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СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ КРИТЕРІАЛЬНИЙ РЯД
У ФІНАНСОВОМУ ПРАВІ: НЕОБХІДНІСТЬ ЗМІНИ
ПАРАДИГМАЛЬНИХ ПІДХОДІВ
У даний час в пострадянському правознавстві в цілому та науці фінансового права зокрема
склалась ситуація, аналогічна ситуації в ньютонівській фізиці у кінці ХІХ століття, у кібернетиці та генетиці у 40-х роках ХХ століття, коли
адекватне осмислення нової об’єктивної реальності з неминучістю вимагає якісної зміни дослідницького контексту, залучення принципово нових для даної галузі знань наукових методів, які
відзначалися б парадигмальним характером. Це
зумовлено багатьма причинами, що вимагають у
сучасну епоху переоцінки права в цілому як соціального інституту і фінансового права як його
окремого феномену зокрема.
Першою з цих причин є, поза сумнівом, остаточна і безповоротна втрата монопольного
становища в юриспруденції марксистської методології з її незмінними догматичними підходами
до права. Нинішня методологія юриспруденції і в
пострадянських країнах представлена досить
обширним спектром підходів до пізнання і застосування права: природно-правовою, позитивістською, філософсько-правовою доктринами, природно-позитивним, інтегративним, комунікативним і тому подібним праворозумінням. Одним з
найбільш очевидних та суттєвих недоліків їх практичного застосування у даний період, на нашу думку, є відрив якогось одного підходу із всієї сукупності підходів до правопізнання та наступна його
гіперболізація і навіть абсолютизація. Це вчорашній день у методологічному вимірі.
Звичайно, характер тієї чи іншої доктрини
права визначається насамперед первісною позицією дослідника, з якої він намагається розгледіти горизонти права, пізнати його сутність. Проте
обрати таку позицію правильно означає дотримуватись певних умов для того, щоб у процесі
пізнання права стало можливим охопити це гіперскладне суперечливе явище всебічно, з’ясувати його сутність та структуру. Вирішити дане
завдання можливо, як правильно, на нашу думку,
зауважує В.К.Колпаков, тільки на шляху відмови
від спроб раціоналістичної ідеалізації права ме-

тодом зв’язування його якою-небудь однобокою
та безкомпромісною «абстрактною ідеєю – справедливості, свободи, формальної рівності тощо, а
також від спрощуючих варіантів його «заземлення» у вигляді, наприклад, суджень про право як
державно організовану волю (класу, усього народу, політичної еліти чи ще чогось у такому роді), яке лежало в основі усього радянського праворозуміння [14, c.15-16].
Право є об’єктивною реальністю, тому говорячи про нього ad rem (по суті справи), ще раз
скористаємося з надзвичайно влучної, на нашу
думку, характеристики такого підходу В.К.Колпаковим, який зазначав, що при цьому потрібно
«виходити з правової онтології, а не з передбачуваних чи бажаних цілей його ідеального розвитку. Іншими словами, право треба вміти побачити
(а не уявити) і тільки після цього його можна теоретично описати» [14, c.16]. До речі, саме цей
методологічний підхід був властивий дореволюційній російській науці фінансового права, завдяки чому вона посіла тоді цілком заслужено
лідируючі позиції у світовій науковій думці з
фінансового права.
Радянська правова дійсність утвердила
протилежний методологічний підхід, а саме, що
право є нічим іншим, як виключно державно організованою волею. В науці фінансового права
України, та й інших країн, ця методологічна
установка не просто залишилася, а продовжує
бути домінуючою. Здебільшого вона побутує у
поміркованіших, м’якших, ніж у попередній період, формах, проте й нині інколи набирає вкрай
агресивних проявів. Це за своєю суттю етатистський підхід до пізнання і відображення явищ
фінансово-правової дійсності. Даний підхід почав формуватися ще в дорадянський період розвитку науки фінансового права, насамперед у
Німеччині, набув класичних, зрілих рис у радянській науці фінансового права, з якої методом
діалектичного зняття був механічно перенесений
у сьогодення. Квінтесенція цього підходу найбільш виразно і повно знайшла своє втілення у
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старій, ще радянській парадигмі фінансового
права, яка, хоча це на перший погляд видається
не просто дивним, а парадоксальним, детермінує
сутність і зміст власне фінансового права, науки
фінансового права більшості пострадянських
держав по даний час.
Дана парадигма постулює, що фінанси –
атрибут держави, що поява та розвиток фінансового права зумовлено державою, що найголовнішим призначенням фінансового права є забезпечення фінансових інтересів держави, що системоутворюючою категорією власне фінансового
права і науки фінансового права є категорія «фінансова діяльність держави» і т.д. З вище викладеного очевидно, що етатистський підхід до фінансового права як виключного права держави
вилучати у свою власність частину новоствореної виробником суспільних благ доданої вартості, а також часток вартостей, що вже неодноразово оподатковувалися раніше (повторне оподаткування), неминуче трансформується в однобічне розуміння його виключно як системи норм,
що забезпечують тільки інтереси інститутів публічної влади, насамперед і головним чином держави. Вираженню та захисту інтересів всіх інших, крім держави, суб’єктів фінансових правовідносин у фінансовому праві і в постсоціалістичних державах відводиться другорядна роль, а
самі їх інтереси розглядаються фактично тільки з
позицій сприяння цих інтересів максимальному
задоволенню державного інтересу.
Чого тільки варте запроваджене податковим правом Російської Федерації та запозичене
податковим правом України поняття «зловживання правом платником податків» у випадках
сплати ними податків через «проблемні» банки
або здійсненні податкового планування з метою
мінімізації податків. Адже не платник податків
надає банку право у формі відповідної ліцензії
приймати податкові платежі, а держава. Істинною ж ціллю мінімізації оподаткування шляхом
податкового планування є не виключна мета завдати майнової шкоди державі, а природна мета
будь-якої підприємницької діяльності – залишити у своїй власності якомога більшу частину доходу за вирахуванням всіх необхідних витрат, в
тому числі й сплати законно встановлених податкових платежів. У доктрині ж права цивілізованих країн уже давно стало аксіомою, що зловживання правом виникає тільки у випадках, коли
особа, що має право, користується ним не для
задоволення яких би то не було власних інтересів, а з виключною метою завдати шкоди іншій
особі. Тому, на нашу думку, правовою і виправда6

ною є позиція противників встановлення обмежень
реалізації прав платників податків, які обґрунтовано стверджують, що «будь-яке максимальне використання платником податків юридичних можливостей мінімізації податкових платежів не може
бути визнаним негожим» [26, c.103].
В однобокому педалюванні виключно
інтересів держави полягає головний, на нашу
думку, методологічний недолік сучасної теорії
фінансового права. Саме в цьому прихована
основоположна причина неефективності фінансового права більшості пострадянських держав.
Здійснюючи функцію засобу організації та впорядкування відповідних суспільних відносин,
фінансове право гостро потребує пізнання та
врахування адекватної інформації про дані відносини, інакше кажучи, воно з неминучістю передбачає відповідну сукупність пізнавальних
операцій як умову релевантності предмета регулювання. Невідповідність фінансово-правових
норм реальному стану і тенденціям розвитку
розподільних, перерозподільних і контрольних відносин у суспільстві з приводу публічних фінансів є основною причиною їх неефективності та очевидним наслідком недосконалості пізнавальних процедур, що супроводжують процеси фінансової законотворчості.
Інакше кажучи, право як соціальний інститут
завжди є наслідком відповідних пізнавальних
процесів, що відбуваються у суспільстві на усіх
його рівнях, є специфічним породженням соціального пізнання. Воно настільки ефективне, наскільки ефективне дане пізнання.
По-друге, відбулась кардинальна зміна статусу і призначення права у структурі соціуму.
Цей висновок підтверджують дослідження відомого вітчизняного філософа права А.А.Козловського. Проаналізувавши ретроспективну парадигму історичних етапів розвитку правознавства і
юридичної практики, він дійшов висновку про
те, що право уже досягло такого рівня концептуальної та структурної самодостатності, який дозволяє йому (праву) розвиватися у теоретичному
аспекті відносно незалежно від соціально-історичних впливів. Право, резюмує він, стало самостійним теоретико-пізнавальним явищем, специфічним феноменом культури і подальший його
розвиток зумовлюється насамперед власними
внутрішніми закономірностями. Саме на даному
етапі формується така властивість соціальноісторичної константи права, як його здатність
опосередковано впливати на пізнавальні процеси
у праві. Вона полягає в тому, що віднині у суспільстві уже відбувається паралельний, відносно
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незалежний розвиток правової думки, юридичної
теорії і соціальної практики [13, c.181].
Фінансове право як один з феноменів права в цілому може і повинно перетворитися
шляхом заперечення заперечення під впливом
вищезазначених факторів з фінансового неправа
– знаряддя реалізації однобоких фіскальних інтересів держави у суспільстві – у дієвий засіб погодження фінансових інтересів держави та
суспільства в цілому, особливо держави і первинних виробників доданої вартості у суспільстві, стати засобом досягнення на цій основі
тривкого взаємовигідного компромісу держави і суспільства з приводу публічних фінансів.
Суспільство та особистість, держава та її громадянин у юридичному вимірі рівноцінні, тому
права і обов’яз-ки даних суб’єктів, в тому числі й
у фінансово-правовій сфері, повинні бути врівноважені, а особисті інтереси кожного громадянина мають органічно поєднуватись із суспільними інтересами. Конституції сучасних демократичних держав, в тім числі й Конституція України, в однаковій мірі захищають публічні інтереси
та публічну власність держави, а також приватні
інтереси і приватну власність усіх інших суб’єктів фінансових правовідносин. Зокрема, частина
четверта статті 13 Конституції України гласить:
«Держава забезпечує захист прав усіх суб’єктів
права власності і господарювання, соціальну
спрямованість економіки. Усі суб’єкти права
власності рівні перед законом».
Більше того, системний аналіз конституцій
демократичних держав світу переконує, що право публічної власності є похідним від права
приватної власності, що перша без другої у
чистому вигляді в принципі неможлива. Звідси очевидно, що згідно своєї дійсної природи
фінансове право повинно у рівній мірі виражати, представляти і захищати природні права і законні інтереси не тільки публічних
суб’єктів фінансових правовідносин, але й усіх
інших його суб’єктів. Інакше кажучи, справжнім покликанням фінансового права є правомірне поєднання, оптимізація і гармонізація природних прав і законних інтересів у рівній мірі усіх
суб’єктів правовідносин з приводу публічних
фінансів, тобто, природних прав і законних інтересів з приводу публічних фінансів суспільства в
цілому, а не тільки держави. Визнання останнього факту кардинально змінює об’єкт і предмет
науки фінансового права, з неминучістю вимагає
для свого адекватного пізнання і вираження якісно нового методологічного інструментарію.

По-третє, у конституціях більшості пострадянських держав вмонтований надзвичайно потужний, системоутворюючий мультиплікатор
зміни юридичного і фактичного відношення
держави та людини, визначено трансформацію
пострадянських суспільств з етатистських, державоцентристських у демократичні, людиноцентристські. Зокрема, Конституція України однозначно і вкрай категорично констатує: «Людина,
її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою
соціальною цінністю. Права і свободи людини та
їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним
обов’язком держави» [1, Ст.3].
Безумовно, права і свободи людини і громадянина – не витвір держави, не продукт її волі
та влади і в цьому сенсі неможливо не підтримати більшості аргументів та доводів, теоретичну
позицію в цілому противників позитивного права. Як дотепно зауважив І.І.Лукащук, «Невідчужуваність прав і обов’язок держави їх забезпечити піднімають їх над державою» [16, c.72]. Водночас права і свободи як правова форма вираження і реалізації корінних, найбільш істотних та
значимих соціальних, політичних, економічних,
особистих, духовних благ і цінностей, породжених людською цивілізацією, як зазначає В.С.Шевцов, невід’ємні сутнісно від держави та її влади.
Вони власне у якості прав і свобод людини можуть
існувати, виражати себе, нести відповідне благо в
ім’я інтересів людини і суспільства в цілому лише
завдяки, хоча й не виключно, державі [24, c.30]. Як
зазначав у свій час В.А.Туманов, характеризуючи
зв’язок держави і прав людини, прав як суспільного феномену в цілому, ці «обидва надбудовні явища нерозривно пов’язані між собою субстанціонально, генетично і функціонально» [18, c.197]. Тобто, на нашу думку, у взаємовідносинах людини і
держави в демократичному суспільстві в цілому, в
тому числі й у їх фінансових взаємовідносинах,
необхідне неухильне дотримання природного
принципу адекватності.
Цей принцип діє тільки у громадянському
суспільстві та правовій державі, а у державі етатистській він за природою не міг мати місця для
своєї реалізації. Представницькі органи правової
держави виражають на підставі забезпеченого
вільними демократичними виборами представництва владу народу (суспільства), його волю та
інтереси. Ось чому саме парламент як представницький орган держави тільки і вправі оформ-
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лювати право шляхом законодавчої діяльності на
основі найбільш адекватного втілення суспільних інтересів. Саме тут і проявляється надзвичайна важливість та необхідність кожного з елементів принципу адекватності: 1) адекватності
держави суспільству; 2) державної функції законодавствування (а на цій основі і всієї нормотворчості) істинно представницькій природі законодавчого органу; 3) адекватності змісту законодавчих (а на їх основі й усіх інших нормативних
правових актів) назрілим суспільним інтересам,
потребам та цілям. Очевидно, що тільки за умови
наявності усіх зазначених елементів принципу
адекватності і може бути забезпечено становлення нового фінансового права з його новими цілями, функціями та призначенням в цілому.
Одним з найдієвіших методів розв’язання
цього завдання в сучасних умовах може стати, на
нашу думку, застосування цивілізаційного підходу в науці фінансового права з його неминучим феноменологічним аналізом об’єкта пізнання та предмета дослідження. Від традиційного
марксистського підходу він відрізняється, головним чином, тим, що не вириває із системи факторів тих або інших суспільних процесів їх окремих елементів з наступною їх абсолютизацією, у
нашому випадку держави і виключно її інтересів
у сфері публічних фінансів, а з’ясовує явище в
цілому, у всьому багатстві його проявів та
зв’язків. Марксизм в цілому та етатизм зокрема
як один з його крайніх проявів за останні півтора
десятка років був переосмислений і одержав відповідну критичну оцінку з боку представників
різних суспільних наук, в тім числі й правознавців. Проте, на нашу думку, наяву достатні підстави для того, щоб погодитись з висновком
А.І.Демидова про те, що у пострадянському правознавстві має місце «певна ретардація в методології,
яка проявилася у намаганні зберегти звичну марксистську парадигму у тлумаченні правової реальності» [12]. Така оцінка особливо доречна та справедлива стосовно науки фінансового права постсоціалістичних країн, насамперед України.
Серед сучасних юристів-фінансистів це
явище першим зауважив, помітив його ще в зародку та моментально блискуче відреагував на
нього С.Г.Пепеляев в своєму дисертаційному
дослідженні «Громадянин як суб’єкт фінансовоправових відносин». Аналізуючи основоположні
методологічні установки радянського фінансового права з приводу ролей держави і особи у фінансовому житті суспільства, він дійшов висновку, що особа у фінансових відносинах перебуває
у становищі другорядного суб’єкта, а превалює
8

гіпертрофований інтерес держави, що методологічний інструментарій науки фінансового права
продовжує залишатися попереднім [20, c.3]. На
превеликий жаль, пострадянська наука фінансового права на цей виклик та деякі інші голоси,
що його підтримали, не зреагувала. Не помітила?
Не почула? Проігнорувала? Щоб там не було,
проте перша ластівка весни у фінансово-правову
науку та фінансове право не принесла. А суспільство її зачекалось та все настійніше різноманітними засобами її вимагає.
Що ж саме здатне принести застосування
цивілізаційного підходу в теорії фінансового
права, в чому полягає його евристичний потенціал стосовно науки фінансового права? Насамперед, на противагу етатистському підходу в науці
фінансового права, який вириває з усієї сукупності фінансово-правової дійсності та доводить до
абсолюту тільки права і законні інтереси держави у фінансово-правових відносинах, протиставляє в силу цього у фінансових правовідносинах
державу усім іншим їх суб’єктам, перетворює
останніх у безправних статистів фінансово-правових відносин, деформуючи при цьому вульгарно, до невпізнання, усю фінансово-правову матерію, цивілізаційний підхід в науці фінансового права потенційно здатний зворотньо поставити все з голови на ноги. Насамперед, він
дозволяє з інших, природно-правових позицій
оцінити істинне призначення фінансового права.
Таким призначенням в дійсності є: не забезпечення однобокого примусово-владного панування держави при посередництві норм фінансового
права над усіма іншими суб’єктами фінансовоправових відносин, що фактично мало місце в
минулому і сповна проявляється в сьогоденні; не
легітимація протиправного вилучення в силу такого панування останньою надмірної частини
новоутвореної доданої вартості у приватному
секторі суспільного виробництва на користь
держави, як це має місце нині, внаслідок чого
державу і суспільство потрясають такі вкрай негативні явища, як: нехтування державою природних прав і законних, насамперед, конституційних інтересів усіх інших суб’єктів фінансових
правовідносин, за винятком держави; знищення
достатньої мотивації для примноження легітимної частки приватної власності; утворення тіньового сектора суспільного виробництва, співмірного із сектором легальним; легітимне і нелегітимне приховування від оподаткування та інших
офіційних форм перерозподільних і контрольних
відносин у суспільстві; втеча національного капіталу за кордон та інші.
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Дійсним призначенням фінансового
права з позицій цивілізаційного підходу є насамперед досягнення суспільно необхідного
компромісу інтересів у сфері публічних фінансів між інститутами публічної влади та виробниками новостворюваної доданої приватної
вартості, встановлення та підтримування, забезпечення балансу їх природних прав та законних інтересів, вироблення правових механізмів, з допомогою яких стануть якомога повніше, в міру можливостей, задовольнятися
на основі принципу конкуренції заявлених
суспільних потреб власне ці потреби, з одного
боку, і не пригнічуватися і тим більше не розорюватися, що повсюдно має місце нині, а навпаки, якомога швидше приростати можливості приватного сектора суспільного виробництва задовольняти власні потреби та створювати водночас з цим все вагоміший публічний фінансовий продукт, який дозволятиме
ще більш повно задовольняти зрослі потреби
суспільства завтрашнього дня у публічних
фінансах, з іншого боку.
Таке розуміння сутності і призначення фінансового права з неминучістю ставить питання
про зміну наших уявлень про його зміст. Насамперед, це стосується уточнення системи фінансового права, точніше кажучи, наших уявлень про
системоутворюючі фактори фінансового права,
які уже самі по собі зумовлять необхідність по
новому підійти до відтворення системи фінансового права. Насамперед, це надання основоположного значення не стільки предмету і методу
галузі фінансового права в нових суспільно-історичних умовах, за умови їх неминущої цінності і
значення, скільки началам даної галузі права та
її правовим принципам.
Категорія «начала фінансового права»
наукою фінансового права не тільки ніколи раніше не досліджувались, але й не застосовувалась [8]. Очевидно, даний факт має місце тому,
що, з одного боку, ніколи раніше не виникало
потреби у її застосуванні, з іншого боку, наука
фінансового права ще не досягла була необхідного для даного кроку рівня власного розвитку.
У даний час з’явились достатні, на нашу думку,
можливості для її запровадження в науковий
обіг, а також визріла практична необхідність в
обгрунтуванні зазначеної категорії. Це цілком
природно, тому що поняття і категорії в цілому
та поняття й категорії правознавства зокрема не є
величинами незмінними, адже «по мірі розвитку
наших знань про предмет, їх поглиблення і розширення, - як зазначають фахівці, - повинна не-

минуче здійснюватися зміна змісту і обсягу того
поняття, у якому ці знання резюмуються та підсумовуються» [7, c.322].
В науковому обізі термін «начало» з’явився
ще у Древній Греції і застосовувався її філософами для вираження уявлень про першооснову
сущого. Від начал права у Сократа, Платона,
Аристотеля (справедливість), захоплюючи начала права Т.Гобса, Г.Гроція (властивості людської
природи), І.Канта (ідея права), начал правоутворення Ф.Савіньї, Ф.Ейхгорна, Г.Пухти (народний
рух), Л.Дюгі, М.Оріу (солідарність), Ф.Хека,
Р.Паунда (інтереси), Р.Ієрінга (мета), Є.М.Трубецького, Б.М.Чичеріна (свобода) до начал праворозвитку у К.Маркса і Ф.Енгельса (спосіб виробництва) – такий неповний діапазон значення
досліджуваного терміну.
Категорія «начало» («начала») розглядалась філософами як логічна висхідна основа фактично у всіх найбільш значимих філософських
системах домарксистського і післямарксистського періодів. Будучи теоретичним першоначалом
у тій чи іншій філософській системі, дійсним началом, що не має жодних попередніх начал, що і
зумовлює її саме як таку, категорія «начало» не
може бути виведена з інших категорій, що змушує дослідників виходити за межі теорії та виводити теоретичні начала із соціальних умов тієї
епохи, відображенням якої вони були або є. У
спеціальній літературі зроблено висновок, що
функціональне значення категорії «начало» у
філософських системах полягає в обґрунтуванні
соціальних відносин, відображених в субстанціональній теоретичній визначеності [15, c.81-82].
На думку Гегеля, надання категорії «начало»
значення генетичної субстанції явищ спроможне
вказати досліднику шлях пошуку та сформувати
його дослідницьку програму. «…Перше є також і
основою, - пише Гегель, - а останнє дещо похідне;
так як виходять з першого і з допомогою правильних умозаключень приходять до останнього як до
основи, то ця основа є результат. Дальше, поступовий рух від того, що складає начало, необхідно
розглядати як подальше його визначення, так що
начало продовжує залишатись в основі усього наступного і не зникає з нього» [10, c.56]. Таким чином створюються наукові теорії.
Відштовхуючись від положень Гегеля, вчені співвідносять «начало» дослідження з його
результатом, пояснюючи, що в «началах» («началі») конкретне береться на феноменологічному
рівні його освоєння, тоді як в «результаті» - «на
теоретичному, яке містить у знятому вигляді первісне уявлення про нього. «Начало» є тим же
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«результатом», вони співпадають постільки, поскільки явище співпадає із сутністю. Рух від «начала» до «результату» повинен являти собою систематичне збагачення «начала» сутнісними характеристиками об’єкта. В результаті маємо поступальність і круговий рух пізнання» [2, c.532].
Фахівці-наукознавці наукову теорію коротко визначають як найбільш стислу форму організації і
систематизації наукового знання, яке є цілісним
відображенням певного фрагменту дійсності, а
широко – як абстрактно узагальнену, конструктивну, цілісну, логічно розгорнуту концептуальну модель об’єкта дослідження, яка є «есенціально-номонологічним і, відповідно, логічно скороченим знанням, наділеним пояснювальною, породжуючою та евристичною властивостями» [17,
c.150]. В структурі теорії виділяють два компоненти – начала теорії і тіло теорії, тобто, її зміст, що
виростає над началами теорії [17, c.151].
Навіть схематичне ознайомлення з історією
правової думки дозволяє стверджувати, що розбіжності в методологічних підходах до дослідження права починаються з категорії «начала
права», тому що у кожного підходу своє розуміння правових начал. Тим не менше субстанціональною рисою категорії «начала права» є те,
що вона може бути ґрунтовно осмислена і всебічно з’ясована не як суто абстрактне поняття, а
тільки у зв’язку з її конкретним змістовним наповненням. Таке осмислення здійснюється вченим у повній залежності від обраного ним методологічного підходу.
Водночас необхідно підкреслити, що категорія «начала права» як першооснова теорії, будучи базовою для відповідної правової концепції, перебуває у тісному зв’язку з іншими базовими правовими категоріями, такими, наприклад,
як поняття права та сутність права. Причому у
взаємодії з іншими категоріями вона зберігає
своє самостійне значення, особливий статус,
оскільки весь понятійно-категорійний апарат забезпечує розгортання начал в концепції, їх втілення в окремих правових поняттях менш загального значення. Таким чином, методологічне
значення категорії «начала права» для правової
теорії полягає у висхідному положенні даних
начал, у їх базовості для усієї подальшої конструкції відповідної теорії. Від начал права, що
визнаються тією чи іншою теорією, залежить і вибір дослідницького шляху, і кінцеві висновки теорії, тобто, якщо начала будуть визначені істинно,
то такою ж покликана стати і відповідна теорія.
Глибинні начала фінансового права зумовлені первинною потребою індивіда та держави –
10

забезпечити своє існування, збереження себе як
явища, як феномену, тобто їх появу продукують
найглибинніші інстинкти самозбереження індивіда та держави. Однак якщо індивід є продуктивною силою у суспільстві і в силу своєї природи
наділений здатністю сам продукувати необхідні
для свого самозбереження блага (в тім числі і
появу держави, коли у ній з’явилася потреба), то
держава такою здатністю не наділена. Тобто,
маючи природну потребу у функціонуванні держави, індивід приречений утримувати не тільки
себе, але і свою державу, розподіляти створені
ним блага між собою та державою. У сучасних
умовах цивілізованою формою такого розподілу
виступає фінансове право.
Фінансове право у своїй субстанціональній
сутності є своєрідним зрізом вище зазначеної
соціальної данності. Воно в однаковій мірі підпорядковане історичним, моральним та національним, тобто, перемінним у часі началам, та універсальним, незалежним від часу його началам.
Онтологічна, власне субстанціональна сторона
його начал якраз виражає його універсальність,
незалежну ні від місця, ні від часу – воно було, є
і залишається правом розподільних, перерозподільних і контрольних відносин у суспільстві з
приводу публічних фінансів, незалежно від того,
у яку історичну форму цю його субстанцію одінуть. Тривалий історичний період – із сивої давнини фактично до рубежа ХІІ-ХІІІ століть, а в класичній формі — до середини ХVІІ століття замість
фінансового права існувало фінансове неправо.
Тільки з перемогою ідей правового лібералізму,
яка ознаменувала собою завершення середньовіччя
у правознавстві та правозастосуванні, виникло
фінансове право як міра свободи суб’єктів фінансових правовідносин у розподільних, перерозподільних та контрольних відносинах. Стосовно нашої країни такий його вимір у 1917 році до
краху СРСР був призупинений.
Друга та третя сторони начал фінансового
права, які відображають його гносеологічну та аксіологічну сутність, навпаки, перемінні у часі, відзначаються рисами національної ментальності та
своєрідною історичною формою. Радянське фінансове право також було за своєю субстанціональною сутністю правом розподільних, перерозподільних і контрольних відносин у сфері публічних
фінансів. Водночас історично воно розцінювалося
виключно як право лише держави, а для усіх інших
суб’єктів фінансових правовідносин воно було не
правом, а суцільними обов’язками.
В нових історичних умовах трансформація
етатистської держави у державу людиноцентри-
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стську, детермінована конституційно, з неминучістю тягне за собою відродження ідеології правового лібералізму та повертає фінансовому праву його первозданний сенс, його «первородні»
начала: онтологічні, гносеологічні та аксіологічні. Онтологічний вимір начал фінансового
права полягає в тому, що воно є правом розподільних, перерозподільних та контрольних відносин у суспільстві. Тому єдино допустимою формою нормативного вираження фінансового права
у громадянському суспільстві та правовій державі є фінансовий закон, прийнятий у відповідності
зі спеціальною процедурою представницьким
органом публічної влади. Гносеологічний вимір
начал фінансового права полягає в ідеї фінансового права, квінтесенцією якої є досягнення і
підтримання суспільно необхідного компромісу
інтересів з приводу публічних фінансів між інститутами публічної влади, з одного боку, та виробниками доданої вартості, з іншого боку, забезпечення стійкого балансу їх природних прав
та законних інтересів. Звідси основоположним
методом істинного фінансового права є метод погодження у парламенті з допомогою спеціальної
процедури на основі конкуренції усіх заявлених
суспільних інтересів волевиявлення усіх суб’єктів
фінансових правовідносин. Аксіологічний вимір
начал фінансового права проявляється у визнанні
юридичної рівності усіх суб’єк-тів фінансових правовідносин, презумпції добросовісності і невинуватості кожного з них до встановлення іншого рішенням суду, яке набрало законної сили.
Звідси непорушними повинні стати інтерпретація та практичне застосування усіх без винятку положень і норм фінансового права під
кутом зору його начал, а самі начала потребують
належного нормативного закріплення, враховуючи природу розподільних, перерозподільних та
контрольних відносин у суспільстві з приводу
публічних фінансів, у Основному Законі держави. Така пропозиція є новою лише для науки фінансового права. Інші ж юридичні науки уже давно зрозуміли необхідність та неминучість нормативного закріплення начал галузі права у відповідному законодавстві, а окремі з них і домоглися подібного закріплення.
Наприклад, Д.І.Мейєр був першим, хто в
російській цивілістиці, зіткнувшись з неймовірною казуїстичністю російського права, оцінив
значення нормативно закріплених правових начал, вважаючи, що таке закріплення є свідченням
досконалості законодавства, оскільки «чим більше в законодавстві загальних юридичних начал, тим обширніше поприще для одержання ви-

сновків з його визначень; і навпаки, чим більше
законодавство представляє визначень окремих
юридичних випадків, тим обмеженішою є ця діяльність» [19, c.61]. Через півстоліття аналогічну
думку майже дослівно повторив інший корифей
російської цивілістики – Г.Ф.Шершеневич [25,
c.17]. А ще майже через століття після нього необхідність такого кроку обґрунтовував С.С.Алексєєв [4]. І крига, нарешті, скресла – у статті 1
Цивільного кодексу РФ такі начала її цивільного
права знайшли своє відображення, чого, на жаль,
поки що не здійснив вітчизняний законодавець.
Поки ж що з позицій цивілізаційного підходу до фінансового права його начала повинні
розглядатися вслід за Конституцією держави та в
єдності з нею у якості основного юридичного
механізму громадянського суспільства та правової держави у сфері публічних фінансів. У цьому
зв’язку цивілізаційний підхід до фінансового
права дозволяє виробити і з нормативною точністю сформулювати строгі уявлення про юридичні і протиправні фактори, що протистоять такому
призначенню фінансового права, про зловживання фінансовим правом, абсолютизацію етатистських підходів у ньому та ряду інших, а звідси
виробити достатньо ефективні засоби протидії
таким факторам.
Особливого значення у зв’язку з цим набуває у наш час нормативне оформлення та закріплення у системі позитивного фінансового права
таких якісно нових фінансово-правових інститутів, як інститутів захисту природних прав та законних інтересів кожного із суб’єктів фінансових
правовідносин, а не тільки держави або інших
публічних утворень, інститутів представників
цих прав та інтересів, інститутів добросовісності
і невинуватості кожного із суб’єктів фінансового
правовідношення до моменту встановлення іншого рішенням суду, що набуло законної сили та
цілого ряду інших. Вони наукою фінансового
права з позицій сучасних вимог і методологічних
підходів поки що не розроблені.
По-третє, цивілізаційний підхід в науці фінансового права одночасно робить необхідним та
можливим, виходячи з начал фінансового права
та спираючись на поглиблені теоретичні пошуки
вітчизняної юриспруденції, врахування світового
досвіду, вироблення оптимальних юридичних
конструкцій фінансового права, які були б здатними забезпечити реальне і повне перетворення
у життя його призначення, відповідного новому
стану постсоціалістичного суспільства, людини
та держави в ньому.

Науковий вісник Чернівецького університету. 2005. Випуск 282. Правознавство.

11

П.С. Пацурківський

Якщо категорія «начала фінансового права» являє нині собою «білу пляму» у сучасному
наукознавчому доробку вчених юристів-фінансистів, то з приводу розуміння наступного системоутворюючого фактора фінансового права –
його принципів – наукові позиції до певної міри
викристалізувалися і можуть бути представлені у
наступному узагальненому вигляді.
Згідно однієї з позицій, яка на загальнотеоретичному рівні найбільш повно, послідовно та
виразно відображена В.М.Сирих, правові принципи – це закономірності права, які є ідеологічною, науково обґрунтованою формою відображення об’єктивних законів, або, іншими словами, «пізнаний юристами об’єктивний юридичний
закон» [22, c.63]. Вони відзначаються загальним і
стійким характером, абстрактною всезагальністю, необхідністю і, за наявності відповідних
умов, «проявляються неминуче у системі суспільних і правових відносин, незалежно від їх усвідомлення та закріплення у чинному законодавстві. Проте у самому законодавстві, системі чинних норм права правові принципи набувають загальнообов’язкового значення постільки, поскільки вони закріплені законодавцем» [22, c.64].
Вони не можуть бути «реально закладені у праві
незалежно від того, сформульовані вони науковим пізнанням чи ні», не можуть бути самі по собі
«розтворені у праві до того, як сформулюються у
якості суджень, ідей правосвідомості законодавця». Дана позиція – це економічний детермінізм,
інакше кажучи, марксизм, очищений від нормативізму. У радянському фінансовому праві вона була
домінуючою у 50-і-90-і роки ХХ століття.
Друга позиція, навпаки, являє собою нормативізм, очищений від марксизму. Один з найяскравіших її сучасних представників у фінансовому праві Н.І.Хімічева, розкриваючи принципи
уже постсоціалістичного російського фінансового права, пише: «Принципи права носять
обов’язковий характер, оскільки вони закріплені
безпосередньо в правових нормах або виводяться
логічно із їх сукупності» [23, c.38]. Такої ж позиції дотримується і фундатор фінансового права
сучасної України Л.К.Воронова [9], чимало інших вчених юристів-фінансистів.
Критично оцінюючи нормативне розуміння
фінансового права в цілому та його принципів
зокрема як непридатне, на нашу думку, для
з’ясування його істинних принципів, ми виходимо з того, що нормативізм не залишає місця для
виявлення і дослідження будь-яких інших принципів права, крім тих, які безпосередньо закріплені у законі або які можна вивести тільки із за12

конодавства. Таке розуміння субстанціональної
сутності фінансового права різко звужує смислове поле дискурсу дослідника, вкрай спрощує картину відповідного правотворення. Іпостасі фінансового права як феномену культури, особливої сфери духовного життя, позачасової цінності
залишаються за межами пізнання. Більше того,
саме фінансове право стає за такого підходу ідентичним фінансовому законодавству, а принципи фінансового права – принципам фінансового
законодавства.
У зв’язку з цим методологічно значимою є
позиція, висловлена відомим німецьким державознавцем та юристом-фінансистом К.Фогелем.
Характеризуючи конституційні основи фінансового права ФРН, він прийшов до висновку, що:
«Для фінансової системи із існуючого загального
регулювання робляться специфічні висновки,
вони стосуються існування фінансового права.
Поряд з писаним виступає, таким чином, більш
широке, неписане фінансове право (виділено
мною – П.П.) Основного закону» [11, c.113], тобто, його принципи. І відразу ж вслід за вище наведеним твердженням дослідник резюмує: «В
цілому конституційне фінансове право», інакше
кажучи, його принципи, «не може залежати від
випадковості, по якій одні питання знайшли у тексті Конституції повне відображення, а інші – ні»
[11, c.113]. А загальний висновок К.Фогеля з даного питання є наступним: «Аспекти парламентської
демократії і правової держави так тісно переплітаються у конституційному фінансовому праві, що їх
розподіл не уявляється можливим» [11, c.113].
Третя точка зору в розумінні принципів права найбільш послідовно та виразно представлена
В.М.Протасовим. Він здійснив спробу викласти
принципи права з позицій системного підходу. Автор пропонує відшукати онтологічні аналоги правових принципів, своєрідних «двійників» у правовій дійсності. Він вважає, що у кожного принципа
– ідеї можна знайти принцип-відношення, на якому
він базується. Тобто, В.М.Протасов відходить від
традиційного розуміння ідей-принципів і переводить проблему в «інструментальну» площину, абстрагуючись від матеріально-змістовного наповнення поняття «ідея» [21, c.47].
Порівнюючи погляди В.М.Протасова та
В.М.Сирих, можна припустити, що в їх позиціях
прихований певний позитивний потенціал і це
дає підстави про можливі точки дотиків їх позицій. Так, В.М.Протасов вважає, що питання про
правові принципи – це питання про правову
структуру, тобто, про систему зв’язків (відносин), а правові принципи – це «головні, визна-
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чальні, найважливіші структурні зв’язки в
об’єкті правового регулювання, внутрі правової системи і поза нею (зв’язки соціального
середовища), які повинні знайти інформаційне відображення в системі об’єктивного права
у вигляді принципів-ідей» [21, c.48]. Враховуючи тезу В.М.Сирих про необхідність правового
принципу (як властивість об’єктивних законів)
[22, c.64], можна припустити, що обидва автори
солідарні один з одним, а «принципи-ідеї»
В.М.Протасова – це «правові принципи як закономірності права» В.М.Сирих. Проте оскільки
позиції обидвох зазначених авторів з даного питання представлені не розгорнуто, ми утримаємось від більш однозначних висновків.
Водночас з приводу висловлених В.М.Протасовим міркувань вважаємо за необхідне зробити ще деякі зауваження: не заперечуючи важливості системних зв’язків у правовій сфері, ми все
ж висловлюємо сумнів щодо правильності зведення проблеми принципів права до з’ясування
«очищених від ідеології», «бездумних» структурних зв’язків у правовій матерії. На нашу думку,
критика партійно-класової ідеологічної складової
проблеми правових принципів у радянський період не повинна тягнути з неминучістю за собою
твердження про заперечення значення принципів
права як носіїв правового ідеалу, оскільки саме з
їх допомогою можна з’ясувати відповідний образ
правового порядку, що стверджується у праві.
Тому, на нашу думку, в умовах пострадянської
дійсності найбільш плідною є позиція, представлена вченими, які в основу пошуку принципів
права беруть його аксіологічний потенціал та
визнають правові принципи носіями цивілізаційних, духовних цінностей, а самі принципи права
- основоположними правовими ідеями.
Так, С.С.Алексєєв у цілому ряді своїх робіт
доказує, що правові принципи – це правові ідеї,
які складають основну ланку власне правової
матерії, це «концентроване вираження змісту
права», «суть центральної ланки юридичної організації (внутрішньої форми) правового матеріалу», свого роду «стрижень» юридичних конструкцій», «родзинка того чи іншого структурного підрозділу права» [6, c.293; 5, c.150]. Проте
оцінка та розгляд принципів позитивного права
(правових ідей) як центральної частини усього
утворення «об’єктивного» права, його «командного відсіку» не вичерпує їх характеристик, оскільки неминуче вслід за собою ставить питання:
«Яке ж змістовне наповнення цих ідей?», а уже
від відповіді на дане питання визначається сутність правової системи тієї чи іншої країни, у

нашому випадку сутність та доля фінансового
права, а опосередковано через нього – і суб’єктів
фінансових правовідносин.
Або це ідеї, висловлюючись словами
С.С.Алексєєва, які «акумулюють, переводять на
мову правових категорій і представляють у концентрованому вигляді матеріальні, духовні, моральні начала суспільства (виділено мною –
П.П.) закладені в його устрої інтелектуальноціннісні установки і тенденції» [3, c.298] і тоді
перед нами фінансове право громадянського суспільства, правової держави, яке базується на
конституційному визнанні найвищої цінності людини, її свободи, її природних прав і законних інтересів. Такого фінансового права українське суспільство та держава ще не мають, однак воно неминуче утвердиться за умови незмінності основоположних начал чинної Конституції України.
Або це ідеї, які виражають лише однобокі
етатистські інтереси держави, втілюють тільки її
волю, нехтуючи при цьому невідчужуваними
правами і законно, насамперед конституційно
закріпленими їх інтересами — і тоді перед нами
фінансове право сьогоднішньої України, інших
постсоціалістичних держав, які ще не скинули з
себе шкарлупу етатизму, не переродилися на демократичних засадах з антинародного утворення
у спільну добровільну справу усіх громадян,
членів громадянського суспільства.
Висновки. Практична реалізація цивілізаційного підходу у науці фінансового права, як
переконує здійснений нами аналіз, з неминучістю призведе до формування якісно інших уявлень про сутність і зміст фінансового права, про
його предмет і метод, систему і системоутворюючі фактори. В нашому уявленні до останніх згідно принципу соціального натуралізму належать:
1) начала фінансового права, або, інакше кажучи,
його парадигма; 2) природні галузеві принципи
фінансового права, як нормативно виражені у
Конституції держави і її законах, так і ті, що іще
не знайшли аналогічного втілення; 3) предмет
фінансового права у його новому розумінні; 4)
відповідний йому метод (особливий правовий
режим), що випливає з начал, принципів і предмету фінансового права; 5) функції фінансового
права, зумовлені функціями публічних фінансів.
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A BACKBONE CRITERIAL LINE IN THE FINANCIAL LAW: NECESSITY OF CHANGE
OF THE PARADIGMATIC APPROACHES
Summary
In the article on the basis of application civilized of the approach and principle social naturalism to
science of the financial law the necessity of change of the paradigmatic approaches to understanding and
analysis of a backbone criterial line in the financial law is justified.
The conclusion is made that to last belong: 1) beginning of the financial law, or its paradigm; 2) natural branch principles of the financial law; 3) subject of the financial law in its new understanding; 4) method
of the financial law (special legal regime), that follows from the beginnings, principles and subject of the
financial law; 5) function of the financial law stipulated by functions of the public finance.
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СВОБОДА ЯК СМИСЛОВИЙ КОМПОНЕНТ КАТЕГОРІЇ РІВНОСТІ У ПРАВІ
"Свобода - це величне слово, яке означає велику справу,
яка ніколи не перестане запалювати серця вcix живих людей ".
М.О. Бакунін
Постановка проблеми. "Свобода" – одна з
основних філософських категорій, яка характеризує сутність людини. Головне для людини –
свобода, яка повинна бути середовищем її існування. У сфері свободи вона вибирає власний життєвий шлях, реалізує інтереси та бажання. У висуненні свободи як головного принципу життєдіяльності людини закладений розрив з підходом
до її взаємовідносин з державою, де вона виступала
в якості підданого, покликаного сліпо виконувати
волю правителя, влади, держави. Свобода перетворює підданого у громадянина, визначаючи нові
принципи його взаємодії з державою.
Сьогодні, у сучасному суспільстві, ми намагаємося відновити цінність свободи особистості, яка формально сприймається нами як одне з
прав людини i громадянина. Поняття "свобода
особистості" все частіше вживається в засобах масової інформації, у виступах політичних лідерів,
декларується Конституцією нашої держави. Проте
сенс, який вкладається в це поняття різними людьми, неоднаковий, часто пропонуються протилежні
шляхи розв’язання проблеми свободи людської
особистості. Але при цьому сама категорія свободи
не піддається достатньо серйозному аналізу.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Вивчаючи різні значення, які надаються слову
“свобода”, Шарль JIyї Монтеск'є визначав: “Немає слова, яке отримало б стільки різноманітних
значень i здійснило б настільки різне враження
на голови, як слово “свобода”. Одні називають
свободою легку можливість скидати того, кого
наділили тиранічною владою; інші – право вибирати того, кому вони повинні підкорятися; треті
– право носити зброю i вчиняти насильство; четверті – вбачають її у привілеї людини перебувати
під управлінням своєї нації або підкорятися своїм власним законам. Один народ довгий час приймав свободу за звичай носити довгу бороду.
Інші поєднують це поняття із певною формою
правління, виключаючи решту” [14, с. 288].
Проблема свободи в icтоpiї філософії ускладнювалась тим, що багато мислителів намагалися
вивести із сутності свободи обов'язок людини, пра-

гнули або взагалі не вживати поняття свободи, або
ж певним чином його обмежували. Будучи необмеженою за своєю сутністю, свобода повинна передбачати етику (мораль, право тощо), щоб зробити людей відповідальними за все те, що вони чинять i дозволяють чинити іншим.
В ході свого історичного розвитку поняття
свободи поступово звільняється від перепон
(примусу, казуальності, долі). В стародавній філософії (у Сократа i Платона) мова йде, насамперед, про свободу i долю [20], пізніше – про свободу від політичного деспотизму (Аристотель i
Епікур) [3] та про злидні людського існування
(неоплатонізм).
У середньовіччі вона розумілась як свобода
від гріха і проклять церкви, причому виник розлад між моральною свободою людини та вимогами релігійної всемогутності Бога. В епоху Ренесансу під свободою розуміли безперешкодний
всебічний розвиток людської особистості. За часів Просвітництва виникає поняття свободи, запозичене у лібералізму i філософії природного
права (Альтузій, Гоббс, Гроцій, Пуфендорф; в
1689 в Англії – Білл про права), яке стримується
науковим поглядом, що визнає панування всемогутньої природної причинності та закономірності
[7]. В німецькій релігії й філософії, починаючи
від Майстера Екхарта, включаючи Лейбниця,
Канта, Гете i Міллера, а також у німецькому ідеалізмі до Шопенгауера та Ніцше, ставиться питання про свободу як постулат морально-творчої
відповідності сутності й розвитку. Марксизм
вважає свободу фікцією: людина мислить та чинить у залежності від мотиву, ситуації, причому
основну роль в її середовищі відіграють економічні відносини, класова боротьба [12].
Відомими є положення І. Канта про право
як сферу свободи: у забезпеченні зовнішньої автономії особистості він вбачав основну мету i
призначення права.
Г.В.Ф. Гегель розглядав право як царство
здійсненої свободи, реальне її буття. З погляду
розвинутого поняття права i свободи рабство та
кріпосництво – неправомірні, несправедливі [17,
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с. 58]. “Людина в coбi й для себе вільна... неправовими є дії не лише тих, хто обертає людей у
рабство, чи тих, хто пригнічує народ, але й самих
paбiв i пригнічених” [6, с. 67].
Діапазон розуміння поняття свободи надзвичайно широкий – від повного заперечення
самої можливості вільного вибору в концепціях
бixeвiopизмy, що зводять уci психічні явища до
реакцій організму (зв'язок “стимул – реакція”),
ігноруючи роль мозку у поведінці, до обґрунтування “втечі від свободи”, подвійності свободи в
умовах сучасного цивілізованого суспільства як
свободи волі i як ізоляції, безсилля. Свобода розглядається у співвідношенні з необхідністю (“усвідомлена необхідність”), зі свавіллям i анархією, рівністю та справедливістю.
Свобода й необхідність – філософські категорії, які відображають діалектичну суперечність
між об'єктивними законами, яким підпорядковані явища природи та суспільства (необхідність), i
специфікою діяльності людини як розумної істоти, яка здатна до вільного діяння.
Проблема свободи та необхідності тривалий час розглядалась лише у вигляді антиномії:
або все підпорядковано необхідності – тоді не
може бути свободи, або ж є свобода, яка заперечує необхідність. Спробу з'ясувати діалектичний
зв'язок між свободою і необхідністю зробив
Б.Спіноза, який визначив свободу як усвідомлену необхідність. Таку думку поділяв і Т.Гоббс:
“Свобода i необхідність – сумісні категорії. Вода
ріки, наприклад, має не тільки свободу, але й необхідність текти по своєму руслу” [7, с. 164].
Свобода – це свобода волі. Воля за своєю
сутністю завжди є вільною. Так розуміє волю ідеалізм, тобто як незалежну від зовнішніх обставин i
впливу. Матеріалісти ж вважають, що джерелом
волі є об'єктивний світ, відображений через призму
внутрішніх умов (потреб, інтересів) суб'єкта.
Зображення свободи як “усвідомленої необхідності” веде до того, що людина стає подібною до фізичних предметів, які підпорядковуються тільки невблаганним законам природи.
Тільки розуміння свободи як потенційної здатності людини до вільного вибору альтернативи, як
можливості мислити i вчиняти відповідно до своїх уявлень, бажань, а не як наслідок внутрішнього
або зовнішнього примусу, дає особистості можливість знайти духовну свободу та людині – саму себе. Ідея свободи є первинною по відношенню до
ідеї досконалості, тому що не можна прийняти
примусової, насильницької досконалості.
Н.А.Бердяєв взагалі заперечував зв'язок
між свободою i необхідністю, відстоював недо16

торканість свободи перед прихильниками детермінізму. Кожна людина, на його думку, повинна
“відгадати Божу ідею про себе”, самореалізуватися i “допомагати Богу у здійсненні замислу
Божого в світі”. Бог діє у царстві свободи, а не у
царстві необхідності, саме в дусі, а не в детермінованій природі [5, с. 45].
Схожі думки можна знайти i в метафізиці
свободи I. Канта, який, з одного боку, доводив
безумовну підпорядкованість явищ законам природи, а з іншого – наполягав на тому, що свобода
– це перша ланка причинно-наслідкового ланцюга подій. Наприклад, можливість моральної та
аморальної поведінки індивіда, що свідчить про
його осудність, відповідальність, тобто – про його свободу [9, с. 94].
Мета статті. Автор даної статті поставив
за мету проаналізувати історичний генезис існуючих у філософії права підходів до проблеми
співвідношення категорій "рівність" і "свобода"
та на основі цього встановити об'єктивну залежність між даними категоріями у праві.
Виклад основного матеріалу. Поняття
правової свободи дуже тісно пов'язане з необхідністю, i в цьому її відмінна риса від філософського розуміння свободи: legibus omnes servimus,
ut liberi esse possimus (законам ми підкоряємося,
щоб бути вільними). Закони в цьому випадку виступають у ролі “необхідності”. Отже, – пізнаємо
закони (необхідність) – стаємо вільними.
Свобода i необхідність, на думку В. Костицького, є двома справжніми критеріями, ключами до розуміння права як цілісного феномена,
який поєднує публічне і приватне життя суспільства: “Свобода як така живе тоді, коли наче птах
може мати два крила, з яких одне – приватне
життя особи..., а друге – право на участь у публічному житті... I тоді необхідність розуміється як
обов'язок індивіда враховувати в реалізації своїх
інтересів публічні i приватні інтереси” [11, с. 8].
Категорія "свобода" проявляється у різних
аспектах – моральному, економічному, духовному, політичному, правовому тощо. В першу чергу, нас цікавить саме правова сфера свободи. До
неї відносяться не вci, а лише певний масив соціальних дій, який має такі властивості: соціальна
значимість й обумовленість, вольовий характер
вчинків та їx зовнішня вираженість, свідомість і
повторність тощо.
Б. М. Чичерін, даючи відповідь на запитання “Що таке право?”, поєднував розуміння об'єктивного (закон) та суб'єктивного (свобода) права
та вказував, що “право є свобода, визначена законом” [25, с. 84].
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Трактування права як певної міри свободи
в радянській юридичній літературі започатковане
Д.А. Керімовим i B.C. Нерсесянцем [15]. У новітній вітчизняній юридичній науці ж серед перших був В.В. Копейчиков: “Сутністю права є
свобода, але не будь-яка, а в певний спосіб визначена i забезпечена” [23, с. 90]. Іншими словами, право – це мipa свободи.
Право за своєю сутністю, а тому і за своїм
поняттям, – це історично визначена й об'єктивно
зумовлена форма свободи в реальних відносинах,
мipa цієї свободи, форма її буття, формальна свобода [15, с. 342-343].
Перехід за межі правової свободи (а отже, i
права), прагнення абсолютної свободи є прагненням до небуття, несвободи. Якщо індивід мав би
можливість робити те, що забороняється правом,
іншими словами, міг самостійно поширювати свою
мipу свободи за рахунок свободи інших, то його
свобода перетворилася б на несвободу, оскільки
він усюди зустрічав би протидію, адже інші індивіди могли б робити те саме, що i він.
Свобода буває там, де панує закон, а не
свавілля [6, с. 44].
На нашу думку, право є кордоном між свободою i свавіллям, який обмежує друге заради
першого. Тобто саме право захищає свободи індивіда від свавілля державної влади та інших людей.
Філософською основою інституту правової
свободи є вчення про природно-правовий стан
людини. Ж.-Ж. Руссо вважав, що “ця загальна
свобода є наслідком людської природи. Її перший закон – турбота про самозбереження, її перші клопоти – ті, які людина зобов'язана мати по
відношенню до самої себе; i як тільки людина
досягає розумного віку, вона стає своїм власним
господарем, будучи єдиним суддею тих засобів,
які придатні для її самозбереження” [21, с. 4].
Люди за природою своєю вільні, рівні i незалежні [22, с.56]. Людина повинна готувати себе для
здіснення вищої мети. Для цього необхідне формування її сил і здібностей. Першою та найнеобхіднішою умовою для цього є свобода [8, с. 30].
В країнах, де суспільний лад утвердився на
принципі свободи, були досягнуті великі успіхи
в розвитку економіки, культури, науки i техніки,
соціального захисту населення тощо.
Вчення про свободу, яке складає фундамент прав i свобод людини та громадянина, постійно розвивається філософами, політологами й
юристами, які намагаються віднайти розумний
баланс між свободою та рівністю, справедливістю і державним регулюванням.

При всій різноманітності та складній детермінованості сучасне вчення про свободу може
бути втілено у таких основних положеннях:
1. Вci люди вільні від народження i ніхто
не вправі посягати на їх природні права. Забезпечення та охорона цих прав – головне призначення держави.
2. Свобода полягає у можливості робити
все, що не завдає шкоди іншому. Свобода людини, як наслідок, не може бути абсолютною.
3. Межі свободи можуть бути визначені
законом, який є її мipою. Свобода i правопорядок
не антагоністичні, якщо закон правовий. Тому
все, що не заборонено, те дозволено.
4. Частина дозволеного визначається через права людини. Закріплення прав необхідне
для того, щоб допомогти людині усвідомити свої
можливості, але жоден нaбip прав не вичерпує
змісту свободи.
5. Обмеження прав можливе з метою
сприяння загальному благоустрою в демократичному суспільстві.
Основні постулати вчення про свободу покладені в основу нової української Конституції, а
деякі з них нормативно закріплюються. Так, у ч. 2
ст. 21 говориться, що “права i свобода людини є
невідчужуваними та непорушними”, а в ч. 2. ст. 22
– що “конституційні права та свободи гарантуються i не можуть бути скасовані” [1]. Такий підхід
сприяє глобальній уніфікації прав й свобод, забезпечує відповідність українських інститутів прав i
свобод загальнолюдським цінностям.
Tepмін “свобода” у праві вживається у
двох, нерозривно пов'язаних значеннях. В загальному розумінні він означає становище народу
й окремої людини, яке характеризується можливістю діяти на свій розсуд. Цей термін у Конституції виконує роль визначального філософського
принципу, який реалізується через увесь комплекс конституційно-правових норм. Інша справа – свобода як суб'єктивна можливість здійснювати або не здійснювати певні дії, тобто в розумінні свободи дій (наприклад, свобода coвістi,
свобода слова тощо). В цьому аспекті термін
“свобода” тотожний терміну “суб'єктивне право”, а відмінність пояснюється тільки тим, що
така юридична лексика склалася історично. Але
не можна не враховувати, що свобода в суб'єктивному розумінні (як суб'єктивні права) є юридичною формою реалізації свободи народу й окремої людини в загальному, філософському розумінні цього слова.
В якій би державі не знаходилася людина,
вона залишається вільною істотою, яка підпадає
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під захист світового співтовариства, власної
держави, громадянином якої вона є, а також
держави перебування. Стан свободи не дарується
якою-небудь публічною владою, а належить людині від народження.
Стан свободи реалізується через суб'єктивні права, які вказують напрямки i форми використання свободи. Ці права також носять природно-правовий характер, а тому є невід'ємними й
невідчужуваними. Вони зберігаються за людиною навіть тоді, коли вона сама від них відмовляється. Проте на шляху свободи завжди стоїть
держава, яка створена людьми для підтримки
умов реалізації свободи. Вона через закони закріплює права та свободи людини – тоді вони
стають мірою можливого, тобто набувають меж
дозволеного. Закріплення, охорона прав і свобод,
створення умов для їx втілення у життя, складає
довгий ланцюг правових актів i дій, початком
яких є Конституція.
Правовою свободою є природна влада особи робити те, що їй подобається, якщо це не забороняється законом або силою (libertas est
naturalis facultas eius, quod cuique facere libet, nisi
quod de hire aut vi prohibetur).
Отже, право – це мipa свободи. Але як можна її виміряти? На яких засадах можна дозувати
свободу i надавати певну мipу свободи окремим
особам?
Найбільш адекватний такий підхід: свобода
людини не може бути абсолютною, оскільки вона обмежена таким самим становищем інших
людей, тому рівність можливостей для вcix i є
основою свободи.
З цього можна зробити висновок, що свобода є одним зі смислових компонентів принципу формально-правової piвноcтi.
Люди є вільними в мipу їx рівності i piвнi в
мipу своєї свободи [16, с. 5]. Право – це не просто загальний масштаб i однакова мipa, а загальний масштаб i однакова мipa насамперед свободи
індивідів [17, с. 168].
Часто свободу протиставляють рівності.
Зокрема, правову рівність заперечував Н.А. Бердяєв: “Свобода і рівність несумісні. Свобода є,
насамперед, право на нерівність. Рівність є посяганням на свободу, обмеженням свободи. Свобода живої істоти, а не математичної точки, здійснюється в якісному розрізненні, у піднесенні, в
праві збільшувати об'єм і цінність свого життя.
Свобода пов'язана з якісним змістом життя. Рівність же спрямована проти будь-якого якісного
розрізнення і якісного змісту життя, проти будьякого права на піднесення” [4, с. 148].
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Проте ця концепція правової нерівності обґрунтована лише з аристократичних позицій. Необхідно розглядати співвідношення рівності і
свободи детальніше.
Співвідношення свободи і рівності можна
виразити у вигляді силогізму, перше посилання
якого має наступний зміст: “Гонитва за соціальною справедливістю змушує державну владу
ставитися до громадянина як до об'єкта адміністрування” [24, с. 193]. Друге посилання силогізму:
“Вибираючи між мінімальним рівнем благ та
свободою, остання завжди приноситиметься у
жертву” [24, с. 88]. Але якщо свободу розуміти
як необмежені будь-якими зовнішніми, по відношенні до людини, чинниками можливості реалізації конституційних прав, то одразу ж слід
додати, що подібна свобода завжди доповнюється принципом справедливості. Тобто вона є однією для всіх, чи, точніше, однаковою для всіх.
Про це ж йдеться у Стокгольмській декларації 1989 року, де справедливість розглядається
як рівність у правах і можливостях всіх громадян. Мається на увазі не стільки рівність матеріальна – ця мета насправді є утопічною, а саме
правова рівність [13, с. 25].
Висновки. 1. Надання окремим людям більшої міри свободи порівняно з іншими може порушити правову рівність, але не створить свободу. Ця
надмірна частка – є привілей, а не право чи свобода. Порушення цієї рівноваги призвело до буржуазних революцій i до встановлення формальної
piвноcтi. Таким чином, свобода i рівність є невід'ємними одне від одного, оскільки свободу можна
виразити тільки через норми i принципи формально-правової piвноcтi вcix індивідів.
2. Юридичне розуміння свободи, як
cyтностi людини та її існування, полягає у можливості робити все, що прямо не заборонено законом та не шкодить іншим. Таким чином, свобода в праві не може бути абсолютною. Вона
завжди певним чином обмежена, зокрема, рівним
становищем інших людей. Звідси випливає, що
сутність права становить собою однакову мipу
свободи індивідів, визначену законом, яка реалізується через суб'єктивні права. Це і зумовлює
високу соціальну значимість права, оскільки гарантована можливість самореалізації, свободи
вільного розвитку особистості є однією з головних загальнолюдських цінностей.
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LIBERTY AS SEMANTIC COMPONENT TO CATEGORIES EQUALITY IN RIGHT
Summary
In this article author persists that legal liberty possible to express through rates only and principles
formally-legal equality. Essence of the right - an equal measure of the liberty individual, defined by law,
which is realized through subjective rights. This conditions high social value of the right since guaranteed
possibility self realization, liberties of the development to personalities there is one of the main human`s
valuables.
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ПРАВОВИЙ РЕЖИМ: ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ
Постановка проблеми. Вивчення права в
рамках проблем правового регулювання суспільних відносин має не тільки практичне, а й теоретичне значення, що зумовлює необхідність постійної уваги до них спеціалістів загальної теорії
права та галузевих юридичних наук. При такому
підході право характеризується не тільки як мета
по відношенню до суспільства, а й розглядається
як засіб (інструмент) для розв’язання практичних
завдань суспільства, для задоволення потреб та
інтересів людей. Даний методологічний підхід в
юридичній науці називають інструментальним, у
межах якого досліджуються правові засоби. Теоретична ж цінність категорії правове регулювання полягає в тому, що вона не тільки виражає
важливі специфічні закономірності права – закономірності його функціонування, але й у зв’язку
з цим охоплює всі елементи правової дійсності,
з’єднує в єдиний комплекс усі юридичні засоби,
за допомогою яких здійснюється юридичний
вплив на суспільні відносини.
Одним із найбільш складних і найменш
досліджених є такий елемент правового регулювання, як правовий режим. Зазначимо, що вже
давно спостерігається тенденція, згідно з якою
наукові дослідження особливостей правового
регулювання певного виду діяльності, особливо,
коли ця діяльність має визначений об’єкт, проводяться під кутом зору правового режиму даного об’єкта, виду діяльності [5, c.184]. Необхідність загальнотеоретичного визначення категорії
„правовий режим” зумовлюється і тим, що в законодавстві нерідко міститься даний термін, однак роз’яснення його змісту не дається.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Категорію „правовий режим” досліджували такі
відомі російські вчені, як Н.Г. Алєксандров, С.С.
Алєксєєв, В.М. Баранов, Д.Н. Бахрах, В.В. Борісов, А.М. Вітченко, Ю.А. Жураєв, О.С. Іоффе, В.Б.
Ісаков, А.В. Малько, Н.І. Матузов, І.С. Самощенко,
В.Д. Сорокін, Л.С. Явіч, В.Ф. Яковлєв та інші.
В Україні досліджувалися лише окремі змістові
аспекти правового режиму. Вони проаналізовані у
працях С.В. Бобровник, В.В. Копейчікова, А.М.
Колодія, П.М. Рабіновича, Т.І. Тарахонича.
Не заперечуючи цінність праць вищезазначених авторів, відзначимо, що в сучасних
умовах назріла потреба в нових дослідженнях
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категорії „правового режиму”. Це зумовлюється
тим, що, по-перше, в більшості праць правовий
режим розглядається фрагментарно і тільки з
позиції окремого суб’єкта, об’єкта чи діяльності.
Наприклад, предметом досліджень виступають
„режим біженців” [12], „правовий режим майна
акціонерного товариства” [11], „правовий режим
зовнішньоторговельної діяльності” [21] і т.д. Подруге, відсутні загальнотеоретичні дослідження
проблематики правового режиму (поняття, сутність, функції, види...). По-третє, з часу написання
цих наявних наукових праць відбулися значні зміни в правовій думці. Накопичений наукою матеріал з даної проблеми вимагає її переосмислення
відносно соціально-економічних і правових реалій,
методологічного аналізу та систематизації, яка відображає сучасне (багатоаспектне) бачення права.
Мета статті. Автор ставить перед собою
завдання проаналізувати ступінь наукової розробки проблеми, з’ясувати справжній зміст і сутність поняття „правового режиму”, причини різноманіття підходів до його розуміння та, виходячи з цього, дати загальну характеристику досліджуваній правовій категорії.
Виклад основного матеріалу дослідження. Однією з головних причин розбіжності думок учених щодо змісту і сутності поняття „правовий режим”, на нашу думку, є багатозначність
терміна „режим”. Саме тому С.С. Алєксєєв указував на те, що „кожний правовий режим є всетаки саме „режим”, і його поняття несе в собі
основні смислові відтінки цього слова, в тому
числі і те, що правовий режим виражає ступінь
жорсткості юридичного регулювання, наявність
відомих обмежень чи пільг, допустимий рівень
активності суб’єктів, межі їх правової самостійності” [5, c.186].
Категорія „режим” створилася політикою,
державою і правом. Однак у науковому плані вона
характеризувалася, передусім, стосовно сфери
політики – як „політичний” режим. Це пов’язується із значенням політики в суспільному житті, її
тісним зв’язком з державою і правом.
У загальному слово „режим” у перекладі з
французької і латинської означає: 1) державний
устрій, сукупність засобів, методів, способів
здійснення влади; 2) суворо встановлений розпорядок життя (праці, відпочинку, харчування,
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лікування, сну); 3) систему обов’язкових правил,
вимог, норм, принципів, установлених для певного виду діяльності (наприклад, лісо-, водо-,
землекористування, полювання, риболовства і т.
д.); 4) визначене становище, положення, статус
кого-небудь або чого-небудь: „режимний завод”,
„режимний об’єкт”, „режимне виробництво”).
На думку сучасних учених, категорія „режим” нерозривно пов’язується з поняттям
управління. Наприклад, Ю.І. Аверьянов вважає:
режим - управління. Сукупність засобів і методів
здійснення економічної і політичної влади
панівного класу [18].
„Управлінням є функція організованих
систем різної природи (біологічних, технічних,
соціальних), яка забезпечує їх цілісність, тобто
досягнення поставлених перед ними завдань,
збереження їх структури, підтримку належного
режиму їх діяльності” [7, c.4], іншими словами
управління – це діяльність, яка має своєю метою
цілеспрямований вплив на складну систему. Та
режим не вичерпується одним тільки значенням
управління, а й передбачає прийоми, методи та
засоби досягнення певної мети. Отже, „режим” –
категорія ширша за змістом ніж „управління” та
містить у собі останню.
Характеризуючи співвідношення понять
„режим” та „управління”, необхідно відзначити
їх тісний взаємозв’язок. Необхідність у режимі
та управлінні існує в будь-якій сфері суспільного
життя. Без них у суспільстві панували б безлад і
хаос. Якщо режим має на меті встановлення порядку в державі, який відповідає інтересам і потребам її народу, то управління виступає засобом
досягнення такої мети. Можна сказати, що режим – це встановлений порядок, а управління –
діяльність з установлення порядку.
Правомірно виникає питання: якими ознаками характеризується режим (порядок)?
По-перше, режим є способом упорядкування суспільних відносин. Іншими словами, режим – це цілеспрямований вплив на суспільство
з метою його впорядкування, збереження та розвитку. Тому в соціальній сфері режим передбачає свідому діяльність суспільних інститутів та
індивідів, яка спрямована на організацію суспільних процесів.
По-друге, режим як система передбачає
наявність підсистем: упорядкування відносин її
елементів, установлення порядку її функціонування у вигляді певних механізмів, контроль за
нормативною системою.
По-третє, режим (установлений порядок)
характеризується моментом стабільності та

забезпечує впорядковану взаємодію всіх елементів системи суспільних відносин. Звідси режим
може розглядатись і як спосіб вирішення конфліктів між суспільством і державою.
По-четверте, режим у своїй діяльності спирається на певну систему політичних, соціальноекономічних, культурних потреб та інтересів.
По-п’яте, режим являє собою сукупність
владних структур, які забезпечують реалізацію
покладених на нього завдань, адже сам факт установлення порядку вже говорить про деякий
пріоритет.
По-шосте, режим у своїй діяльності застосовує певну сукупність методів досягнення цілей.
По-сьоме, режим (установлений порядок)
володіє внутрішньою динамікою: він змінний у
часі і просторі і носить конкретний, індивідуальний характер.
Отже, режим – це комплексне системоутворююче втановлення порядку, що відображає
систему діючих у суспільстві відносин, які складаються в процесі взаємодії саморегулятивних і
регулятивних підсистем (суспільних і державних), у певний проміжок часу, на певній території, відносно певного об’єкта.
Деякі вчені використовували категорію
„режим” для характеристики законності. Так,
Н.Г. Алєксандров визначав радянську законність
не просто як виконання законів, а як особливий
режим, який характеризується неухильним дотриманням законів [2, c.21]. У подальших своїх
дослідженнях автор говорить про законність як
про „правовий режим” [1, c.68]. На думку І.С.
Самощенко: „ ... така термінологія є менш вдалою, „правовий режим” – це правопорядок; визначати законність як правовий режим – значить
термінологічно ототожнювати її з правопорядком” [20, c.13].
У 60-х роках ХХ ст. особливої уваги науковців привертає тема правового регулювання, а
разом з нею отримує розвиток і поняття „правовий режим”. О.С. Іоффе характеризує його через
співвідношення типів правового регулювання
[13, c.16-26].
У 80-х роках роблять спроби загальнотеоретичної характеристики правового режиму [15,
c.34-39]. Так, В.Б. Ісаков визначає правовий режим „ як соціальний режим деякого об’єкта, закріплений правовими нормами і забезпечений
сукупністю юридичних засобів” [14, c.258-259].
Л.А. Морозова розглядає правовий режим „як
результат регулятивного впливу на суспільні системи (певного набору) юридичних засобів, які
притаманні конкретній галузі права і які забезпе-
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чують нормальне функціонування даного комплексу суспільних відносин” [17, c.123].
На думку С.С. Алєксєєва правовий режим
необхідно розглядати „ як свого роду „укрупнений блок” у загальному арсеналі правового інструментарію, який з’єднує в єдину конструкцію
визначений комплекс правових засобів” [5,
c.185], „як порядок регулювання, який виражено
в комплексі правових засобів, що характеризують особливе поєднання взаємодіючих між собою дозволів, заборон, а також позитивних приписів і створюють особливу спрямованість регулювання” [5, c.185]. Вищенаведені три визначення правового режиму відображають найбільш
суттєві його ознаки, однак не позбавлені певних
недоліків, які вимагають пояснення.
Перша дефініція хоч і розкриває соціальну
природу правового режиму, однак ще більше
дезорієнтує в його розумінні, оскільки поняття
соціального режиму не відрізняється чіткістю і
потребує уточнень та інтерпретацій.
Аналізуючи розуміння правового режиму
Л.А. Морозової, відзначимо, що він справді зорієнтований на досягнення бажаного соціального
ефекту, стану, хоча, на наш погляд, правовий
режим – це не стільки результат, скільки система
умов і методик здійснення правового регулювання, певний „розпорядок” дії права, необхідний для оптимального досягнення певних цілей.
Визначення С.С. Алєксєєва характеризується оригінальністю погляду на дану проблему,
оскільки в основу правового режиму вчений ставить дозволи, заборони та позитивні зобов’язання. Водночас при формулюванні категорії певні
терміни повторюються („регулювання”), що також
не сприяє чіткому розумінню правового режиму, а
останній, як нам здається, в більшій мірі характеризує не спрямування правового регулювання, а
ступінь його сприятливості чи несприятливості для
інтересів різних суб’єктів права.
Це побічно визнає і сам С.С. Алєксєєв.
Доказом цього є його думка, що „правовий режим виражає ступінь жорсткості юридичного
регулювання, наявність відомих обмежень чи
пільг, допустимий рівень активності суб’єктів,
межі їх правової самостійності. Саме тому при
розгляді правових питань ми звичайно говоримо,
наприклад, про жорсткі чи пільгові правові режими” [6, c.244].
Поняття „правовий режим” необхідно відрізняти від поняття „механізм правового регулювання”. Під останнім належить розуміти взяту в
єдності всю сукупність юридичних засобів, за
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допомогою яких забезпечується правовий вплив
на суспільні відносини [3, c.30].
Правовий режим реалізується через механізм правового регулювання, який являє собою
загальний порядок, процес дії права. Якщо механізм правового регулювання – юридична категорія,
яка розкриває процес правового регулювання, то
правовий режим – юридична категорія, яка розкриває зміст конкретних правових засобів (елементів
правового регулювання), покликаних організовувати певну сферу суспільних відносин.
Категорія „правовий режим” тісно співвідноситься з поняттям „правове становище”.
Видатний французький юрист Леон Дюгі зазначав: „ Я розумію під юридичними приписами, чи
під більш коротким і більш зручним виразом
„юридичний режим”, соціальне положення, яке
існує на даний момент у відповідності з правовими нормами, які покладаються на людей у певній соціальній групі, і з юридичними ситуаціями, пов’язаними з ними” [23, c.49-50]. Правове
становище – це особливий різновид соціального
становища, який виступає складним, відносно
самостійним елементом правової системи, являє
собою закріплене утворення і виражає міру процесу руху суб’єктів або об’єктів юридичного
буття у відповідних часових і просторових відносинах [9, c.48].
Оскільки правовий режим, покликаний впорядковувати соціальні стани (процеси), він сам виступає в якості різновиду правового стану. Співвідношення тут таке: будь-який правовий режим
являє собою певне правове становище, але не будьяке правове становище є правовим режимом. Повного збігу немає, але і різниця несуттєва.
Для більш повного розкриття змісту поняття
„правовий режим” ми не можемо обійти і не відзначити такі його визначення.
Так, Д.Н. Бахрах розуміє під правовим режимом систему норм права, яка регулює діяльність, відносини між людьми з приводу визначених об’єктів. При цьому розрізняє юридичну
сторону режиму (систему правил) і фактичну
сторону (реальне здійснення режимних норм).
Поняття правового режиму, на його думку, майже збігається з поняттям системи права, якщо
вона розглядається з погляду відносин громадян,
організацій у зв’язку з визначеними об’єктами
[10, c.410].
Цікавою є позиція Н.І. Матузова і А.В.
Малько. Вони вважають, що правовий режим з
погляду інформаційного підходу можна розглядати як специфічний вид правового регулювання, який виражений у своєрідному комплексі
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правових стимулів і правових обмежень [22,
c.645]. З іншого боку, вказані автори визначають
правовий режим як особливий порядок правового регулювання, який виражається у певному
поєднанні юридичних засобів і створює конкретний ступінь сприятливості чи несприятливості
для суб’єктів права [16, c.14].
Необхідно відзначити таких науковців, як
В.К. Бабаєва, В.М. Баранова і В.И. Гоймана, які
вказували, що правовий режим - якісно цілісна
специфічна система засобів, прийомів, методів
правового регулювання, що виражається в особливостях нормативно-правових відносин та індивідуальних приписів, виникнення правовідносини, юридичних наслідків, способів забезпечення
реалізації вимог права. Це такий порядок регулювання, що виражений у комплексі правових
засобів, які створюють особливу спрямованість
регулювання і характеризують особливе поєднання взаємодіючих між собою дозволів, заборон, а також позитивних приписів [8, c.29].
Коротке визначення правових режимів як
сукупності правових актів, що відносяться до
того чи іншого аспекту забезпечення безпеки й
оснащених необхідним організаційно-технічним
механізмом для їхньої неухильної реалізації (сувора регламентація порядку застосування, система контролю, яка забезпечує органи, пропагандистські міри, відповідні санкції за порушення
встановленого порядку та ін.), запропоноване
И.О. Розановим [19, c.84-85]. Разом з тим в це
формулювання правового режиму варто внести й
пропозиції, висловлені іншими авторами, тому
що самостійно воно вузьке.
Незважаючи на відмінності у розумінні
поняття, спробуємо охарактеризувати дане правове явище, виділивши сукупність притаманних
йому ознак.
Широта категорії "правовий режим" дозволяє нам говорити не просто про врегульованість суспільних відносин, а про встановлену в
законодавчому порядку діяльність (державних
органів чи посадових осіб), поведінку фізичних і
юридичних осіб у тих сферах суспільних відносин або на тих об'єктах, де це необхідно для подальшої життєздатності.
Правовий режим - це обов'язково особливий порядок законодавчого врегулювання діяльності, дій чи поведінки фізичних і юридичних
осіб у різних сферах суспільних відносин або на
визначених об'єктах. Саме як особливий порядок
правовий режим закріплюється в нормативноправових актах, забезпечується державою, а особливим він стає тоді, коли створюється і викори-

стовується поєднанням юридичних організаційно-правових та інших засобів, тут комбінуються
загальні дозволи і заборони, загальні заборони і
дозволи, стимули й обмеження, позитивні приписи і рекомендації, але обов'язково з однією
домінантою. Адже не випадково в рамках правового режиму проявляються різні способи правового регулювання. Але в кожному режимі – і це
багато в чому визначає його специфіку – один зі
способів домінує над іншими, внаслідок чого цей
пріоритетний спосіб відіграє визначальну роль і
створює при цьому особливий специфічний напрямок, "клімат" у правовому регулюванні.
Метою правового режиму є, з одного боку,
встановлення і підтримка порядку в життєво важливих сферах суспільних відносин, а з іншого –
певним поєднанням юридичних засобів врегулювати конкретне, виділяючи суб'єкти й об'єкти права, а також тимчасові та просторові межі.
Правовий режим має свою структуру, яка
містять: норми права, юридичні факти, правовідносини, акти реалізації прав і обов’язків, правозастосування, суб’єкти права, їх правові статуси,
об’єкти права, методи взаємозв’язку конкретних
видів суб’єктів з об’єктами, систему гарантій
(передусім юридичну відповідальність за порушення режиму).
Завдяки відповідному правовому режиму
створюються сприятливі чи несприятливі умови
для задоволення інтересів суб’єктів права.
Однією з особливостей правового режиму
є те, що він виражає нерозривний зв’язок правової форми і змісту відносин, які регулюються.
Звідси пояснюється значення правових режимів
у правовій дійсності: вони виражають соціальний
зміст права і вирішують соціальні завдання в нерозривному зв’язку зі змістом суспільних відносин, що регулюються правом, причому нерідко
стосовно до певного об’єкта. Тому в більшості
випадках саме існування правових режимів
пов’язується з об’єктом відносин, що регулюються („правовий режим земель”, „правовий режим майна” і т. д.). Але „режим об’єкта” – скорочене термінологічне позначення порядку регулювання, який виражений у характері й обсязі
прав по відношенню до об’єкта. Отже, питання
про правові режими (за винятком питань про
правові режими галузей) повинно виникати, як
правило, по відношенню не до всіх ланок правового регулювання, а в основному стосовно
суб’єктивних юридичних прав [5, c.185-186].
З огляду на вищевикладене, правовий режим можна визначити як особливий порядок законодавчого врегулювання діяльності, дій чи по-
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ведінки фізичних і юридичних осіб у різних сферах суспільних відносин або на визначених об'єктах, що охоплює встановлення механізму забезпечення фактичної реалізації системи стимулів, гарантій, заборон, позитивних приписів, обмежень, а також їхнє компетентне виконання,
застосування примусових заходів і притягнення
винних до відповідальності.
Враховуючи складність даної правової категорії, правовий режим також можна розглядати
в широкому і вузькому значенні.
Правовий режим у широкому значенні –
закріплене правовими нормами і забезпечене сукупністю юридичних засобів комплексне системоутворююче встановлення порядку, що відображає систему діючих у суспільстві відносин,
які складаються в процесі взаємодії саморегулятивних і регулятивних підсистем (суспільних і
державних), у певний проміжок часу, на певній
території, відносно певного об’єкта.
Правовий режим у вузькому значенні –
закріплене в нормах права особливе поєднання
юридичного інструментарію (юридичних засобів), які характеризуються наявністю певних
умов, конкретністю суспільних відносин, належністю до певного об’єкта і переслідують корисну
для держави і суспільства мету.
Не заглиблюючись у характеристику галузевих правових режимів, коротко відзначимо таке.
При висвітленні юридичної специфіки галузей необхідно використовувати поняття „правовий режим” тому, що таке використання
дозволяє розглядати засоби правового регулювання, які діють у рамках тієї чи іншої галузі
права, в комплексі, в системі, - такий підхід важливий не тільки з теоретичного, а й з практичного погляду. При вирішенні юридичних справ
важливо знати, що: як тільки суб’єкт стає учасником певних суспільних відносин, що регулюються певною галуззю права, одразу ж вступає в
дію вся система регулятивних, охоронних, процедурно-процесуальних засобів, які призначені
забезпечити в рамках даної галузі їх правове регулювання. „Звідси випливає, що першочергове
завдання галузевих наук – це достатньо чітке виявлення своєрідності відповідних режимів, від
чого в біль-шості залежить плодотворність розробки й інших проблем, діюча допомога
практиці”[5, c.192].
Юридична специфіка галузевого правового режиму визначається тим, який із способів
правового регулювання – дозвіл, заборона, позитивний припис, – займає пріоритетне становище.
Таке домінування стало підґрунтям висновків про
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те, що одні галузі права мають переважно дозвільну природу, другі – заборонну, треті – таку, яка
заснована на позитивних приписах [24, c.70-71].
Разом з тим не варто перебільшувати значення способів правового регулювання при висвітленні особливостей галузевих правових режимів. Основою для специфіки правових режимів
виступають загальноправові методи правового
регулювання. Як зазначав С.С. Алєксєєв, „вони –
головне, що виражає саму суть, стержень того чи
іншого юридичного режиму регулювання; відповідно вони служать саме тим об’єднуючим началом, яке компонує правову тканину в головні
структурні підрозділи правової системи – в
галузі права” [4, c.294-295].
„Методи правового регулювання – це прийоми юридичного впливу, їх поєднання, які характеризують використання в даній галузі суспільних відносин того чи іншого комплексу
юридичного інструментарію, засобів юридичного впливу” [4, c.294]. Такими основними прийомами виступають: централізоване, імперативне
регулювання (метод субординації) і децентралізоване, диспозитивне регулювання (метод
координації), а їх певне співвідношення є основою правового режиму. Способи правового регулювання „проходять” через ці висхідні методи
(прийоми), в результаті чого виходить їх своєрідна комбінація, що ґрунтується на одному з
указаних методів чи їх поєднанні та у відповідності зі змістом суспільних відносин, що регулюються, визначає головне для галузі – юридичну специфіку правового режиму.
Висновки. Підводячи підсумки проведеного дослідження, автор вважає за необхідне, не
повторюючи вже зроблених узагальнень, сформулювати основний висновок, а також накреслити перспективи розробки проблеми.
Правовий режим – це особливий порядок
законодавчого врегулювання діяльності, дій чи
поведінки фізичних і юридичних осіб у різних
сферах суспільних відносин або на визначених
об'єктах, який охоплює встановлення механізму
забезпечення фактичної реалізації системи стимулів, гарантій, заборон, позитивних приписів,
обмежень, а також їхнє компетентне виконання,
застосування примусових заходів і притягнення
винних до відповідальності.
Створення основ теорії правового режиму
- це, безумовно, нове комплексне дослідження в
правознавстві, що відбиває визначальні сторони
правової дійсності, свідчить, як відзначає С.С.
Алєксєєв, "у багатомірності, багатогранності,
об'ємності права як інституційного утворення".
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Правовий режим: поняття та ознаки

При такому підході значення нормативності в
характеристиці права не зводить його лише до
"системи норм". Коли ми розглядаємо право в динаміці, дії, то помічаємо, що воно розкриває свої
нові властивості ("чутливість", "гнучкість"), як інституціональне утворення. У зв'язку з цим виникає
необхідність багатопланового висвітлення як усього правового регулювання, так і окремих його напрямків, у числі яких і правовий режим.
Основи теорії правового режиму - лише
перший крок, зроблений за вимогою часу, розвитку суспільних відносин, а разом з ними і галузей права. Системний, комплексний підхід у теорії права щодо правових режимів створить визначений орієнтир як для законодавця, так і для
правозастосовця; попередить термінологічне
змішування.
Отже, цілісна концепція "правового режиму" має важливе теоретичне і практичне значення. Вона дозволяє: 1) науці - побачити глибину і
можливості як правового регулювання, так і права в цілому; 2) законодавцю, враховуючи всі обставини, поклавши в основу необхідне поєднання юридичних засобів, що створюють оптимальні умови щодо конкретного об'єкта ( чи суб'єкта
діяльності), - піддати виникаючі відносини особливій, специфічній регуляції; 3) правозастосовцю
- застосовувати закони й інші нормативно-правові
акти, чітко знаючи, що покладено в основу будьякого поєднання юридичних засобів і чи досягаються цілі специфічного регулювання; 4) правоохоронцю - забезпечити контроль і нагляд законної
та правильної (на основі принципів пріоритету
прав і свобод і т.п.) дії механізмів реалізації.
У зв'язку з викладеним відзначимо деякі
перспективи, що намітилися.
Характеризуючи процеси безупинної динаміки права (в правовому регулюванні) в соціальному просторі, відображаючи перехід суспільної системи від хаосу і неупорядкованого стану в
стан стабільності, правового порядку, категорія
"правовий режим" виявляє ключовий напрямок
науки, є зосередженням основних актуальних
питань юридичної теорії та практики. У зв'язку з
цим звернемо увагу на ті аспекти проблем правового режиму, які стосовно до нинішніх умов
вимагають першочергового розв’язання.
Наукову і практичну значимість представляє
дослідження питань правової регуляції як щодо
різних категорій населення і посадових осіб держави, так і по відношенню до різних галузей, інститутів права, окремих законодавчих актів.
Значною науковою проблемою є вивчення
фактичних дій, що втягуються у сферу правового

регулювання: осмислення їхньої природи, різновидів, способів виникнення, механізмів забезпечення
та ін. У спеціальній літературі ця проблема донедавна не досліджувалася. Завдання, здається, полягає
в тому, щоб піддати дослідженню фактичну діяльність як об'єкт правової регуляції й однієї з найважливіших умов досягнення цілей права.
Важливу наукову і практичну цінність
представляє осмислення сфер встановлення правового режиму, зв'язаних з державною регламентацією (централізованим регулюванням) і сферою саморегуляції в праві (децентралізованого
регулювання). Стосовно сфери централізованого
(державного) регулювання важливого значення
набуває з'ясування предмета державного впливу,
визначення оптимальних засобів регуляції, способів забезпечення належної поведінки, яка регулюється державою. Актуальним є теоретичне обґрунтування механізмів блокування зловживань правом
з боку правотворчих органів держави.
Сфера недержавного регулювання (договірний режим), яка фактично не піддавалася раніше фундаментальному вивченню, вимагає додаткових значних зусиль фахівців. Особливої ваги
набуває осмислення юридичної природи загальнодозвільного режиму, дослідження юридичних
засобів його забезпечення. Актуальним у цій ситуації є вивчення особливостей регулюючої дії
принципів права, способів їхнього вираження в
праві й ін. Досить цікаво виглядає інститут аналогії права - він виступає як унікальний засіб забезпечення реальності права в зоні дії загальнодозвільного профілю регулювання.
Значним напрямком гносеологічного аналізу є дослідження проблем правового режиму на
рівні галузей, підгалузей права, окремих юридичних інститутів, великих законодавчих комплексів і окремих законів. Переведення даних питань
на рівень галузі права, безумовно, відбивав би
якісно новий її стан, що свідчить про безпосередню орієнтацію на практику.
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L.V. Tomash
LEGAL REGIME: CONCEPT AND ATTRIBUTES
Summary
Behind results of research the author has come to a conclusion, that the legal regime is a special order
of legislative regulation of activity, actions or behaviour of physical and legal persons in different spheres of
public relations or on the certain objects that includes becoming the mechanism of maintenance of actual
realization of system of stimulus, guarantees, interdictions, positive instructions, and also their competent
performance, application of forced measures and attraction guilty to the responsibility.

26

Науковий вісник Чернівецького університету. 2005. Випуск 282. Правознавство.

УДК 34.09
© 2005 р. М.В.Никифорак, М.О.Мостова
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
АВСТРІЙСЬКА ФІНАНСОВА АДМІНІСТРАЦІЯ БУКОВИНИ
(ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)
Постановка проблеми. Успішне розв’язання сучасних проблем фінансового управління
в Україні безумовно пов’язане із науковим осмисленням історичного досвіду організації і функціонування фінансової адміністрації як на рівні
держави, так і на рівні окремих регіонів. Фінансова адміністрація розглядається як система органів виконавчої влади, які здійснювали управління державними фінансами.
Ступінь наукової розробки проблеми. Різні аспекти розглядуваної проблеми проаналізовані в багатьох історико-правових та загальноісторичних працях. Найпомітніша публікація –
монографія харківського дослідника О.М.Головка
“Фінансова адміністрація Російської імперії в
Україні (кінець XVIII – початок ХХ ст.)”. Але історія фінансової адміністрації Галичини і Буковини в
цей період залишається малодослідженою.
Мета статті: визначити і проаналізувати
структуру та основні напрямки діяльності австрійської фінансової адміністрації Буковини в
другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.
Виклад основного матеріалу дослідження.
6 березня 1853 р. за цісарським розпорядженням
Буковина отримала першого крайового президента.
Йому підпорядковувався земельний уряд – крайове
управління. Функції фінансового управління в
ньому виконувала фінансова дирекція.
Номінально крайовий президент особисто
очолював фінансову дирекцію. Але практичне керівництво нею здійснював фінансовий директор,
якому підпорядковувались два фінансові радники,
два фінансові секретарі та численні службовці. Фінансовій дирекції підпорядковувались податкові
відомства (Steueramte). Для прямого оподаткування
були введені податкові округи (Bezirke für die
direkte Besteuerung), які, ділились на податкові дільниці (Steuerbezirke). Особливі округи створювалися для непрямого оподаткування (Bezirke für die
indirekte Besteuerung) [5, с.28].
Органом оподаткування була крайова податкова комісія (Steuer Lokalkomission) з 11 службовців. 8 податкових референтів діяло при повітових управліннях. Загалом до податкової крайової служби прямого оподаткування в 90-і роки
XIX ст. входило 74 чиновники. Головні податкові служби в Чернівцях і Сучаві мали відповідно

21 і 11 службовців, податкові служби у ГураГуморі – 3, Кіцмані – 3, Кимполунзі – 5, Радівцях –
4, Садгорі – 5, Сереті – 5, Вижниці – 5, Сторожинці
– 4, Заставні – 4, Солці – 2, Нижніх Станівцях – 2
[14, S.56-57]. Крім того, в Чернівецькому, Серетському та Сучавському фінансових округах діяв ряд
органів для непрямого оподаткування: так званих
фінансових варт, митниць та ін.
Уся ця розгалужена система діяла злагоджено та ефективно. Навіть у воєнному 1915 році до відступу австрійських військ з Буковини
вона умудрилася забезпечити збір податків майже за цілий рік [6, с.235]. Між тим, у другій половині XIX ст. податки на Буковині неухильно
зростали. Так, з 1847 по 1892 рік основний прямий податок – земельний збільшився на 67,4%
[2, с.255]. При визначенні суми земельного податку за основу брався кадастровий прибуток. У
відповідності з законом 1869 року через кожні
15 років кадастр мав переглядатися.
Суттєва податкова реформа відбулася в
Австрії у 1896 році. Перш за все вона зачепила
систему прямих податків. До цього часу в Ціслейтанії, до якої належала Буковина, стягувалися
такі прямі податки: поземельний (Grundsteuer),
будинковий
(Gebäudesteuer),
промисловий
(Erwerbsteuer) і подоходний (Einkommensteuer).
Закон від 25 жовтня 1896 року про прямі особисті податки замість державних подоходного і
промислового податків ввів з 1 січня 1898 року 4
нові податки: промисловий податок від підприємств, що підлягали публічній звітності, рентний
податок, особистий подоходний податок і податок на вищі посадові оклади.
Органам місцевого управління і самоврядування цей закон дозволяв стягувати на свою користь додаткові до державних податків збори –
крайові та громадські. У 1896 році загальна сума
надходжень прямих податків від Буковини становила 1 308 248 гульденів. Поземельний податок
склав 458 134 гульдени, будинковий – 435 526,
промисловий – 118 437, подоходний – 233 411.
На Буковину припадало 1,08% від загальної суми податків, стягнених у Ціслейтанії. На
душу населення виходило по 1,36 гульденів прямих податків (для порівняння скажемо, що в середньому по Ціслейтанії цей показник складав
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4,85 гульденів, у Галичині – 1,96 гульденів, у
Верхній Австрії – 6,13, у Нижній Австрії – 13,
61). Однак і така сума була занадто високою,
враховуючи рівень соціально-економічного розвитку краю. З цього приводу буковинський депутат австрійської державної ради Микола Василько на засіданні бюджетної комісії 12 лютого 1908
року відзначав: “Що до податкової адміністрації,
Буковиною адмініструють так, як би якою колонією. До Буковини висилають необізнаних з краєм молодих урядників, котрі, щоби заробити собі
на скорий аванс, податки з населення просто видушують. Такий урядник, побачивши прим. 30
моргів пустої полонини якого гуцула, зараз обчислює собі, які то доходи мав би він, як би на
такім самім просторі в своїм краю господарив
так, як у нього господарюють, і – накладає на
гуцула податок більший, аніж десятилітній дохід
з тих пустих, по горах розкинених полонин” [9].
Зростали й абсолютні обсяги прямих податків. У 1898 році буковинці сплачували 2 662
тис. крон прямих податків, у 1902 – 3 105 тис., у
1907 році – 3 766 тис. крон [8, с.41].
Головним платником прямих податків були
селяни. Так, у 1898-1902 роках буковинський
фонд і поміщики платили в середньому щороку
296,5 тис. крон земельного податку, а селяни –
575,5 тис. крон, тобто майже в два рази більше,
хоча вони посідали трохи більше як половину
всієї земельної площі краю. У 1907 році поміщики і релігійний фонд, володіючи 54,9 % всіх земельних угідь, сплатили 509 тис. крон земельного
податку, а селяни – 1557 тис. крон, тобто втричі
більше [8, с.41]. Така ж картина спостерігалася і
при розподілі будинкового податку. У 1900 році,
наприклад, селяни сплатили 464,4 тис. крон цього
податку, а в 1907 – 520,6 тис. крон [1, с.95].
Податком “малої людини” називали в Австрії загальний податок із заробітку. Його платниками були переважно дрібні ремісники, кустарі,
торговці та інші особи, які виконували будь-яку
роботу для заробітку [10, с.86-87]. Водночас
зменшувався податок на прибуток підприємців.
Так, з 1908 року всі цукрові заводи й акціонерне
товариство першого буковинського цементного
заводу у Путні були звільнені від сплати всіх податків, за винятком земельного [8, с.42].
Прямі державні податки були основою для
нарахування додатків (так званих “Umlagen”) для
потреб крайового, повітового і громадського самоврядування. У 1895 році вони становили 58 %
від державних податків, у 1899 – 82 %, у 1904
році – 96 %. Загалом у 1904 році зібрано 13 812
827 крон податків, у тому числі 3 982 407 крон
28

прямих податків і 10 380 420 непрямих. Посередні
податки за товари народного споживання (від цукру, м’яса, солі, спирту, вина, пива, тютюну, чаю) та
різні збори зростали особливо швидкими темпами.
Якщо у 1881 році ці податки становили 542 577
гульденів, то в 1908 році – 18 388 550 крон [8, с.42].
Несплата податків тягла за собою примусове стягнення недоїмок. Австрійські податкові
закони передбачали 3 види екзекуцій: військову
екзекуцію; продаж на аукціоні рухомого майна
боржників і конфіскацію грошей; продаж з молотка нерухомого майна боржників. Ось як описував способи стягування податків Микола Василько під час виступу у державній раді: "Для нашого уряду податкового, для його екзекутника
не існує закон, який деякі предмети виймає з-під
екзекуції. Екзекутник забирає з хати все, що
тільки знайде, забирає, се, чого рушати йому закон не позволяє! Як би ви, мої панове, приїхали
до нас подивитися на ті річи, які екзекутник зафантував за податки! Знайшли б ви там річи, які
вже не мають ніякої вартости, прим. стіл з одної
дошки на двох ногах, який тілько в той спосіб
стоїть, що одним боком припирає ся його до стіни. Екзекутник забирає не тілько послідній кожух родинний, але і чоботи стягає з ніг" [9].
У віданні крайового управління знаходився крайовий фонд Буковини, створений у 1854
році з метою нагромадження коштів для потреб
краю. Основним джерелом надходжень до крайового фонду були добавки до прямих податків,
обсяг яких встановлювався щорічно. 1861 року
крайовий фонд переданий у відання крайового
виділу [4, ф. 3, оп. 1, т. 1, а. II].
З 31 грудня 1867 року (після повідомлення
в офіційному урядовому віснику) розпочала
свою діяльність фінансова прокуратура у Чернівцях. Вона підпорядковувалась міністерству фінансів Австрії і крайовій фінансовій дирекції.
Діяльність фінансових прокуратур як органів для захисту матеріальних інтересів держави в
австрійських судах усіх інстанцій розпочалася у
1851 році. Місцями знаходження фінансових
прокуратур були визначені: Відень (для Нижньої
Австрії), Лінц (для Верхньої Австрії), Зальцбург
(для Зальцбурга), Грац (для Штирії), Клагенфурт
(для Карінтії), Лайбах (для Крайни), Трієст (для
Герца, Градіски, Істрії і м. Трієста з пригородами), Інсбрук (для Тіроля і Форарльберга), Прага
(для Богемії), Брюнн (для Моравії), Львів (для
Галичини) і Чернівці (для Буковини) [4, ф. 3, оп.
1, спр. 7346, а.7 (зв.)]. До 1867 року компетенція
галицької фінансової прокуратури у Львові
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(створена у 1852 р.) поширювалась і на територію Буковини [7, с.51].
Очолював крайову фінансову прокуратуру
фінансовий прокурор. На нього покладалось загальне керівництво службовими справами прокуратури, розподіл справ серед підлеглих чиновників,
контроль за правильністю ведення справ, документації, контроль за дотриманням термінів розгляду
справ. При наявності великої кількості складних
завдань фінансовий прокурор міг доручити частину роботи заступникам. Для заміщення посади
прокурора під час відпустки чи хвороби призначався вищий за рангом чиновник прокуратури.
Чисельність штату, ранг службовців визначалися статусом прокуратури. Так, у 1908 році
до її складу входили 3 фінансові радники, 3 фінансові секретарі, 2 ад’юнкти та ряд допоміжних
службовців. У 1913 році штат фінансової прокуратури був дещо видозмінений. До нього входили: фінансовий прокурор, старший фінансовий
радник, 2 фінансові радники, 2 фінансові секретарі, 1 ад'юнкт, директор і ад'юнкт загального
відділу [4, ф. 271, оп. 1, а. 11].
Спочатку крайова фінансова прокуратура
розміщувалася на площі Рудольфа в тісному
приміщенні. А в травні 1912 р. відбулось її переміщення до будинку фінансової дирекції по вулиці
Головній, де їй було виділено 16 кімнат. В документі про переїзд описується і майно фінансової прокуратури: 8 книжкових шаф із необхідною спеціальною і довідковою літературою, 60 000 папок із
справами та ін. [4, ф. 271, оп. 1, а. 11].
Вперше функції фінансової прокуратури
були визначені в указі Міністерства фінансів 13
серпня 1851 p.: судове представництво; вироблення правових висновків; участь у реалізації
правових актів, що стосувались державного майна та фондів, які до них прирівнювалися [12,
S.103-104].
Визначення службових повноважень перейшло й до § 1 “Інструкції для фінансової прокуратури” від 16 лютого 1855 p. (вона була названа
тимчасовою, оскільки приймалася на невизначений строк). Тут сфера впливу прокуратури обмежувалась правовим представництвом державного майна та правовим консультуванням. Поняття “державне майно” “Інструкція” не розкривала, а до фондів, що прирівнювалися до нього,
відносила ті, якими відали державні органи, або,
фонди, яким держава надавала дотації.
У березні 1898 p. видана нова “Інструкція
для фінансової прокуратури”. По суті, це було
дещо поліпшене й доповнене видання “Інструкції” 1855 p.

Службові завдання фінансової прокуратури, за визначенням цієї Інструкції, стосувалися
насамперед, суто адвокатської діяльності у сфері
винятково майнових прав держави та суб’єктів
права, що до неї прирівнювалися. Функції прокуратури, щоправда, були окреслені виразно:
представництво у суді і в адміністративному
процесі; надання правових консультацій; участь
у вирішенні судових справ. Загалом “Інструкція”
1898 p. зобов'язувала фінансову прокуратуру не
просто до участі в державному управлінні при
представництві майнових інтересів держави та
інших суб'єктів права, а й до захисту громадських інтересів перед владою [13, S.68-69].
Фінансова прокуратура мала право "втручатися у всі суди та установи представлених у
державній раді королівств і земель", причому місцева компетенція фінансової прокуратури в судових спорах залишалася недоторканою. В інтересах
якнайшвидшого і ефективного вирішення справ
фінансова прокуратура була вправі звертатися з
приводу застосування офіційних актів до відповідних органів і поза межами своєї території.
Досить детальне уявлення про основні напрями діяльності крайової фінансової прокуратури може дати аналіз справ, які зберігаються у
фонді № 271 ("Чернівецька крайова фінансова
прокуратура") Чернівецького обласного держархіву. Насамперед велика група справ стосується
стягування податків, установлення боргів (справи №№ 46, 48, 50, 51, 61, 62). Фінансова прокуратура захищала в них інтереси крайової фінансової дирекції, крайової і повітових податкових
служб, органів самоврядування. В 1913 році, наприклад, в інтересах Чернівецької фінансової
дирекції велась справа про встановлення розміру
боргів по податках збанкрутілої фірми “Рітберг і
Тишлер" (спр. 46), в інтересах Радівецької податкової служби – справа про стягнення податкової
заборгованості з жителя громади Карлсберг Бартела Ігнаца (спр. 50). В тому ж 1913 році фінансова
прокуратура вела справу по захисту інтересів виконавчого комітету галицького сейму про стягнення отриманих стипендій з випускника педучилища
в Галичині Романа Сирецького у зв'язку з його відмовою від зайняття посади учителя (спр. 48).
В цілому ряді справ йдеться про захист інтересів державних відомств, православного релігійного фонду в земельних та інших конфліктах із
сільськими громадами та окремими громадянами.
Часто ці справи стосувались вимог виплати компенсацій за отримані пошкодження внаслідок нещасних випадків (спр. 10, 33, 34, 37, 57-59).
Предметом обстеження з боку фінансової
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прокуратури був порядок управління і використання коштів із благодійних фондів: імені Рудковських (спр. І08), Н.Іліса (спр. 110), В.Репти (спр. 111).
У воєнні роки найбільше справ було про
конфіскацію майна дезертирів (спр. 150-154),
засуджених “за шпіонаж і сприяння російським
військам” (спр. 102, 171-183, 185).
Для тих, хто бажав вступити на службу до
фінансової прокуратури, встановлювався ряд
вимог. Необхідною умовою було успішне складання трьох державних іспитів, визначених міністерством фінансів. Для остаточного зарахування
на службу і наступної присяги обов'язково було
відбути річну практику. Для здобуття вищих постів
у фінансовій прокуратурі складались адвокатські
іспити [4, ф. 3, оп. 1, спр. 7346, а. 8-9].
Службовці прокуратури були зобов'язані
додержуватися законів і розпоряджень, які видавалися у різних галузях управління. В разі потреби "вимагалося і знання зарубіжного законодавства. При досить високих вимогах до професійної підготовки працівників фінансова прокуратура створювала менші, ніж інші державні
установи, можливості піднятися вище ієрархічними сходами. Причини цього полягали у малочисельності штатів, відносній невизначеності
статусу. У великому державному механізмі вона
була лише допоміжною юридично-технічною
силою. Діяльність фінансової прокуратури у Чернівцях припинилася у 1918 р.
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AUSTRIAN ADMINISTRATION ON BUKOVINA (SECOND HALF XIX –
THE BEGINNING XX CENTURY)
Summary
In the article are investigated structure and basic directions of activity of the Austrian administration
on Bukovina in second half XIX - in the beginning XX century. The basic objects of research: regional
financial management, regional fiscal commission, regional fund Bukovina, and regional financial
prosecutor's office.
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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Народне представництво являє собою не тільки право на вільні
вибори народних депутатів України, але й право
контролю за їх діяльністю. Ефективний контроль
за діяльністю парламентарів неможливий без визнання і закріплення їх відповідальності.
Відповідальність народних депутатів України перед виборцями та парламентом пов’язана з
пріоритетним видом юридичної, відповідно і соціальної відповідальності – конституційно-правової.
Проблема конституційно-правової відповідальності українських депутатів є в даний час
однією із найбільш дискусійних і актуальних. Її
важливість визначається уже тим, що в Україні
практично відсутня відповідальність членів парламенту. Між тим, такого роду відповідальність
повинна існувати в будь-якій демократичній країні, не кажучи вже про державу, яка проголошує
себе правовою.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Дослідження основних аспектів конституційноправової відповідальності парламентарів здійснювались як українськими, так і зарубіжними
представниками науки конституційного права.
Серед російських науковців, які досліджували
особливості конституційно-правової відповідальності, як самостійного виду юридичної відповідальності, можна назвати, Т.Д.Зражевську,
Н.М. Колосову, М.О. Краснова, О.Е. Кутафина,
Л.О. Нудненко, Д.Т. Шона та інших. Теоретичні
аспекти конституційно-правової відповідальності народних депутатів України висвітлені в працях таких українських дослідників, як Н.Г.Григорук, Л.Т. Кривенко, О. Майданник, О. Мельник, Л.Р. Наливайко, А.Селіванов та інші.
Мета статті полягає в тому, щоб дослідити
основні теоретичні та практичні аспекти конституційно-правової відповідальності народних депутатів України та на основі врахування новітніх
досягнень правової науки і практики, вітчизняних і зарубіжних досвідів з даного питання запропонувати низку конкретних рекомендацій
щодо вдосконалення механізму реалізації конституційно-правової відповідальності народних
депутатів України.

Виклад матеріалу дослідження. Становлення конституційно-правової відповідальності
нерозривно пов’язане з розвитком самого конституційного права як галузі права, що сприяє його
попиту, але не гарантує загального визнання.
Одним з перших в юридичній науці висунув питання про наявність такого виду відповідальності в 1975 р. С.А. Авакьян. З тих пір ця
ідея почала розвиватися не тільки теоретично,
але й стала практикою реалізації конституційноправових норм [15, с. 360-361].
Т.Д.Зражевська вважає, що в даний час у
країні відбувається становлення інституту конституційної відповідальності, як заходу державного примусу [4, с. 26].
О.Майданник визначає конституційно-правову відповідальність як самостійний встановлений у нормах конституційного права України
вид юридичної відповідальності, спрямований,
насамперед, на забезпечення правової охорони
Конституції України, який передбачає необхідність для суб’єктів конституційного правопорушення відповідати за свою юридично значиму
поведінку, що реалізується в сфері конституційно-правових норм [11, с. 93].
Конституційна відповідальність не відрізняється від конституційно-правової відповідальності. Мається на увазі, що джерелом конституційної відповідальності є лише норми Конституції, конституційно-правової – не тільки конституційні норми, але й інші джерела конституційного права [15, с. 361].
Н.М.Колосова розглядає конституційну
відповідальність як самостійний вид юридичної
відповідальності, коли настання негативних наслідків для суб’єктів конституційної відповідальності, закріплених у Конституції та інших джерелах конституційного права, спрямовано перш
за все на захист Конституції. Санкції такої відповідальності можуть бути різні: заборона займати
певні посади, позбавлення активного та пасивного
виборчого права, відмова в реєстрації громадських
організацій, інше обмеження прав [5, с. 86].
С.І.Некрасов вважає, що конституційноправова відповідальність є юридичним обов’яз-
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ком органів державної влади оцінювати негативні наслідки державно-владного характеру за порушення (невиконання) норм законодавства у
вигляді тимчасового перерозподілу владних повноважень і дострокового припинення повноважень органа державної влади [14, с. 13].
На нашу думку, конституційно-правова
відповідальність – це самостійний вид юридичної відповідальності, спрямований на захист
Конституції України та інших джерел конституційного права, який полягає у застосуванні до
суб’єктів конституційно-правового правопорушення (делікту) конституційно-правових санкцій, передбачених законом.
Підставами виникнення конституційної відповідальності визнається порушення Конституції
та інших джерел конституційного права [5, с. 87].
О. Красникова переконана в необхідності
уніфікації підстав виникнення конституційної
відповідальності посадових осіб. У якості підстав, вважає, повинен виступати не лише факт
скоєння правопорушення, але й будь-який відступ від вимог Конституції України [8, 91].
Д.Т.Шон пропонує розширити перелік підстав конституційної відповідальності, внісши до
нього моральні підстави, наприклад, скоєння
аморального проступку депутатом може служити
підставою для позбавлення його депутатського
мандата. Тому підставами застосування конституційної відповідальності є дії або бездіяльність,
які спричинили чи могли спричинити істотну шкоду народу, державі, не залежно від того, чи було
при цьому порушення конституційних або інших
норм, чи ні [18, с. 39-40].
На нашу думку, юридичною підставою
конституційно-правової відповідальності повинно бути законодавче закріплення складу конституційно-правового правопорушення, що дасть
можливість за допомогою чіткого формулювання
правил поведінки вищих посадових осіб посилити регулюючий вплив на них.
Специфічною рисою конституційно-правової відповідальності є те, що вона настає як за
правопорушення, так і за його відсутності. В
юридичній літературі конституційно-правову
відповідальність прийнято розглядати в двох аспектах – позитивному та ретроспективному. Позитивною вважають відповідальну поведінку,
відповідальне ставлення суб’єкта конституційноправових відносин до своїх обов’яз-ків, належне
їх виконання.
Суб’єктами конституційно-правової відповідальності є держава в цілому, органи державної
влади, депутати, органи місцевого самоврядування,
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фізичні особи, політичні партії, рухи, громадські
організації, інші об’єднання політичного характеру, які приймають важливі державні рішення.
Ретроспективною вважається конституційно-правова відповідальність за протиправні дії
чи бездіяльність депутата [11, с. 94]. Тобто за
вчинення конституційного правопорушення (делікту), яким є протиправне винне діяння суб’єкта
конституційного права і являє собою сукупність
конкретно визначених складових елементів, має
політичний характер, порушує норми та принципи конституційного права і є підставою ретроспективної конституційно-правової відповідальності [13, с. 12].
Конституційно-правовий делікт полягає в
тому, що депутат порушує правила депутатської
етики; не виконує чи не належно виконує покладені на нього обов’язки; по відношенню до парламентаря вступає в силу обвинувальний вирок
суду; порушуються вимоги щодо несумісності
депутатського мандата з іншими видами діяльності; вчинюються дії, що ганьблять звання депутата тощо [15, с. 370].
Санкціями конституційно-правової відповідальності депутата є передбачені законом заходи
державного впливу, що тягнуть настання негативних наслідків морального та матеріального характеру для правопорушника за скоєння конституційно-правового делікту [1, с. 85].
До них відносять: процесуальні санкції, що
випливають з діяльності представницьких органів, наприклад попередження, заклик до порядку,
позбавлення права виступу на засіданні парламенту та ін.; відставка депутата; визнання виборів недійсними в силу порушення вимог діючого
виборчого законодавства; припинення повноважень депутата на підставі набрання законної сили обвинувальним вироком суду, за згодою парламенту; припинення повноважень депутата за
рішенням представницького органу влади у випадку порушення вимог несумісності депутатського
мандата з іншими видами діяльності та у випадку
розпуску парламенту тощо [15, с. 371-372].
Застосування санкцій конституційно-правової відповідальності знайшло практичне втілення в діяльності парламенту України. Так,
Верховна Рада України у грудні 2001 р. відкликала з посади Першого заступника Голови Верховної Ради України В.В. Медведчука. Постанова парламенту назвала підставами відкликання:
неналежне виконання обов’язків, порушення
норм Регламенту Верховної Ради України, недоліки у підготовці та проведенні пленарних засідань Верховної ради України [16, с. 2].
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У вересні 2005 р. Верховна Рада на своєму
ранковому засіданні після дебатів викликаних
повідомленням про те, що тодішні секретар
РНБО П.Порошенко і міністр економіки С.Терьохін відкликають свої заяви про складання з
себе повноважень народних депутатів, парламентарії ухвалили рішення про дострокове припинення ними депутатських повноважень. Так підставою застосування подібного роду санкції конституційно-правової відповідальності було порушення народними депутатами України принципу несумісності депутатського мандата з іншими видами діяльності [2, с. 1].
Будучи одним із видів юридичної відповідальності, конституційно-правова відповідальність володіє всіма загальними ознаками, які виділяють юридичну відповідальність серед інших
соціальних явищ. Вона, як і будь-яка інша юридична відповідальність, є заходом державного
примусу, основаного на юридичному і суспільному засудженні правопорушника і виражається
в установленні для правопорушника певних негативних наслідків [10, с. 387].
У конституційному законодавстві багатьох
країн передбачена можливість застосування заходів примусу та впливу за певні конституційні
правопорушення. Наприклад, згідно з Конституцією Республіки Комі (п. 12 Ст. 85), акти органів виконавчої влади у випадку їх протиріччя Конституції та законам Республіки Комі, указам Глави Республіки Комі можуть бути скасовані Главою Республіки Комі. Скасування акта є примусовим впливом з боку Президента Республіки Комі, яка припиняє правовідношення, що виникли, і попереджає
настання негативних наслідків від видання неправового акта. Разом з тим це скасування є конституційно-правовою санкцією внаслідок недотримання
норм конституційного права [10, с. 388].
Федеративний Конституційний Закон Австрійської Республіки закріплює таку модифікацію конституційно-правової відповідальності:
”Конституційний суд розглядає справи, пов’язані
з обвинуваченнями, які тягнуть передбачені Конституцією відповідальність верховних органів
Федерації і земель за допущення ними в ході їх
офіційної діяльності винні правопорушення” (ч.
1 Ст. 142) [6, с. 104].
Характерною рисою інституту конституційно-правової відповідальності Польської держави є його еволюція в бік зміцнення і вдосконалення. Конституція Польщі передбачила: “Конституційну відповідальність перед Державним
Трибуналом несуть також депутати і сенатори в
обсязі, визначеному в статті 107” (ч. 2. Ст. 198)

[7, с. 733]. У статті 107 Конституції закріплено,
що депутат не може вести господарську діяльність з метою отримання вигоди з майна Казни
Держави або придбати це майно.
У випадку порушення даної норми, на підставі постанови Сейму, прийнятому за пропозицією Маршала Сейму, депутат може бути притягнений до відповідальності перед Державним
Трибуналом, який виносить рішення про позбавлення мандата [7, с. 704].
Конституційна відповідальність стосується
суб’єктів державної влади, безпосередньо впливає на якість їхньої діяльності та поведінки і має
сприяти ефективності функціонування влади.
Зведення конституційної відповідальності до
окремого виду юридичної відповідальності диктується специфікою конституційного статусу
даних суб’єктів, особливостями юридичної природи неправомірної поведінки, характером конституційних приписів, на основі яких виникає
відповідальність [9, с. 68].
Конституційно-правова відповідальність
не може бути аналогією інших видів юридичної
відповідальності, оскільки вона має свої особливості. Наприклад, кримінальна відповідальність
полягає в позбавленні винної особи особистої та
майнової власності, тоді як правові наслідки реалізації конституційно-правової відповідальності
пов’язані з застосуванням заходів по забезпеченню
нормального функціонування державного апарату,
діяльності депутатів [10, с. 388-389].
Крім того, у конституційній відповідальності чітко простежується стадія позитивної відповідальності, що дає змогу розкрити “…діалектику переходу відповідальності як зовнішньої
необхідності у відповідальність як внутрішню
потребу” [12, с. 61-62].
Ми підтримуємо думку Н.М. Колосової [5,
с. 88-89], Л.Т. Кривенко [9, с. 70], А. Селіванова
[17, с. 8] та ін., які пропонують легалізувати конституційно-правову відповідальність у тексті
Основного Закону та деталізувати її в спеціальному Законі “Про конституційну відповідальність вищих посадових осіб у державі”. Також ми
вважаємо, що необхідно внести зміни та доповнення до Глави V Закону України “Про статус народного депутата України”, в якій би зазначалось, що
народний депутат України у випадку вчинення
конституційно-правового правопорушення (делікту) підлягає конституційно-правовій відповідальності в порядку, визначеному законом.
Конституційна відповідальність інколи має
чітко виражений характер і тісно стикається з
політичною відповідальністю по суб’єктах, під-
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ставах виникнення, по негативних наслідках.
Наприклад, розпуск уряду може бути заходом як
конституційної відповідальності, коли це настає
в результаті неналежного виконання своїх
обов’язків, так і заходом політичної, коли уряд
йде у відставку з метою вирішення політичної
кризи, що виникла в країні [5, с. 86].
Так, у вересні 2005 р. в Україні виникла
гостра політична криза, для врегулювання якої,
Президент України В.А. Ющенко виступив на
прес-конференції із заявою в якій зазначив: “… з
кожним днем, я все більше і більше ставав свідком того, як між цими інститутами (Кабінетом
Міністрів України в особі Прем’єр-міністра Ю.
Тимошенко, Радою Національної Безпеки і Оборони (РНБО) в особі її секретаря П.Порошенка та
Державним секретарем України - О. Зінченком –
О.Ч.) йдуть спочатку протистояння, потім серйозні конфлікти. Потім взаємні закулісні інтриги,
що почало передаватись уже на основу державної політики.
Переконаний, що з цим треба покінчити.
… Тому я підписую Указ на відставку Уряду, на
відставку секретаря РНБО і кілька днів тому на
базі поданої Зінченком заяви про відставку я
призначив Державним секретарем України Олега
Борисовича Рибачука” [3, с. 1-2].
Відповідно, звільнення з посади може бути
як санкцією конституційної відповідальності, так
і політичної, що призводить до складності розмежування. Варто враховувати, що підставою
для конституційно-правової відповідальності
вищих посадових осіб є порушення їх обов’язків, тоді як політична відповідальність означає
лише те, що особа, яка займає вищу державну
посаду, може бути позбавлена політичної підтримки в силу певних причин [5, с. 86].
Висновки. Конституційно-правова відповідальність – це самостійний вид юридичної відповідальності, спрямований на захист Конституції України та інших джерел конституційного
права, який полягає у застосуванні до суб’єктів
конституційно-правового правопорушення (делікту) конституційно-правових санкцій, передбачених законом.
Створення ефективного законодавчо закріпленого механізму конституційно-правової відповідальності народних депутатів України, розробка її правових інститутів (підстав виникнення, складу правопорушення делікту, конституційно-правових санкцій тощо) дасть можливість
оцінити дії парламентарів і не допустити з їх боку концентрації влади та зловживання нею.
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THE CONSTITUTIONAL - LEGAL RESPONSIBILITY OF PEOPLE'S DEPUTIES OF UKRAINE
Summary
In article the basic aspects of the constitutional - legal responsibility of People's Deputies of Ukraine
are investigated. This responsibility is the independent kind of the legal responsibility directed on protection
of the Constitution of Ukraine and other sources of a constitutional law. This responsibility is applied to subjects of the constitutional offence, the constitutional sanctions stipulated by the law.
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ПРАВО ПРЕЗИДЕНТА РОЗПУСКАТИ ПАРЛАМЕНТ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ
КОНСТИТУЦІЙНИХ НОРМ (ПОРІВНЯЛЬНИЙ ДОСВІД ФРАНЦІЇ, РОСІЇ ТА УКРАЇНИ)
Постановка проблеми. Конституція України 1996 року хоч і підбила підсумки тривалих
дискусій щодо загальних засад організації та функціонування державного апарату, але залишила
відкритими велику низку питань щодо розподілу
компетенції між різними гілками державної влади та налагодження конструктивної взаємодії
між ними. Однією найбільш актуальних проблем
сучасної науки конституційного права України
за даних умов стає проблема визначення місця та
ролі Президента як глави держави в системі органів державної влади, максимально чіткого визначення його повноважень.
Ступінь дослідженості. Президентство є
відносно молодим інститутом в українській конституційно-політичній практиці, тому він викликає до себе великий інтерес з боку вчених.
З’явилось чимало присвячених інституту президента праць. Зокрема, дослідженням правового
статусу президента в Україні займаються такі
вчені: Ф.Г.Бурчак [1], А.З.Георгіца [2], В.М.Шаповал [3], В.Ф.Погорілко [4]. На окрему увагу
заслуговує монографія вітчизняних конституціоналістів Ю.М.Тодики та В.Д.Яворського “Президент України: конституційно-правовий статус”
[5]. У Російській Федерації ще за радянських часів дослідженням інституту президента було
присвячено ряд праць відомих учених – М.А.Сахарова [6], В.Є.Чиркіна [7], М.О.Крутоголова [8]
та ін. З-поміж сучасних російських дослідників
розглядуваної нами теми, у першу чергу належить назвати монографічні праці Л.А.Окунькова
[9], Л.М.Ентіна [10], статтю С.А.Авак'яна “Президент Російської Федерації: еволюція конституційно-правового статусу” [11]. Звичайно, у
Франції, де інститут президента заснований набагато раніше, ніж у Росії та Україні, з даних питань є більше праць. Зокрема, науковий інтерес
при вивченні інституту французького президента
викликають численні праці М.Дюверже [12],
Ф.Ардана [13], Ж.Веделя [14].
У межах цієї статті автор ставить такі завдання: 1) проаналізувати конституційні норми
Франції, Росії та України, які передбачають повноваження Президента щодо розпуску парламенту; 2)
окреслити загальні та особливі риси реалізації конституційних положень щодо права глави держави
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розпускати парламент; 3) виявити прогалини у законодавстві України у цій сфері і на основі цього
сформулювати пропозиції для їх усунення.
Виклад основного матеріалу дослідження. Одним з найважливіших повноважень глави
держави у сфері реалізації законодавчої влади
належить вважати право розпуску парламенту.
Право президентів розпустити парламент залежить
в основному від форми державного правління. Це
право, як правило, характерне для парламентських
і змішаних республік, тобто для таких країн, де
праву розпуску парламенту кореспондується право
парламенту виразити недовіру уряду.
Згідно з Конституцією України, Президент
України може звернутися до даного права лише в
одному випадку: коли протягом тридцяти днів
однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися. Така ситуація може виникнути в разі відсутності конституційного складу
Верховної Ради України. У цьому випадку згідно
з пп. 7, 8 ст. 106 і ч. 2 ст. 77 Конституції [15, с.
29, 46.] Президент України зобов'язаний призначити позачергові вибори до Верховної Ради, які
проводяться впродовж шістдесяти днів з дня
опублікування рішення Президента України про
дострокове припинення повноважень парламенту
(наприклад, у серпні 1997 року). Тобто відповідне повноваження має характер обов’язку, а не
права. Вказаний характер повноваження Президента України призначати вибори непрямо засвідчує те, що акт, виданий на його реалізацію, не
потребує скріплення відповідно до ч. 4 ст. 106
Конституції України. З урахуванням природи і
сутності парламентських виборів відповідний акт
Президента України є указом. Очевидно, таку ж
форму повинен мати акт про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України. Однак такий акт не звільняється від контрасигнації,
що означає, що Президент України повинен враховувати думку Прем’єр-міністра України.
Маємо погодитись із думкою Ф.Г.Бурчака,
котрий вважає, що таке формулювання конституційної норми навряд чи може призвести до
здійснення Президентом зафіксованого в ній
права. Він вважає, що це переважно право самої
Верховної Ради України, оскільки проведення чи
непроведення пленарних засідань залежить ви-
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нятково від неї. Досить, наприклад, зібратись депутатам на двогодинне пленарне засідання, як проголошене Конституцією право Президента України
на розпуск Верховної Ради України втрачає будьякий сенс [16, с. 9]. Вочевидь, законодавець свідомо закріпив таке формальне право Президента
України, яке практично він не взмозі реалізувати,
щоб уникнути тиску збоку глави держави.
Водночас у науковій літературі можна
знайти і протилежні думки. Зокрема, Ю.М.Тодика та В.Д.Яворський стверджують, що, хоча у
Президента України досить обмежене коло підстав щодо розпуску Верховної Ради України, нічого поганого в цьому немає, оскільки “треба
брати до уваги і те, що у глави держави достатньо багато інших можливостей впливати на роботу Верховної Ради України і, перш за все, право законодавчої ініціативи, промульгації законів,
право вето” [17, с. 116-118].
Однак ми з такою позицією вчених не можемо погодитись, оскільки закріплення реального повноваження глави держави щодо розпуску
парламенту, безумовно, в розумних межах та
обов’язково з дотриманням принципу розподілу
влади, є своєрідною гарантією для уникнення
кризових ситуацій у взаємовідносинах між органами державної влади. Так, припустимо, що парламент протягом тривалого часу не може дійти
компромісу і прийняти закон про бюджет на наступний рік чи не може затвердити кандидатуру на
посаду Прем’єр-міністра, чим блокує роботу уряду
і призводить до політичної кризи в державі.
Крім цього, не варто забувати, що Конституція України передбачила певні механізми захисту законодавчого органу від розпуску, тобто
випадки, коли він неможливий. Згідно з ч. 3 ст.
90 Конституції України, повноваження Верховної Ради України, яка була обрана на позачергових виборах, проведених після дострокового
припинення Президентом України повноважень
Верховної Ради України попереднього скликання, не можуть бути припиненні протягом одного
року з дня її обрання. А також, щоб створити певні гарантії стабільності загального функціонування державного апарату на демократичних засадах, Конституцією України встановлено, що
повноваження парламенту не можуть бути достроково припинені в останні шість місяців строку
повноважень Президента України.
Які шляхи розв’язання даної проблеми
можна запропонувати? Перш за все, звернемося
до положень Закону України “Про внесення змін
до Конституції України” від 8 грудня 2004 року,
який вступає у чинність з 1 січня 2005 року [18].

Зокрема, згідно з ч. 2 ст. 90 названого Закону,
Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної Ради України,
якщо: 1) протягом одного місяця у Верховній Раді
України не сформовано коаліцію депутатських
фракцій; 2) протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано
персональний склад Кабінету Міністрів України; 3)
протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися.
На нашу думку, з першою підставою дострокового припинення парламенту можна погодитися, щодо другої - є певні зауваження. Якщо
пропозицію Президенту України щодо кандидатури на посаду Прем’єр-міністра та членів уряду
буде вносити депутатська коаліція, чи не буде
дане повноваження чисто формальним і декларативним? Що стосується останньої підстави, то,
як уже вище зазначалося, вона є повністю формальністю, яку можна було б і не фіксувати на
конституційному рівні, оскільки досить важко
собі уявити, що пленарні засідання парламенту
не можуть розпочатися.
В даному випадку, на нашу думку, корисним буде звернення до зарубіжного досвіду.
В цілому, як зазначається в науковій літературі, у
більшості зарубіжних країн зі змішаною та парламентарною системами правління президент
може реалізувати своє право щодо розпуску парламенту у таких випадках: 1) коли він приходить
до висновку про те, що політична обстановка в
країні чи у відносинах між органами виконавчої
та законодавчої влади досягла кризового стану;
2) коли парламент виражає недовіру уряду; 3)
якщо після кількох турів голосування представлена ним кандидатура на посаду глави уряду не
затверджена парламентом [19, с. 87-88].
Зокрема, прикладом реалізації першої підстави розпуску парламенту може слугувати політична практика, яка склалася у Французькій Республіці. Президент Франції може достроково перервати мандат Національних зборів, при цьому
не вимагається ніяких глибоких обґрунтувань
(ст. 12 Конституції) [20, с. 668]. Президент - господар своїх дій, відповідно, володіє дискреційними повноваженнями, котрі переважають над
іншими. Так, у 1981 р., прийшовши до влади,
Президент соціаліст Ф.Міттеран розпустив Національні збори, в яких більшість належала до опозиційного соціалістам блоку партій. При цьому
він розраховував на позачергових парламентських виборах досягти зміни складу цієї палати на
користь соціалістів. Врешті-решт Міттеран досяг
своєї мети, і після виборів він зміг опиратися на
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парламентську більшість, яка складалась із представників соціалістичної партії. Тобто для Франції характерний розпуск парламенту у тих випадках, коли стає зрозумілим, що подальше нормальне співробітництво між парламентом і урядом
неможливе. Таке ж положення стосовно розпуску законодавчого органу державної влади міститься в Конституції Італії. При цьому Президент Італії “може, заслухавши представників палат, розпустити обидві палати чи одну з них” (ст.
88-1 Конституції Італії) [21, С. 437.].
Тим не менше, Конституція Франції передбачає певні обмеження щодо реалізації даної
прерогативи Президента Республіки. Перша формальна умова - Президент повинен попередньо
порадитись щодо розпуску парламенту з головою уряду та головами палат, хоч їх незгода ні
до чого не зобов'язує його. Крім цього, є ще обмеження у часі, тобто розпуск неможливий: поперше, на час дії ст. 16 Конституції, коли за деяких обставин Конституція дає право Президенту на дещо типу “диктатури суспільного порятунку”; по-друге, при тимчасовому виконанні обов'язків Президента [22]; по-третє, в той рік, котрий
ішов за виборами, які були викликані попереднім
розпуском, тобто в даному випадку діє правило –
“розпуск після розпуску недійсний” [23, с. 63]. Зрозуміло, що ці обмеження спрямовані на те, щоб
Президент і уряд не могли одноособово і безконтрольно діяти у складні періоди життя країни. Це
своєрідна гарантія проти нескінченних переглядів
рішень виборчого корпусу. Так, з 1958 р. (після
прийняття Конституції) Президенти Франції чотири рази використовували цю прерогативу.
Що стосується наступних двох підстав дострокового припинення повноважень парламенту, то, як приклад, можна навести відповідні положення Конституції Російської Федерації. Так,
згідно зі ст. 84 Конституції РФ, Президент РФ
має право розпустити парламент за умов, коли
вичерпана встановлена основним законом процедура формування уряду і останній так і не був
утворений. А ч. 3 ст. 117 Конституції РФ передбачає, що у випадку, якщо Державна Дума протягом трьох місяців повторно висловить недовіру
Уряду Російської Федерації, Президент Російської Федерації оголошує про відставку Уряду або
розпускає Державну Думу [24, с. 301, 302, 372].
До того ж відповідне рішення Президента Росії
не потребує контрасигнування, проте він може
реалізувати це право лише у чітко передбачених
випадках, а саме: 1) у випадку трикратного відхилення Державною Думою запропонованого
кандидата на Голову Уряду (ч. 4 ст. 111); 2) у
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випадку, коли виноситься двічі недовіра Уряду
протягом 3-х місяців (ч. 3 ст. 117); 3) при відмові
Думи в довірі Уряду (ч. 4 ст. 117).
При цьому існує ще ряд випадків, коли
Державна Дума не може бути розпущена: протягом року після її обрання; з моменту висунення
нею обвинувачення проти Президента до прийняття відповідного рішення Радою Федерації; в
період дії на всій території Російської Федерації
воєнного чи надзвичайного стану; протягом шести місяців до закінчення строку повноважень
Президента Російської Федерації.
Як бачимо, ці обмеження відрізняються від
тих, що закріплені в Конституції Французької
Республіки, і є більш жорсткими. Сувора регламентація розпуску Державної Думи й обмеження
права Президента РФ свідчить про те, що розпуск Державної Думи розглядається як явище
екстраординарне і небажане.
Отже, якщо в умовах політичного режиму
V Республіки Президенти Франції розпускають
Національні Збори для того, щоб дістати пропрезидентську більшість у новому парламенті, то
Президенти Росії та України позбавлені права
розпускати парламент, у якому вони не мають
підтримки більшості, і фактично приречені працювати з опозиційними до них парламентами,
що значно ускладнює процес взаємодії між главою держави та законодавчим органом. Проте
Президент Росії усе ж володіє даним повноваженням реально у порівнянні з Президентом
України, хоча із суттєвими обмеженнями.
З огляду на вищенаведене, можна рекомендувати законодавцю при прийнятті змін до
Конституції України врахувати зарубіжний досвід і передбачити на конституційному рівні чітко такі підстави дострокового припинення главою держави повноважень Верховної Ради України: 1) коли політична обстановка в країні чи у
відносинах між органами виконавчої та законодавчої влади досягла кризового стану; 2) у випадку трикратного відхилення парламентом запропонованого кандидата на Прем’єр-міністра України; 3) коли виноситься двічі недовіра уряду протягом 3-х місяців.
Висновки. Отже, можна зробити висновок
про те, що право президента розпускати парламент - важливе повноваження, яке дає можливість президенту активно сприяти подоланню
ряду кризових ситуацій, котрі можуть виникнути
при взаємовідносинах між парламентом та урядом. Варто було б більш детально урегулювати
на конституційному та законодавчому рівнях це
право президента, оскільки воно безпосередньо
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стосується забезпечення стабільності конституційного ладу. До того ще не можна забувати про
те, що повноваження глави держави з розпуску
парламенту не повинно використовуватись для
тиску на законодавчий орган державної влади,
обмежувати його сферу діяльності чи робити з
представницького органу держави звичайну маріонетку у руках президента чи уряду. Таке право може і повинно використовуватись лише в
рамках принципу розподілу влади.
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THE RIGHT OF THE PRESIDENT TO DISSOLVE THE PARLIAMENT: THE PROBLEMS OF
REALIZATION OF CONSTITUTIONAL NORMS
(COMPARATIVE EXPERIENCE OF FRANCE, RUSSIA AND UKRAINE)
Summary
At the present article the authorities of the Presidents of France, Russia and Ukraine concerning preterm cessation of authorities of the parliament are analyzed, the problems connected with the realization of
given constitutional principle are outlined and the motions concerning improvement of the legislation of
Ukraine are made.
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ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІ
(ЗА НАЦІОНАЛЬНИМ І ЗАРУБІЖНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ)
Постановка проблеми. Конституційна та
законодавча регламентація підстав і порядку
припинення повноважень судді є однією із гарантій їх незалежності. Суддівський корпус у будьякій країні постійно перебуває у русі. Новообрані
чи призначені судді заміщають посади інших, які
пішли у відставку або яких звільнили. Цей процес безперервний і за змістом є неодмінною
складовою формування корпусу суддів.
Ступінь наукової розробки. Розгляд правових підстав припинення діяльності суддів проводиться в окремих монографічних працях і публіцистичних статтях. Зокрема, порядок і підстави
припинення суддівських повноважень розглядається в дисертаційному дослідженні С.В.Прилуцького [11]. Аналіз загальних підстав припинення повноважень державного службовця, в
тому числі й суддів, здійснюється у монографії
Ю.Н.Старілова [12]. Окремі моменти розглядуваної проблеми аналізуються у науковому виданні “Судебная власть” [13].
Мета статті полягає у змістовному порівняльно-правовому аналізі підстав припинення
діяльності судді в Україні та зарубіжних країнах
з метою виявлення прогалин у національному
законодавстві з даного питання та сформулювання певних пропозицій до його вдосконалення.
Виклад основного матеріалу. Інститут
припинення повноважень діє у різних сферах
державної діяльності. З огляду на його певні універсальні характеристики варто звернути увагу
на деякі аспекти, що притаманні державній службі та безпосередньо статусу судді. Розглядаючи
загальні питання припинення державної служби,
Ю.Н.Старілов зазначає, що державний службовець втрачає свій статус з моменту закінчення
державно-службових правовідносин, з моменту
припинення державної служби: звільнення, прийняття відставки, досягнення державним службовцем граничного віку, який встановлено для
заміщення державної посади. В деяких випадках
нормативні акти встановлюють конкретні строки
державної служби. В такому разі набуття і припинення статусу державного службовця залежить від установлених законодавцем строків
службових повноважень [12, с. 320-321]. Отже,
Ю.Н.Старілов розглядає припинення статусу
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державного службовця, в тому числі і судді, у
нерозривному зв’язку з припиненням служби та
позбавленням суддівських повноважень.
Проте, за певних умов, передбачених законом, припинення суддівських повноважень не
позбавляє особу статусу судді, тобто даний статус не втрачається, а трансформується в нову
якість після припинення судової служби.
Вичерпний перелік підстав припинення
повноважень суддів закріплено у ст.126 Конституції України та ст.15 Закону України “Про статус суддів”. У цих статтях указується, що суддя
звільняється з посади органом, який його обрав
або призначив, у разі: 1) закінчення строку, на
який його обрано чи призначено; 2) досягнення
суддею шістдесяти п’яти років; 3) неможливості
виконувати свої повноваження за станом здоров′я; 4) порушення суддею вимог щодо несумісності; 5) порушення суддею присяги; 6) набрання
законної сили обвинувальним вироком щодо нього; 7) припинення його громадянства; 8) визнання
його безвісно відсутнім або оголошення померлим;
9) подання суддею заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.
Повноваження судді припиняються у разі
його смерті.
Розглянемо кожну підставу більш докладно. У першу чергу, заслуговує на увагу положення про те, що суддя загальної юрисдикції звільняється з посади органом, який його обрав або
призначив, у разі закінчення строку, на який його
обрано чи призначено.
На думку В.К.Комкова та Г.М. Омельяненко [3, с. 294], закінчення строку, на який обрано
чи призначено суддю, стосується тільки суддів
Конституційного Суду і суддів, які вперше призначаються на посаду. Решта суддів обіймає посади безстроково, але відповідно до п.2 ст.126
вони можуть бути звільнені після досягнення
шістдесяти п’яти років (незалежно від статі). Суддя ж загальної юрисдикції після п’ятирічного
строку першого призначення може бути звільнений з посади у зв’язку з закінченням строку його
призначення.
IV з’їзд суддів України, який відбувся 15
грудня 1999 р., своїм рішенням звернув увагу на
те, що незалежність судді забезпечується його
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обов’язковим безстроковим обранням, за винятком
випадків, коли наявні передбачені законом підстави для його звільнення з посади, а отже, немотивована відмова у безстроковому обранні судді є неприхованою розправою над ним [1, с. 19].
На думку С.В.Прилуцького, якщо суддя загальної юрисдикції не був звільнений протягом
п’ятирічного строку повноважень, його кандидатура обов’язково повинна бути подана Верховній
Раді України для вирішення питання про його
безстрокове обрання. В законодавчому порядку
необхідно виключити можливість звільнення суддів загальної юрисдикції по завершенню п’ятирічного строку з підстави закінчення строку повноважень, що за своєю сутністю є “немотивована відмова у безстроковому обранні судді” [11, с. 65].
Така ж підстава міститься у законодавстві
багатьох інших держав. Зокрема, Положення ст.
145 Конституції Словацької Республіки [5, с.
481] передбачає, що суддів обирає Національна
Рада за пропозицією Уряду строком на чотири
роки. Після вичерпання цього строку за пропозицією Уряду Національна Рада обирає суддів
вже без обмеження в часі. §12 “Німецького закону про суддів” (1961р.) перед довічним призначенням суддею особа може бути призначена на посаду
судді з іспитовим строком. Не пізніше ніж через
п’ять років суддя, якого призначено з іспитовим
строком, призначається суддею довічно.
Досягнення шістдесяти п’яти років як
підстава звільнення судді з посади є граничною
віковою межею незмінюваності судді. Згідно зі
ст.15 Закону “Про статус суддів”, суддя не пізніш як за місяць до досягнення 65-річного віку
повинен подати особисту заяву про припинення
своїх повноважень через голову суду чи голову
вищестоящого суду, органу, який призначив або
обрав суддю. В разі неподання у встановлений
термін особистої заяви повноваження судді припиняються через місяць з дня досягнення відповідного віку без права на відставку. Досягнення
ж суддею 65 років є ні що інше, як закінчення
строку повноважень, оскільки незмінюваність
суддів України обмежується саме віковим строком повноважень. Однак логічнішим було б, якби з досягненням суддею граничної вікової межі
його повноваження припинялись автоматично на
підставі закону.
Вказані законодавчі положення також не
враховують ряд важливих процесуальних і функціональних питань: наприклад, завершення розгляду справ, розпочатих з участю судді, повноваження якого припиняються з досягненням гра-

ничного віку, або залишення судової установи
без діючих суддів, що пішли у відставку.
Наприклад, у Франції вирішення питання
про звільнення суддів з посад через досягнення
граничного, також 65-річного, віку, не викликає
ніяких проблем. Згідно зі ст.76-1 Закону “Про
статус магістратури” [15, с. 301], судді обіймають посади до 30 червня чи до 31 грудня поточного року з урахуванням того, чи досягли вони
граничного віку в першому чи в другому півріччі. За таких умов не виникає ніяких проблем з
припиненням повноважень судді, при цьому йому не погрожують позбавленням права відставки. У Росії ж згідно з ч.6 ст.11 Закону “Про статус суддів в Російській Федерації” (1992 р.) [7]
повноваження судді припиняються в останній
день місяця, в який вичерпується строк його повноважень, якщо цей строк встановлений законом; в останній день місяця, в якому він досягає
граничного віку 65 років; на наступний день, після набуття сили рішення кваліфікаційної колегії
суддів про дострокове припинення повноважень
судді. Суддя, повноваження якого припиняються
у зв’язку із збігом строку чи у зв’язку з досягненням граничного віку, продовжує здійснювати
повноваження судді до вступу на посаду нового
судді чи до завершення розгляду по суті справи,
розпочатої з участю даного судді.
Отже, необхідно вдосконалити положення
Закону України “Про статус суддів” у питаннях
звільнення суддів у зв’язку із закінченням строку їх
повноважень, враховуючи процесуальні та організаційні моменти, а також судову незалежність.
В Україні суддя загальної юрисдикції підлягає звільненню з посади у зв’язку з неможливістю виконувати свої повноваження за станом
здоров′я. Питання про припинення повноважень
суддів за станом здоров'я вирішується завдяки
загальним нормам трудового законодавства. Якщо суддя загальної юрисдикції внаслідок захворювання протягом чотирьохмісячного строку,
який не переривався, не може приступити до виконання покладених на нього обов’язків, він підлягає звільненню з займаної посади. Однак, якщо
буде встановлено, що захворювання судді є наслідком його професійної діяльності, то в такому разі
місце посади зберігається за ним до відновлення
працездатності або встановлення інвалідності.
Таке ж положення передбачає ст. 72 Закону “Про судоустрій та статус суддів у Республіці
Білорусь”, де вказано, що однією з підстав припинення повноважень судді є стан здоров’я, який
унеможливлює продовження роботи [2].
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Несумісність суддівської посади з іншими
посадами та видами діяльності, як конституційний обов’язок судді, є встановлене законом обмеження, яке забороняє суміщати судову діяльність з іншими правомірними видами діяльності
визначеними законом. Тому порушення суддею
цього обов’язку є однією з підстав припинення
його повноважень.
Однією з форм несумісності суддівської
посади з іншими посадами та видами діяльності
є передбачена законом аполітичність суддів. Це
пов’язано з тим, що незалежність судді у поєднанні з вимогою його неупередженості зобов’язує суддю при розгляді справ бути вільним
від будь-яких політичних переваг і партійних
зобов’язань. Згідно зі ст. 127 Конституції України професійні судді не можуть належати до політичних партій та профспілок, брати участь у
будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої.
У Постанові Пленуму Верховного Суду
України “Про застосування законодавства, що
забезпечує незалежність суддів” наголошується,
що суддям забороняється виконувати не властиві
суду функції, вони не можуть бути членами різних комітетів, комісій по боротьбі зі злочинністю
та залучатись до іншої роботи, якщо це може
вплинути на їх незалежність і неупередженість
при здійсненні правосуддя [8, с. 95].
Наприклад, у США [16, р.125], Англії,
Франції довічно обрані (призначені) судді не перебувають ні в одній із партій. У ФРН закон такої вимоги не містить, однак указує судді не керуватись політичними міркуваннями при винесенні вироку і рішення. Аргументи про “тимчасове призупинення членства в партії” на період
суддівських повноважень навряд чи можуть визнаватись переконливими. Політичні симпатії
такого судді залишаються колишніми. Призупинення ж триває так довго, що, за сутністю, мова
йде про вихід з партії.
Досить жорсткі вимоги щодо несумісності
посад суддів передбачені у Франції. Згідно зі
ст.ст.8-10 Закону “Про статус магістратури”
(1958 р.), виконання функцій судді несумісне з
виконанням будь-яких публічних функцій та виконанням будь-якої іншої професійної чи оплачуваної діяльності. Судді можуть займатись науковою, літературною чи артистичною діяльністю
без попереднього дозволу [15, с.280-281]. У ФРН
питання несумісності суддівської посади визначаються в § 42 “Німецького закону про суддів”,
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де вказується, що суддя може здійснювати якунебудь діяльність за сумісництвом тільки у сфері
правосуддя і судового управління. В §4 цього ж
закону зазначається, що суддя не може одночасно здійснювати функції судової влади і завдання,
що відносяться до компетенції законодавчої та
виконавчої влади. Поряд з судовою владою суддя може здійснювати: функції судового управління; дослідницьку роботу та викладання у
вищій школі, державному навчальному закладі
чи відомчій навчальній установі; контрольні заходи; представництво в органах примирення та
інших аналогічних незалежних органах, передбачених § 104 “Федерального закону про представницькі органи персоналу установ” [14, с.42].
Наступною підставою є звільнення судді з
посади у зв’язку з порушенням ним присяги.
У встановленому Конституцією переліку підстав
звільнення з посади немає таких підстав, як звільнення судді з посади в порядку дисциплінарного
провадження, за професійною невідповідністю чи
невідповідності судді займаній посаді. Суддя може
бути звільнений з посади за дисциплінарні правопорушення тільки у випадку порушення ним вимог
щодо несумісності чи присяги [10, с. 164].
Набрання законної сили обвинувальним вироком відносно судді припиняє не тільки суддівські повноваження, але й статус судді. На такій
підставі суддя звільняється з посади у разі вчинення злочину, в обвинуваченні якого його віддано до суду та у встановленому порядку визнано винним. Обвинувальний вирок стосовно судді
повинен набути законної сили. Конституція
України не пов’язує звільнення судді з посади
тільки з обвинувальним вироком суду України,
тобто, якщо стосовно судді набере законної сили
обвинувальний вирок суду іншої країни, він підлягає звільненню з посади за цією обставиною.
Обвинувальний вирок суду відносно судді,
що набув сили, є підставою для звільнення у Литві, Болгарії, Словаччини [5] та ін.
Припинення громадянства України є неодмінною та безумовною підставою звільнення судді з посади. Підстави, умови та порядок припинення громадянства України визначаються Законом “Про громадянство України” [9]. Так, у ст.17
вказаного закону зазначається, що підставою
припинення громадянства України є: вихід з
громадянства України; втрата громадянства
України; інші підстави, передбачені міжнародними договорами України.
Процес визнання судді безвісно відсутнім,
або оголошення його померлим повинен порушуватись державними органами, відповідальними за
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Правові підстави припинення діяльності судді (за національним і зарубіжним законодавством)

формування корпусу професійних суддів, або прокурором, як представником інтересів держави.
В Україні кожен суддя за умови, що він
працював на посаді судді не менш 20 років, має
право на відставку, тобто на звільнення його від
виконання обов'язків за власним бажанням або у
зв'язку із закінченням строку повноважень, а також за станом свого здоров'я, що перешкоджає
продовженню виконання обов'язків.
Відставка судді розглядається як почесне
припинення службової діяльності. Вітчизняне
законодавство відмежовує суддів у відставці від
суддівської спільноти, що позбавляє можливості
найбільш авторитетних і досвідчених суддів брати активну участь у суддівському самоврядуванні. Це, принаймні, позбавляє їх можливості самостійно відстоювати свої професійні права та гарантії, стверджувати незалежну судову владу.
Вважаємо, що суддя у відставці не повинен знаходитись за межами судової системи. В законодавстві про судоустрій необхідно закріпити за
суддями у відставці право на участь у суддівському самоврядуванні.
Наприклад, у Франції відповідно до ст.ст.
78-79 Закону “Про статус магістратури” [15, с.
301], почесні магістрати, тобто судді, що у відставці, залишаються зарахованими у цій якості
до судової установи, в якій вони виконували свої
обов’язки. Вони продовжують користуватись
знаками поваги та привілеями і можуть бути
присутні на урочистостях у своїй судовій установі в костюмі, обов’язковому для судових засідань. Почесні магістрати вважаються такими, що
знаходяться у резерві. У Росії ж згідно зі ст.15
Закону “Про статус суддів у Російській Федерації” [13, с. 585] відставкою судді визнається почесне звільнення чи почесне усунення судді з
посади. За особою, яка перебуває у відставці,
зберігається звання судді, гарантії особистої недоторканості та належність до суддівського співтовариства. Кожен суддя в Російській Федерації
має право на відставку за власним бажанням не
залежно від віку.
В Україні судді загальної юрисдикції можуть припинити свою судову діяльність за власним бажанням. Заява про звільнення судді за
власним бажанням повинна подаватись до Вищої
ради юстиції, яка згідно з ч.2 ст.31 Закону “Про
Вищу раду юстиції” вносить подання про звільнення судді з посади до органу, який його призначив або обрав, після попереднього з’ясування
справжнього волевиявлення судді, чи не має місце сторонній вплив на нього або примус.

Припинення повноважень судді в ряді країн також пов’язано із суддівською відставкою чи
звільненням за власним бажанням у випадках
небажання виконувати обов’язки судді, досягнення пенсійного віку, інших підстав - ст. 88
Конституції Греції [4, с. 679-680], ст. 97 Основного закону ФРН [14, с. 66], ст. 100 Конституції
Казахстану [4, с. 177], ст.115 Конституції Литви
[5, с. 77-78] та ін.
Висновки. Правові засади формування корпусу професійних суддів України містять механізм припинення повноважень суддів, який досить близько межує з припиненням статусу судді. Проте ці два явища не є тотожними, хоча в
певних випадках і збігаються один з одним. Звільнення судді з посади виступає юридичним фактом припинення судових повноважень. Але позбавлення судді повноважень судової влади не
завжди позбавляє його статусу, який не втрачається, а трансформується навіть після припинення суддівських повноважень. Наприклад, таке
положення має місце тоді, коли суддя на законних підставах виходить у відставку та позбавляється права здійснювати правосуддя, але за ним
зберігається звання судді, а також ряд прав,
обов’язків і гарантій статусу судді.
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LEGAL BASIS FOR TERMINATING OF AUTHORITY OF JUDGES
(ACCORDING TO UKRAINIAN AND FOREIGN LEGISLATION)
Summary
The present article is dedicated to legal basis for terminating of authority of judges. The main
theoretical and practical problems connected with legal basis for terminating of authority of judges have been
distinguished. The appropriate Ukrainian and foreign legislation has been analyzed. The author has drawn
the conclusion that the status of judges does not disappear after terminating their authority and gets a kind of
transformation.
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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРАВА НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ
Постановка проблеми. Конституція України максимально розширила права та свободи
людини і громадянина. Громадяни України повинні володіти всією повнотою соціально-економічних, політичних і особистих прав і свобод,
проголошених Конституцією та законами України. Повага особистості, охорона і захист прав і
свобод людини та громадянина – обов’язок усіх
державних органів, посадових і службових осіб.
В умовах становлення правової держави
звернення до суду виступає найбільш дієвим
способом захисту особистих, майнових, сімейних, трудових, житлових та інших прав і свобод
людини і громадянина. У загальній системі конституційних прав і свобод ми хотіли б виділити
право на судовий захист.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Дослідженням інституту захисту прав і свобод
людини і громадянина, їх гарантування займались і займаються як вітчизняні, так і зарубіжні
науковці. На жаль, питанню саме права на судовий
захист приділяється, не зважаючи на його важливість і складність, дуже мало уваги, у першу чергу
через те, що даний інститут розглядається здебільшого як гарантія або/та спосіб, механізм захисту
прав і свобод людини і громадянина.
Питанню права на судовий захист приділяли увагу, зокрема, радянські науковці В.М. Семенов [17], П.М. Філіппов [18]. Сьогодні окремих аспектів цього питання стосуються праці
В.Ф. Бойка [7], С.С. Алексєєва [8], А.Г. Жуковського [9], В.Т. Маляренка [10], О.Ф. Фрицького
[20], Н.Г. Шукліної, В.П. Кашепова, С.А. Боголюбова, В.П. Паліюка, В.А. Кройтора, В.О. Євдокимова, В.В. Комарова, М.І. Хавронюка, О.Х.
Юлдашева та інших.
Але під час вивчення й аналізу стану наукового розуміння права на судовий захист виявилось, що існує безліч нерозглянутих і не до
кінця вивчених проблемних і спірних питань теоретичного та практичного характеру, які пов’язані з певними суб’єктивними й об’єктивними
причинами, у тому числі з неоднозначним (неоднаковим) розумінням і тлумаченням цього права.
Мета статті. Метою даного дослідження є
проведення ґрунтовного і максимально всебічного дослідження правової природи права на судовий захист. Для досягнення вказаної мети дослі-

дження поставлені такі завдання: узагальнити
вітчизняний і міжнародний досвід щодо розуміння права на судовий захист; розмежувати
окремі поняття, пов’язані з тлумаченням і реалізацією права на судовий захист; виділити позитивні досягнення національної та міжнародної
правової думки; вишукати і запропонувати конкретні рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правових актів; дати нове визначення права на судовий захист, яке б повністю відображало сутність даного права, підкреслювало його
особливості та характерні риси.
Виклад основного матеріалу дослідження. Існування суперечливої ситуації у розумінні,
а отже, і в тлумаченні права на судовий захист
починається вже з самої Конституції України. В
тексті Основного Закону, на відміну від важливих міжнародних документів (Загальна декларація прав людини (ст. 8), Конвенція про захист
прав і основних свобод людини 1950 року (ст. 6),
Міжнародний Пакт про громадянські і політичні
права (ст. 14)), відсутня пряма вказівка на таке
громадянське право, як право на судовий захист.
Стаття 55 Конституції вказує на те, що „права і
свободи людини і громадянина захищаються судом”. При цьому законодавець не використав такі
звичайні при закріпленні інших прав терміни, як
„кожному гарантується право”, „кожен має право”,
„кожна людина має (невід’ємне) право”, „користуються правами”, „усі мають право” тощо, що дає
підстави трактувати це положення по-різному. Такий самий недолік повторюється й у статті 6 Закону України „Про судоустрій України”. Ні в першому, ні в другому випадках законодавець при формулюванні самої норми не використав словосполучення „право на судовий захист” (крім назви самої
статті вказаного Закону).
Подібна ситуація склалась і в юридичній
науці, що пов’язано, на нашу думку, з неоднаковим розумінням права на судовий захист і віднесенням цього інституту в одних випадках винятково до матеріального, а в інших – до процесуального права; відсутністю єдиних однакових
критеріїв систематизації прав і свобод людини і
громадянина; різним підходом до розуміння суду
і судового захисту при аналізі та визначенні права на судовий захист. Зокрема, суд може виступати як орган держави, як окрема гілка влади, як
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певна діяльність самої держави, як один зі способів захисту тощо. Крім того, в літературі немає
навіть єдності у розмежуванні природних (особистих) [20, с. 164, 168] та громадянських прав
[11, с. 201; 12, с. 137; 18, с. 169, 178], що зумовлено поширенням у правовій науці позитивістського підходу до розуміння природи прав людини
[18, с. 169].
У тому випадку, коли при розгляді права
на судовий захист під поняттям „судовий” розуміють діяльність відповідного державного органу – суду, то поняття правосуддя можна визначити як окрему галузь державної діяльності, а
право на правосуддя – як право кожного вимагати від держави в особі її органу (суду) здійснювати цю діяльність.
Якщо ж розглядати це питання, виходячи з
того, що судовий захист (правосуддя) здійснюється не просто певним органом, а відповідною
гілкою державної влади, при цьому невід’ємному
праву особи відповідає обов’язок держави, який
обумовлює інтерес останньої у забезпеченні правопорядку, тоді право на судовий захист набуває
об’єктивно нового більш широкого значення.
При цьому воно виходить за межі тільки матеріального або лише процесуального права, воно
існує не лише як окреме об’єктивне чи суб’єктивне юридичне право, – право на судовий захист набуває міжгалузевого (на нашу думку можна було б застосувати термін „надгалузевого”)
характеру, зумовленого його неабияким соціально-державним значенням.
Крім того, внаслідок відсутності чіткого закріплення права на судовий захист у Конституції
України та наявність відповідних але далеко не
повністю визначених норм у різних законодавчих
актах можна говорити про неможливість чіткого
віднесення цього інституту до певної галузі права.
На думку автора, право на судовий захист
фактично носить комплексний міжгалузевий характер, і взагалі міг би бути виділений як найважливіший основний інститут нової галузі права –
судового права. Це дало б змогу вийти на новий,
якісно вищий рівень наукового пізнання не лише
розглядуваного правового інституту.
З метою часткового виправлення такої ситуації ми можемо звернутись до порівняльного
аналізу норм різних галузей законодавства і логічного аналізу правових понять. Зокрема, з метою визначення права на судовий захист необхідно зауважити, що значимість і особливий статус даного інституту випливає вже зі змісту статей Конституції, наприклад, статті 29, 30, 32, 37,
39, 41, 47, 55, 62 та ін.
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Звертаючись до галузевого законодавства
необхідно зазначити, що більшість нормативноправових актів, у першу чергу, на законодавчому
рівні закріплюють право кожної особи звернутись до суду за захистом своїх прав, свобод та
інтересів. Особливу увагу хотілось би присвятити одному з останніх кодифікованих законодавчих актів – Кодексу адміністративного судочинства України. Це єдиний законодавчий акт в Україні, який закріплює право кожного на судовий захист своїх прав (ст. 6 – „кожному гарантується
право на захист його прав, свобод та інтересів незалежним і неупередженим судом”), на відміну від
усіх інших нормативно-правових актів, котрі визначають лише право на звернення до суду за захистом, що, на наш погляд, і це підтверджується вже
на рівні порівняльного аналізу законодавчих актів,
не є правом на судовий захист, а виступає лише
одним з елементів або етапом судового захисту.
Всі інші законодавчі акти, використовуючи
термін „звернення”, відводять тим праву на судовий захист роль винятково суб’єктивного юридичного права, надаючи йому процесуального
характеру – „у встановленому цим кодексом (законом) порядку”.
Крім того, вищевказані акти містять норми, які передбачають можливість безпосереднього звернення до суду після досягнення певного
віку (ст. 18 Сімейного кодексу України) або можливість звернення до суду осіб, права яких не
порушені, але яким надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.
Аналізуючи таку ситуацію, зауважимо, що
при цьому жоден законодавчий акт, крім КАС
України, не передбачає попередньо загального,
об’єктивно існуючого, невід’ємного, особистого
права на судовий захист. Не знаходимо ми і положень, які вказують на те, що суб’єктивна можливість особи звернутись до суду передбачає
(потребує) цілу систему об’єктивно існуючих
норм, що регулюють не лише право-можливість
звернення, а й право-забезпечення судового захисту прав і свобод, яка забезпечується обов’язком держави забезпечити вільний і рівний доступ
до суду кожного (мова йде і про безпосередній
доступ, і про звернення до суду через відповідних представників), створенням відповідно до
закону незалежного і неупередженого суду, забезпеченням його діяльності, наданням суду широких повноважень (юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у
державі – ст. 124 Конституції), встановленням
механізму контролю (відповідальності, можливості оскарження) за здійсненням правосуддя з
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метою забезпечення його законності й обґрунтованості тощо.
При цьому зауважимо, що право на звернення до суду є похідним від права на судовий
захист, а право на звернення до суду уповноважених законом осіб є похідним від права самої
особи на звернення до суду, яке в силу тих чи
інших суб’єктивних і об’єктивних причин не
може бути нею самостійно реалізоване.
Висновки. На жаль, сьогодні немає єдиної
думки щодо визначення права на судовий захист.
Крім того, чинне законодавство, ведучи мову про
право на судовий захист, обмежується в основному лише характеристикою ознак або/і вимог,
що висуваються до суду, або ж принципів, на
основі яких повинен діяти суд. Тому, враховуючи наведені в юридичній літературі визначення,
проаналізувавши чинне законодавство, спробуємо шляхом логічного аналізу понять дати визначення права на судовий захист.
У першу чергу зазначимо, що право на судовий захист – це право на певну діяльність спеціально створеного на підставі закону суб’єкта
судової влади – суду, яка спрямована на забезпечення захисту гарантованих Конституцією та
законами України прав і свобод людини та громадянина, прав і законних інтересів юридичних
осіб, інтересів суспільства і держави.
Судова влада реалізується шляхом здійснення правосуддя (ст. 1 Закону України „Про
судоустрій України”). Згідно зі ст. 124 Конституції та ст. 5 вказаного Закону правосуддя в
Україні здійснюється винятково судами. Тобто
суд є єдиним органом держави, який здійснює
від її імені правосуддя.
Відповідно до вищевказаного та з урахуванням ст. 2 зазначеного Закону випливає, що
завдання захисту прав, свобод і законних інтересів, у тому числі людини та громадянина, судом
виконується під час здійснення ним правосуддя.
Отже, ведучи мову про діяльність суду із забезпечення захисту прав і свобод людини і громадянина, мова йде про здійснення судом правосуддя
– розгляду і вирішення конкретних судових
справ правовими засобами, які йому надані у судочинстві (форма здійснення правосуддя).
Крім того, у ст. 6 Закону України „Про судоустрій України”, п. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав і основних свобод людини (1950 року),
встановлені певні вимоги до суду, зокрема він
повинен бути незалежним, неупередженим і
утвореним відповідно до закону.
В цілому погоджуючись з думкою групи
науковців [7, с. 6], що право людини на справед-

ливий судовий захист – це і є право на правосуддя, ми б хотіли зауважити, що при визначенні
юридичних понять, у тому числі права на судовий захист, доцільніше і правильніше, на нашу
думку, використовувати суто юридичні поняття,
терміни та категорії й уникати використання філософських термінів, таких як „справедливий”,
які мають відносно визначений характер і пов’язані з морально-психологічними особливостями
кожної окремої людини, а також із суб’єктивним
ставленням сторін судового процесу (позивача і
відповідача, потерпілого і правопорушника) до
прийнятого судом рішення.
При визначенні поняття права на судовий
захист (правосуддя) і, в принципі, юридичних понять, необхідно використовувати винятково юридичну термінологію, яка надасть правовій науці і
законодавству чіткої юридичної визначеності.
Крім зазначених вище положень, перед
тим як спробувати визначити поняття права на
судовий захист, хотілось би окремо зауважити,
що воно охоплює не лише право на судовий захист порушених чи позбавлених прав, відновлення порушених прав, встановлення і визнання
права особи, вирішення конфліктної ситуації
(спору), а також і право на оскарження самого
судового рішення з підстав його незаконності
та/або необґрунтованості.
Отже, враховуючи все вищевикладене, на
підставі аналізу та узагальнення норм вітчизняного і міжнародного права, судової практики,
можна визначити право на судовий захист (правосуддя) як – право кожного на відкритий розгляд і вирішення упродовж розумного строку
компетентним, незалежним і неупередженим судом, утвореним відповідно до закону, конкретної
судової справи правовими засобами, наданими
суду з метою захисту гарантованих Конституцією та законами України прав і свобод людини та
громадянина, прав і законних інтересів юридичних осіб, інтересів суспільства і держави, а також
законодавчо закріплена і гарантована можливість
оскарження судового рішення з мотивів його незаконності та/або необґрунтованості.
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PACKAGE APPROACH TO DETERMINATION OF THE RIGHT ON JUDICIAL PROTECTION
Summary
In the article the author has conducted thorough comprehensive research of the legal nature of the right
on judicial protection, having allocated thus positive achievements and lacks of a national and international
legal idea. The author has given new determination of the right on judicial protection, has emphasized its
features, has allocated obligatory elements.
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IІІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО.
ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ІХ СТ. – СЕРЕДИНА ХІХ СТ.)
Постановка проблеми. Застосування історичного методу дослідження дає можливість узагальнити ті теоретичні знання, які характеризують процес становлення і розвитку по етапам
цивільного процесуального законодавства на території сучасної України. Без знання історії не
можна з’ясувати повністю сутність цивільного
процесу, виявити особливості його розвитку,
розкрити природу його норм та інститутів, виявити те особливе, яке поступово утворювало
теоретичну основу науки цивільного процесуального права. З іншого боку, як слушно зазначає
відомий російський процесуаліст М.К. Треушніков, навчання студентів здійснюється на основі
переказу і коментування сучасних правових
норм без пояснення того, як і коли та за яких
причин виник той чи інший інститут цивільного
процесуального права [2,с.9]. Зважаючи на це,
вивчення історії становлення цивільного процесуального законодавства на території сучасної
України має велике значення, тому що сприяє усвідомленню складного процесу еволюції правотворення у сфері цивільного судочинства і судоустрою, дає можливість виділити особливості такого процесу в умовах становлення і розвитку державності на території України.
Ступінь наукової розробки. Дослідженню
історії кодифікації права у сфері цивільного судочинства займалися вчені-процесуалісти дореволюційного періоду, такі як: А.Х.Гольмстен,
Є.О. Нефедьєв, Т.М. Яблочков, І.Є. Енгельман та
інші. Але маємо визнати, що зазначені вчені переважно більшу увагу приділяли розвитку цивільного процесуального законодавства в Росії через рецепцію Італійського процесуального законодавства в Європу і відповідний вплив цих процесів на законотворчі процеси в сфері судоустрою і судочинства в Німеччині та Франції.
Розвиток Російського цивільного процесуального законодавства дореволюційні процесуалісти
пов’язували з проведення судової реформи у 1864
році, а саме з прийняттям Статуту про цивільне
судочинство, у ході якої запроваджувалися прогре-

сивні та цивілізовані засади цивільного судочинства, та вплив на ці процеси цивільного процесуального законодавства Франції, Німеччини, Австрії.
Розвиток процесуального законодавства на
території сучасної України досліджувався в основному юристами-істориками: В.Д. Гончаренко,
А.И. Рогожиним, В.С.Кульчицьким, М.І. Настюком, Б.И. Тищиком, В.В. Момотом, А.И. Пашуком, М.И. Никифораком, А.Г. Маньковим, А.С.
Чайковським та іншими.
В науці кримінального процесуального
права дослідження періодів становлення і подальшого розвитку кримінального процесуального
законодавства здійснювали І. Бойко, В.М. Бутов,
І.М. Грозовський, Ю.М. Грошевий, В.В. Землянська, В.С. Кульчинський В.Т. Маляренко та інші.
Представниками науки цивільного процесуального права дослідження, як правило, здійснювалося з середини ХІХ ст., бо саме цей період
характеризується формуванням цивільного процесуального законодавства у самостійну сферу
регулювання відносин у сфері судоустрою і судочинства та формуванням науки цивільного
процесуального права.
Отже, є потреба дослідити питання становлення цивільних процесуальних норм на більш
ранніх етапах розвитку української державності.
Мета статті. Автор ставить перед собою завдання дослідити процес виникнення та розвитку
цивільного процесуального законодавства в період
з кінця ІХ ст. до середини ХІХ ст. і виділити його
особливості на певних періодах розвитку, а також
охарактеризувати існуючу у ці періоди судову систему та особливості провадження у справах.
Виклад основного матеріалу. На відміну
від науки цивільного процесуального права, цивільне процесуальне законодавство має більш
глибокі історичні корені. Становлення і розвиток
процесуальних норм, які визначали процедуру розгляду і вирішення справ, можна датувати періодом
становлення державності на Русі в кінці ІХ століття н.е. У цей час відбувається формування і розви-
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ток права Давньоруської держави, яке поступово
набувало властивостей писаного права.
Джерела такого права становили норми, які
складалися із санкціонованих державою звичаїв.
Тому такі норми існували перш за все у літописах і збірниках права, а частина існувала у формі
усного звичаєвого права. Хоча вже у змісті давніх норм були правила, які регулювали проведення деяких процесуальних дій, таких, наприклад, як: присяга, ордалії, порядок оцінки показань свідків тощо [ 10,с.52 ].
У формуванні права Київської Русі певну
роль відіграла судова діяльність князів, яка сприяла
як трансформація старих звичаїв у норми права,
так і створенню нових правових норм [7, с.55]. Дана особливість визначала казуальний характер законодавства того часу, оскільки правила поведінки
формувалися в залежності від конкретного життєвого факту, шляхом фіксації такої події.
Визначною пам’яткою давньоруського
права став кодифікований збірник „Руська Правда” у трьох редакціях: короткої, розширеної,
скороченої. Руська Правда не відрізняла кримінального правопорушення від цивільного. Відшкодовування будь-якої заподіяної шкоди (моральної, фізичної, матеріальної) розглядалося у
загальному порядку. Тобто у цей період не існувало поділу на кримінальний і процесуальний
порядок розгляду справ. Судовий процес за своїм
змістом був обвинувально-змагальним, у якому
сторони були рівноправними. Провадження здійснювалося судом гласно і усно. Для процесу була характерна активність заінтересованих у ньому осіб. За Руською Правдою, охорона прав,
перш за все, було справою самозахисту і самоуправства [2,с.165]. Суд у такому процесі характеризувався пасивністю і виконував посередницьку
роль у конфлікті. Характерною особливістю суду
було те, що він не був відокремлений від адміністрації. Він будувався на класовій основі і захищав, перш за все, інтереси панівної верхівки давньоруського суспільства [7,с.53]. Судова влада
належала князю або представнику місцевої адміністрації (посаднику, волостелю). Пізніше створювалися так звані вотчинні та общинні суди
(початок Х століття).
Процес запровадження християнства на
Русі призвів до зростання авторитету церкви.
Прийняттям „Статуту Святого князя Володимира, христившого Руську землю, про церковні суди” і „Статуту князя Ярослава про церковні суди” [21, с.39-45] було започатковано умови для
створення та діяльності церковних судів. Розгляд
справ у таких судах здійснювали особи, які мали
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високий духовний сан (єпископ, митрополит,
архімандрит). Церковні суди вирішували досить
широке коло справ, переважно шлюбно-сімейні,
справи, які виникали на підґрунті релігії, справи
стосовно осіб, які знаходилися в монастирях.
Всі суди керувалися в першу чергу положеннями Руської Правди, звичаями, канонічним
правом (візантійським), Статутом про церковні
суди Володимира і Ярослава. Певна частина правил поведінки у названих джерелах регулювала
порядок розгляду справ у судах. Отже, можна
говорити, що в цей період формувалися процесуальні норми, які визначали процедури проваджень у
конфліктних ситуаціях. Поступово закладалися
правові основи для формування судової влади, суду, зростання їх авторитету в суспільстві.
Для судочинства розглядуваного періоду
було характерним те, що його порушення здійснювалося за ініціативою заінтересованої сторони: обідчика, потерпілого. Поняття „позивач” до
цих осіб можна застосовувати умовно, оскільки в
Руській Правді дане поняття не вживається, так
само, як і „відповідач”, „сторони”.
У якості доказів застосовувалися: свідчення видоків (очевидців), послухів, речові докази,
зовнішні предмети (речові докази). Хоча в Руській Правді прямо не вказано на такий доказ, як
власне зізнання, але, на думку більшості юристів-істориків, така процедура могла мати місце і
бути важливим доказом[4,с.56;7,с.67]. Підтвердженням цього могло бути здійснення такого
визнання із власної волі або під час застосування
присяги (рота), ордалій.
Особливе значення як доказ мали клятви, які
давалися сторонами у справах на незначну суму
грошей. Серед клятв вагома перевага надавалася
клятві Богу. В інших випадках застосовувалися
інші процедури доведення вини „відповідача”.
Щодо самої процедури розгляду справи судом, то можна припустити, що процес був змагальним, але з елементами слідчого (інквізиційного) процесу. Змагальність передбачала активну
поведінку сторін. Перемагала та сторона, яка переконувала суд у правдивості своїх показань.
При цьому враховувалася належність особи до
певного класу (смерд, закуп, холоп, челяд, боярин, князь тощо), наслідки ордалій, поєдинків.
Тобто були присутні елементи об’єктивного та
суб’єктивного характеру в оцінці доказів. Наприклад, феодал мав більшу можливість привести послухів (свідків), ліпше організовувати „гоніння сліду”, мав ліпшу зброю тощо. Окрім того,
судочинство відправляли особи, які належали до
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панівного класу. У деяких випадках самі князі
здійснювали самосуд.
Судові рішення оголошувалися усно. Якщо
суд відмовляв „позивачу” в його вимогах, то
останній зобов’язувався сплатити винагороду
„відповідачу” за притягнення до суду.
У наступний період, який характеризується
феодальною розробленістю Русі (початок XII –
кінець XIIІ ст.ст.), судова система не зазнала значних змін. Але разом з великим київським князем, як верховним суддею, судову функцію здійснювали і місцеві суди [7,с.82 - 83]. Активну
роль відігравали церковні суди. Основним джерелом при вирішенні справ була Руська Правда, яка
надалі поступово змінювалася за змістом. Одночасно посилювалися місцеві звичаї. Діяли одночасно
норми канонічного права. У Південно-Західних
регіонах Русі діяло магдебурзьке право.
За часів перебування українських земель
під владою Польщі, Литви, Угорщини та Молдовського Князівства (кінець XIV – перша половина XVIIст.), на твердження дослідників, українська державність була ліквідована. Розпад Київської держави й занепад Галицько-Волинського
князівства призвели до того, що подальший державно-правовий розвиток українських земель пов’язується з експансією Литви та Польщі [4,с.67].Це
привело до змін у сфері судоустрою та судочинства. Хоча на Українських землях продовжували діяли звичаєве право, Руська Правда. Пізніше до названих джерел входили привілейовані грамоти,
Земські уставні грамоти.
У 1529р. прийнято і введено в дію Перший
Литовський статут, який складався з 13 розділів.
Вже у цьому статуті містилися процесуальні норми, які були зосереджені у VІ розділі. Саме вони врегульовували питання організацій судів і
порядку розгляду справ судами.
Наступний Литовський Статут (1566р.)
більш детальніше систематизував норми процесуального права, а також передбачалося створення нових гродських, земських і підкоморських судів. Нарешті, у 1588р, за часів Речі Посполитої (Люблінська унія 1569р.), було прийнято
Третій Литовський статут, який тривалий час
діяв на українських землях.
Судова система в українських землях безпосередньо залежала від класового і станового
ладу суспільства. В її основу було покладені залежність суду від адміністрації, становий принцип побудови судових установ тощо [7,с.150].
У ці періоди існувала апеляційна інстанція.
Зберігалися судові функції за церквою. Церковні суди поділялися на два види: духовні

(розглядали справи про порушення канонічного
права, деякі шлюбно-сімейні справи тощо) та
доменіальні (розглядали деякі цивільні та кримінальні справи).
На територіях українських земель, які входили до Литви, а потім знаходились під владою
Речі Посполитої, судовий процес не мав поділу
на цивільний та кримінальний. Основу такого
процесу становила змагальність, корені якої були
запозичені з давньоруського права.
Порушення цивільного процесу здійснювалося за заявою потерпілої особи або її родичів.
На заявникові лежав обов’язок збирати і подавати докази до суду. Такими доказами могли бути:
показання свідка, речові докази, письмові документи, присяга, клятва, зізнання тощо. Хоча процес формально вважався рівним для сторін, але
фактично було привілейоване становище шляхти. Тому обсяг прав сторін залежав від суду, у
якому слухалася справа, а також класової належності сторони. Для цього періоду характерна наявність інституту представництва, яке могли
здійснювати, поряд з іншими особами, також
професійні адвокати (прокуратори, речники).
Розгляд справи завершувався рішенням суду, яке викладалося в письмовій формі.
Певне правове значення мав судоустрій та
судочинство Запорізької Січі. Саме тут виникли
зародки української державності, формувалася особлива судова система, яка ґрунтувалася на звичаєвому праві. Функції суду виконували козацькі старшини, які керувалися нормами звичаєвого права.
Середина XVII ст. в історії України характеризується національно-визвольною війною, яка
завершилася створенням Української держави. На
твердження юристів-істориків, у тогочасних документах її називають Військо Запорізьке, Русь, Руська земля, Стара Русь. В адміністративному відношенні вся ця територія поділялася на полки та
сотні, [4,с.113] тобто встановлювалася Козацька
республіка, у якій зберігалися монархічні засади.
Наступний період розвитку цивільного процесуального законодавства на території України
визначається тим, що більша частина її території,
перебувала у складі Російської та Австрійської імперії (середина XVIII ст. – середина XIX ст).
З середини XVIII ст. на території України
починає діяти законодавство, яке спеціально
приймалось царським урядом. Згодом російське
законодавство набуло все більшого поширення
на територію України. У 1743р. першим кодифікованим актом був „Процес короткий приказний...”, який в основному складався з процесуальних норм. У ньому були врегульовані питання
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щодо порушення справи (шляхом пред’явлення
позову), порядок підготовки справи, права та
обов’язки сторін, оформлення процесуальних
документів, особливості розгляду окремих справ
(цивільних, сімейних, земельних тощо).
У 1743 році внаслідок кодифікаційної роботи спеціально створеної комісії був виданий
нормативний акт – Звід „Права, за яким судиться
малоросійський народ”. У зв’язку з цим у середині XVIII ст. судова система зазнала змін. Було запроваджено нову систему загальних судів: земські,
гродські, підкоморські суди, а також генеральний
військовий суд [10,с.61]. Діяли також сільські, цехові, мирові, третейські та ярмаркові суди.
Сторони мали різні назви: „жолобник”,
„чолобитник”, „возваною”, „відповідною” тощо.
Але на початку XVIII ст. їх починають називати
відповідно „позивач” і „відповідач”. Згідно з
„Правами, за якими судиться малоросійський
народ” існувала адвокатура, яка здійснювалась
на професійній основі .
Порушення цивільної справи здійснювалося позовом, який подавався або в письмовій формі, або заявлявся усно.
Сам процес проходив в усній формі з обов’язковим веденням протоколів. З кінця XVIII ст.
запроваджується канцелярське судочинство. На
судові канцелярії покладаються обов’язки ведення судової документації.
Участь сторін визнавалася обов’язковою.
Процес був змагальним, і у якості доказів використовувалися показання сторін, показання свідка, речові докази, особисте зізнання, присяга, а з
другої половини XVIII ст. – висновок експерта.
Сторони і свідки перед дачею показань приводилися до присяги. Якщо сторона відмовлялася від
присяги, то це могло бути фактом, який оцінювався як відмова від позову або як визнання позову.
Процес завершувався проголошенням рішенням, яке оформлялося або письмово, або в усній формі з подальшою фіксацією у судовій книзі.
Сторона, яка не погоджувалася з судовим
рішенням, мала право його оскаржити, як до
вступу його в силу, протягом 10 днів (звичайний
порядок), так і після набранням ним чинності
(надзвичайний порядок).
На території Західних держав, які знаходилися під владою Речі Посполитої, Молдовської
держави, Трансильванського князівства з середини XVII ст. і до першої половини XVIII ст. система судоустрою та порядку проведення судочинства здійснювалося відповідно до законодавства цих держав. Так, на території Буковини діяв
Цивільний процесуальний кодекс Австрійської
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імперії (1796р). Він регулював порядок порушення справи, оформлення позову, рух процесу
по стадіях тощо. Австрійське цивільне процесуальне законодавство зобов’язувало суддю до дослівного тексту і забороняло йому відходити від
закону через загрозу його неправильного застосування, забороняло „тлумачити розум закону”.
Але процес характеризувався повільністю, тяганиною, дорожнечею суду, і тому виявився фактично не доступним для багатьох. Навіть тодішні
юристи визнавали, що „встановлення істини стало тяжкою і коштовною справою, а правосуддя повільним і неповним”.
Наступний ЦПК Австрії було прийнято у
1825 році, який отримав назву як закон ”про судовий процес у цивільних справах” і був введений у дію з 1 січня 1898року. Перша частина кодексу містила загальні положення про цивільний
процес, а друга врегульовувала порядок проходження справ у судах першої інстанції.
У загальній частині кодексу було закріплено принципи гласності, усності, відкритості змагальності.
В австрійській науці поступово формується
наукова думка про цивільний процес, основу
яких становила теорія про його публічний характер, у межах якого розглядаються приватно –
правові справи між сторонами. Метою такого
процесу було здійснення безстороннього захисту
судом приватноправових відносин. Ці перші наукові дослідження зазнавали впливу теоретичних
поглядів німецьких процесуалістів. На їх теренах
сформували свої погляди такі відомі австрійські
процесуалісти, як Канштейн (Cantstein), Клейн
(Klein), Менгер (Menger) та інші, праці яких згодом мали суттєвий вплив на формування науки
цивільного процесуального права в Росії та
Україні в середині ХІХ ст.
Висновки. Отже, можна вважати, що на
території сучасної України в кінці ІХ ст. н.е. формувалися перші, нехай примітивні, процесуальні норми, які визначали процедури розгляду і
вирішення справ у конфліктних ситуаціях. Поступово закладалися основи для подальшого розвитку процесуальних правил вирішення конфліктних ситуацій. У період перебування українських
земель у складі Литви, Польщі, Речі посполитої
(XIV – середина XVII ст.) цивільні процесуальні
норми, що діяли на території України, хоча зберігали давньоруські джерела права, але поступово зазнавали впливу законодавства Литви,
Польщі, Речі Посполитої. Цивільні процесуальні
норми в Україні в період визвольної війни (XVII
– XVIIІ ст.) зберігали систему судоустрою Речі
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Посполитої, Запорізької Січі, а на Східну частину України поширювалося законодавство царської Росії. Особливістю цивільного процесуального законодавства в Україні під час перебування у
складі Російської та Австрійської імперій ( середина XVII- середина ХІХ ст.) є те, що на території України одночасно діяло законодавство Росії
та Австрії. Відповідно до законодавства цих
держав будувалася судова система.
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СУБ’ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН: ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ
Актуальність теми. На сучасному етапі
розвитку України і в умовах розбудови правової
держави визначальним є затвердження законності, верховенства права, правопорядку, дотримання прав і свобод громадян, їх рівності перед законом. Конституція України закріплює і гарантує
право людини і громадянина на судовий захист
[ст. 55]. Конституційне право на судовий захист
може бути реалізовано шляхом порушення процесу в цивільній справі та участі у ньому в якості
конкретного суб’єкта цивільних процесуальних
правовідносин (позивача, відповідача, третьої
особи і т.д.).
Справедливий, неупереджений та своєчасний
розгляд і вирішення цивільних справ, законність і
обґрунтованість судових рішень у великій мірі залежать від правильного визначення поняття, кола
суб’єктів цивільного процесу, їх процесуального
становища, оскільки мета і характер участі кожного з них відрізняються, не є однаковими.
Чинний цивільний процесуальний кодекс
України (далі ЦПК), прийнятий 18 березня 2004
року містить багато нововведень, у тому числі і
стосовно визначення кола суб’єктів цивільного
процесу, їх повноважень. В даному контексті актуальна проблема теоретичного аналізу і вивчення
суб’єктного складу цивільно-процесуальних правовідносин через призму тих змін, які були внесені
процесуальним законодавством.
Ступінь наукової розробки. Будучи однією з центральних у науці цивільного процесуального права, проблема дослідження суб’єктів як
складових елементів цивільних процесуальних
правовідносин має чимало наукових досліджень,
серед яких праці таких учених, як Ю.В. Білоусов,
О.В. Гетманцев, М.А. Гурвіч, Д.Р. Джалілов,
П.Ф. Елісейкін, А.Ф. Козлов, В.В. Комаров, А.А.
Мєльніков, П.І. Радченко, Н.О. Чечіна, Д.М. Чечот, М.С. Шакарян, М.Й. Штефан, В.М. Щеглов,
С.А. Якубов та ін. Але, незважаючи на велику
кількість існуючого теоретичного матеріалу,
дискусійними залишаються питання про визначення самого поняття “суб’єкт цивільно-процесуальних правовідносин”, підстави їх класифікації на види та виділення характерних особливостей кожного виду (групи) суб’єктів.
Мета дослідження. Метою дослідження є
аналіз норм діючого цивільного процесуального
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законодавства а також дослідження існуючих у
теорії цивільного процесуального права поглядів
науковців на питання визначення поняття та видів суб’єктів цивільних процесуальних відносин і
на основі проведеного дослідження сформулювати власні висновки з даних питань.
Виклад основного матеріалу. Як було зазначено, в науці цивільного процесуального права найбільшу кількість дискусій викликає проблема визначення поняття „суб’єкт цивільного
процесуального правовідношення”. На нашу думку, при визначенні даного поняття треба виходити з визначення поняття „суб’єкт правовідносин”. Відповідно до положень загальної теорії
держави і права, суб’єктами правовідносин є індивідуальні чи колективні суб’єкти права, тобто
особи, які використовують свою правосуб’єктність у конкретних правовідносинах, виступаючи
реалізаторами суб’єктивних юридичних прав і
обов’язків, повноважень і юридичної відповідальності [14, с.355]. Поняттю „суб’єкт цивільних
процесуальних правовідносин” притаманні ті ж
ознаки, але необхідно врахувати й те, що цивільні процесуальні відносини мають свої специфічні
особливості, головна з яких полягає в тому, що
обов’язковим їх суб’єктом є суд. Тому необхідно
погодитись з думкою Д.М. Чечота, що суб’єктами
цивільно – процесуального відношення є особи,
які, будучи наділені процесуальними правами й
обов’язками, можуть вступати з судом у відносини
врегульованими нормами цивільного процесуального права [17, с.8]. Однак визначення поняття
суб’єкта цивільного процесуального відношення не
є таким простим, як здається на перший погляд.
По-перше, полеміка розгорнулась навколо
самої термінологіі. Так, у науковій літературі з
цивільного процесуального права для позначення одного й того ж поняття використовуються
різні терміни: „суб’єкт процесу”, „учасники процесу”, „учасники судової діяльності”, „суб’єкти
цивільного процесуального правовідношення”,
„особи, які беруть участь по справі”, „суб’єкти
цивільного процесуального права”.
Автор підтримує думку більшості процесуалістів, які вважають, що між такими термінами
як „суб’єкт цивільного процесуального правовідношення”, „суб’єкт процесу”, „учасник судової
діяльності” немає різниці, оскільки вони є сино-
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німами і використовуються для позначення одного й того ж поняття [20, с.242, 243; 16, с.9, 14,
19 та ін.]. Однак відкритим залишається питання
про визначення співвідношення понять „суб’єкт
цивільного процесуального правовідношення” і
„суб’єкт цивільного процесуального права”.
В процесуальній літературі дане питання вирішується авторами по-різному.
Наприклад, В.М.Щеглов вважав, що „... бути суб’єктом цивільного процесуального права
означає можливість бути суб’єктом цивільного
процесуального відношення. Бути суб’єктом цивільного процесуального відношення означає
брати участь у процесі по конкретній справі, володіти процесуальними правами і нести процесуальні обов’язки [19, с.128]. Отже, він виділяв два
окремих поняття: ”суб’єкт цивільного процесуального права ” і „суб’єкт цивільного процесуального відношення”. При цьому останнє поняття
входило до складу першого.
Інші автори дотримуються протилежного
погляду й ототожнюють зазначені поняття. Зокрема А.А.Мєльников вважає, що поза процесом
неможливо мати процесуальні права й обов’язки,
тому поняття „суб’єкт цивільного процесуального права” і „суб’єкт цивільного процесуального
відношення” тотожні [10, с.49, 50]. З критикою
поглядів А.А.Мєльникова виступила Є.Ф. Євстіфєєва, зазначаючи, що цивільні процесуальні
права й обов’язки (первинні) існують у суб’єктів
до їх вступу в процес по конкретній справі [4,
с.83]. Тобто спочатку особа є суб’єктом цивільного процесуального права, а з моменту вступу в
цивільний процес набуває становища конкретного суб’єкта цивільних процесуальних відносин і
наділяється суб’єктивними цивільно-процесуальними правами й обов’язками. На думку С.А.Якубова, цивільне процесуальне відношення виникає
не між суб’єктами цивільного процесуального
права, а між „суб’єктами цивільного процесуального права в правовідношенні” – судом і позивачем, судом і відповідачем, судом і свідком і т.д.
[20, с.245]. Автор також підтримує цей погляд,
оскільки, на нашу думку, зазаначені поняття не
можна ототожнювати в силу того, що поняття
суб’єкта цивільного поцесуального права є ширшим, ніж поняття суб’єкта цивільного процесуального правовідношення. Не можна також протиставляти їх, оскільки, вони взаємопов’язані і взаємозалежні і співвідносяться як ціле і частина цілого.
Отже, поняття „суб’єкт цивільного процесуального правовідношення” є самостійною категорією цивільного процесуального права, яку
не можна ототожнювати з поняттям „суб’єкт ци-

вільного процесуального права”, оскільки, суб’єкт цивільного процесуального права – це фізичні та юридичні особи, які наділені процесуальними правами й обов’язками і можуть бути
учасниками правовідносин, а суб’єкт процесу –
це конкретний учасник цивільних процесуальних
правовідносин, який наділяється цивільною процесуальною правоздатністю і дієздатністю. Відповідно до ЦПК, суб’єктами цивільних процесуальних правовідносин можуть бути фізичні та юридичні особи, які наділені суб’єктивними цивільними процесуальними правами і обов’ язками.
З метою упорядкування та виявлення окремих особливостей участі в цивільному процесі
суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин у науковій літературі з цивільного процесуального права наводяться кілька видів їх класифікацій на групи. При класифікації суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин вчені-процесуалісти використовують такі критерії, як цілі
та завдання їх участі в процесі, процесуальні функціїї, рівень заінтересованості у вирішенні
справи та інші.
Частіше в якості критерію класифікації науковці використовують рівень заінтересованості
суб’єкта в вирішенні справи. Наприклад, Н.О.Чечіна пропонує всіх суб’єктів цивільного процесу
поділити на три групи: 1) особи, які в процесі
захищають свої суб’єктивні права (сторони, треті
особи); 2) особи, які беруть участь у процесі з
метою захисту суспільних і державних інтересів
(прокурор, органи державного управління);
3) особи, які сприяють здійсненню правосуддя,
але вони не мають ні суб’єктивного, ні суспільного інтересу (свідки, експерти, перекладачі) [16,
с.19-20]. На думку автора недолік розглянутої
класифікації полягає в тому, що за її межами
опинився суд як один з основних суб’єктів цивільних процесуальних відносин.
Заслуговує уваги класифікація запропонована Е.Г. Лук’яновою, яка в залежності від наявності або відсутності заінтересованості у вирішені справи поділяє суб’єктів цивільного процесу на дві групи: основних і неосновних. Основні
суб’єкти – це особи, які мають юридичний інтерес у вирішенні справи. А неосновні суб’єкти особи, які не мають інтересу у вирішенні справи,
або особи, які сприяють вирішенню справи
(представники, свідки, експерти) [9, с.214 - 215].
При цьому вона першу групу поділяє на дві підгрупи: а) особи, які мають особистий (суб’єктивний) інтерес, як матеріально-правовий, так і процесуальний; б) особи, які мають суспільний, державний інтерес, тобто суто процесуальний. Наводячи
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дану класифікацію, Е.Г.Лук’янова наголошує на
тому, що суд є обов’язковим, спеціальним, вирішальним, лідируючим суб’єктом, який діє від імені
держави [9, с.214].
Ведучи мову про класифікацію суб’єктів
цивільного процесуального правовідношення,
Т.І. Євстіфєєва вважає, що в її основу треба покласти не суб’єктивний фактор (тобто характер
інтересу), а об’єктивний – процесуальну функцію того чи іншого суб’єкта, оскільки саме вона
визначає обсяг і характер повноважень кожного з
учасників [4, с.88]. Так, вона пропонує всіх
суб’єктів цивільньго процесуального правовідношення поділити на дві групи: 1) суб’єкти, які
здійснюють правосуддя; 2) суб’єкти, які сприяють здійсненню правосуддя. Друга група складається з двох підгруп: а) суб’єкти, які захищають
у процесі свої права та інтереси інших осіб; б)
суб’єкти, які технічно сприяють здійсненню правосуддя (свідки, експерти, перекладачі) [4, с.89,
90]. На наш погляд, позитивним у даній класифікації є те, що в ній цілком правильно в якості
самостійної групи автор виділяє саме суд, як
суб’єкт цивільного процесуального правовідношення. Водночас заперечення викликає назва
підгрупи „суб’єкти, які технічно сприяють здійсненню правосуддя” оскільки, незрозуміло, чому
саме функції свідків, експертів, перекладачів названі технічними.
При розподілі суб’єктів на окремі групи
А.Ф. Козлов пропонує в основу їх класифікації
покласти характер їх ролі в цивільному процесі і
відповідно до цього поділити на три групи. До
складу першої групи автор відносить суб’єкти,
які вирішують справу, до другої – суб’єкти, які
беруть участь в її вирішені, а до третьої –
суб’єкти, які сприяють її вирішенню [7, с.105].
Аналізуючи наведені погляди вченихпроцесуалістів щодо поділу суб’єктів цивільних
процесуальних відносин на види, необхідно також врахувати і положення цивільного процесуального законодавства. Так, у ЦПК усі суб’єкти
процесу поділяються на дві групи: 1) особи, які
беруть участь у справі; 2) інші учасники цивільного процесу [Глава 4 ЦПК]. Тут варто зазначити, що ЦПК не виділяє як окрему групу суб’єктів
суд або органи, які здіснюють правосуддя. Однак, виходячи з конституційних положень про
судочинство, загальних засад правосуддя, а також зі змісту норм, які регулюють процесуальне
становище суду та його посадових осіб, можна
зробити висновок, що саме йому належить керівна,
вирішальна роль у судовому процесі. Отже, окрему, самостійну групу учасників цивільних проце56

суальних відносин становить суд як суб’єкт, функцією якого є здійснення правосуддя.
Домінуючий стан суду пояснюється тим,
що він має тільки публічний інтерес, на відміну
від сторін процесу, які мають приватноправовий
інтерес, а також тим, що кожна зі сторін ( позивач або відповідач) може вплинути на інтереси
протилежної сторони тільки через суд. Суд є тим
суб’єктом поцесу, який переслідує ту публічноправову мету, яка вказана йому законом.
Однак у теорії цивільного процесуального
права серед науковців існує гостра полеміка щодо визнання суду як обов’язкового суб’єкта цивільних процесуальних правовідносин. Переважна
більшість науковців, підкреслюючи роль суду в
здійсненні правосуддя, називають його обов’язковим суб’єктом усіх, без винятку, цивільних
процесуальних відносин [10, с.56; 15, с.33 та ін.],
які можуть виникати й існувати тільки між двома
суб’єктами – судом, який розглядає справу, і
будь-яким іншим учасником процесу [8, с.187].
Процес, процесуальне відношення це форма
примусової реалізації матеріально-правових
норм, у зв’язку з чим процесуальні відносини не
можуть існувати без суб’єкта, який наділений
правоздатністю їх примусової реалізації. Оскільки таким суб’єктом є тільки суд, то правове відношення, яке виникає без його участі, не може
бути процесуальним [10, с.56].
У процесуальній літературі є протилежна
думка, відповідно до якої цивільні процесуальні
правовідносини можуть виникати і без участі
суду [2, с.140; 8, с.211]. На думку А.Ф.Козлова
до цивільно-процесуальних відносин, які виникають без участі суду, можна віднести відносини
представника з особою, яку він представляє, а
також відносини сторін з приводу зміни підсудності, при цьому автор вважав, що „перелік таких зв’язків можна продовжувати і далі” [3,
с.50]. Але дана позиція не знайшла широкої підтримки в науці цивільного процесуального права
і була піддана критиці. Так, Н.О.Чечина стверджувала, що відносини між представником і особою, яку він представляє, мають не процесуальний, а матеріально-правовий характер і не можуть бути аргументом на користь існування „позасудових” процесуальних відносин [16, с.30-36].
На наш погляд, більш аргументована позиція тих науковців, які стверджують, що цивільні
процесуальні відносини не можуть існувати поза
судом, оскільки саме суд є єдиним державним
органом, винятково компетенцією якого є здійснення правосуддя. Отже, він має бути обов’язко-
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вим учасником усіх цивільних процесуальних
правовідносин.
Як було зазначено, процесуальне законодавство поділяє суб’єктів цивільного процесуального правовідношення на дві групи. За діючим
ЦПК, до складу першої групи, тобто до осіб, які
беруть участь у справі, входять сторони, треті
особи, представники сторін і третіх осіб у справах позовного провадження; заявники, інші заінтересовані особи, їхні представники – у справах
наказного та окремого провадження, а також органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб [ст.
26]. Варто звернути увагу на те, що чинний ЦПК,
на відміну від попереднього, розширює коло
учасників цивільного процесу, включаючи до їх
складу органи та особи, яким законом надано
право захищати права, свободи та інтереси інших
осіб. Перелік вищезазначених суб’єктів деталізується в окремій статті ЦПК, згідно з якою до їх
складу входять: Уповноважений Верховної Ради з
прав людини, прокурор, органи державної влади,
органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи. Зазначені особи можуть звертатись до
суду із заявами про захист прав, свобод та інтересів
інших осіб або державних чи суспільних інтересів,
та брати участь у цих справах [ст. 45 ЦПК].
Характерними особливостями зазначеної
групи суб’єктів цивільних процесуальних відносин є наявність юридичного інтересу в результатах вирішенння справи. Та він не є однаковим
для всіх суб’єктів цієї групи і може бути
суб’єктивного матеріально-правового характеру
або процесуального характеру [18, с.74]. Тому,
виходячи з характеру заінтересованості в результатах вирішення справи, першу групу суб’єктів цивільних процесуальних відносин можна поділити на
дві підгрупи: а) особи, які в процесі захищають
свої інтереси (мають як суб’єктивну матеріальноправову, так і процесуальну заінтересованість); б)
особи, які захищають інтереси інших осіб (мають
тільки процесуальну заінтересованість).
Новим є те, що в діючому ЦПК, на відміну
від попереднього, законодавець виділив нову
групу суб’єктів цивільного процесуального відношення, яка закріплена окремим параграфом
під назвою „Інші учасники процесу” [§2 глава 4
ЦПК]. До складу інших учасників цивільного
процесу входять секретар судового засідання,
судовий розпорядник, свідок, експерт, перекладач, спеціаліст, особа, яка надає правову допомогу [ст. 47 ЦПК]. Зазначимо, що такі суб’єкти, як
секретар судового засідання, судовий розпорядник, спеціаліст, особа, яка надає правову допо-

могу, вперше внесені до числа учасників процесу, оскільки до цього часу ні в науці цивільного
процесуального права, ні в процесуальному законодавстві не передбачалась участь таких осіб у
цивільному судочинстві.
Характерною рисою для даної групи осіб є
відсутність юридичної заінтересованості в результатах вирішення судом справи. Іхні основні
функції полягають в спиянні суду в розгляді цивільних справ, дослідженню доказів, встановленню фактичних обставин справи.
Висновки. Підсумовуючи результати дослідження можна зробити висновок, що суб’єктами цивільних процесуальних відносин є особи,
які процесуальним законом наділені суб’єктивними цивільними процесуальними правами й
обов’язками.
З урахуванням існуючих систем класифікацій суб’єктів цивільних процесуальних правовідносин, виконуваних ними процесуальних функцій та нормативного закріплення в ЦПК, вони
можуть бути класифіковані на три групи: 1) суб’єкти, які здійснюють правосуддя в цивільних
справах; 2) суб’єкти, які беруть участь у справі:
а) особи, які в процесі захищають свої права та інтереси; б) особи, які захищають права та інтереси
інших осіб; 3) інші суб’єкти цивільного процесу.
На наш погляд, дана класифікація оптимально упорядковує суб’єктів цивільних процесуальних відносин, сприяє виявленю окремих особливостей їх участі в цивільному процесі та ліпшому розумінню їх процесуальних функцій. Перевагою наведеної класифікації є також те, що в
ній окреме, перше місце відводиться суду як
суб’єкту, який здійснює правосуддя.
Вивчення теоретичних аспектів поняття
”суб’єкти цивільних процесуальних відносин ”
сприятиме ліпшому розумінню сутності цивільного процесу та формуванню цілісної картини
цивільних процесуальних правовідносин. Отримані результати допомагатимуть у практичній
діяльності суддів у правильному визначенні кола
учасників цивільних процесуальних відносин, їх
процесуального становища.
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This article is devoted to research the subjects of civil remedial legal relations. The author considers
questions of definition of concept "subjects", characteristic of subjects and classification of subjects on kinds
is given.
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ПОНЯТТЯ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Постановка проблеми. Розвиток соціального партнерства в Україні нерозривно пов’язаний з установленням ринкової економіки. В умовах ринкового господарювання інтереси роботодавця, працівників, їх представників у сфері трудових відносин не завжди збігаються, а іноді є
діаметрально протилежними. Практика останніх
років довела, що досягнути ефективного правового регулювання у сфері праці, уникнути можливих колективних трудових спорів в організаціях
можна тільки шляхом переговорів, компромісів,
взаємних поступок, угод і договорів між працівниками та роботодавцями. Ця складна та тривала
співпраця сторін трудових правовідношення і охоплюється поняттям “соціальне партнерство”.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Вивченню та розвитку питання поняття соціального партнерства в Україні у вітчизняній літературі не була приділена належна увага з боку науковців. Проте багато в чому вивчення даної проблеми пов’язано з дослідженням сфери колективно-трудових відносин, якою займається значна
кількість науковців. Серед них можна виділити
праці: В.С. Венедиктова, Р.І. Кондратьєва, А.Р.
Мацюка, В.І. Прокопенка, О.І. Процевського,
В.Г. Ротаня, О.Т. Барабаша, Я.І. Безуглої, Н.Б.
Болотіної, Н.Д. Гетьманцевої, Г.С. Гончарової,
В.Я. Гоца, С.В. Дріжчаної, П.І. Жигалкіна, В.В.
Жернакова, В.І. Жукова, І.В. Зуба, Д.О. Карпенка, П.Д. Пилипенка, Г.І. Чанишевої. Особливої
уваги заслуговує фундаментальне дослідження
Г.І. Чанишевої “Колективні відносини у сфері
праці”, а також праця В. Жукова, В. Скуратівського “Соціальне партнерство в Україні” в яких
розкрито деякі аспекти даного правового явища.
Однак незважаючи на вказану обставину, постає
нагальна потреба у дослідженні правової природи соціального партнерства, як одного із механізму досягнення соціальної злагоди в суспільстві.
Мета статті. Автор ставить перед собою
завдання з’ясувати юридичну природу соціального партнерства, дослідити його зміст і суть у
колективно-договірному регулюванні трудових
відносин.
Виклад основного матеріалу дослідження. Соціальне партнерство – складне соціологічне явище. З одного боку, воно являє собою сис-

тему співробітництва працівників і роботодавців,
з іншого – ідеологію такого співробітництва.
Ідея співробітництва між основними класами суспільства, пом’якшення суперечностей
між працею та капіталом виникла досить давно і
досліджувалась у працях багатьох мислителів,
які прагнули знайти шляхи конструктивного розвитку суспільного виробництва, втілити у сферу
праці принципи справедливості. В якості засновника теорії соціального партнерства, очевидно,
варто назвати відомого французького соціолога
Еміля Дюркгейма. Він уперше обґрунтував положення про існування “органічної” солідарності
класів, заснованій на розподілі праці, підкреслював необхідність створення професійних корпорацій як специфічних органів суспільної солідарності. Взаємодія професійних корпорацій, на
його думку, дозволить подолати антагоністичні
протиріччя праці і капіталу [8, с. 51-71].
Після Другої світової війни ідея класового
співробітництва отримала своє практичне втілення в країнах Західної Європи у розвитку державної підтримки колективно-договірного регулювання трудових відносин, участі працівників в
управлінні організацією та формуванні консультативних органів з участю представників працівників і роботодавців.
Поняття “соціальне партнерство” зародилося в українському законодавстві з прийняттям
Закону України “Про колективні договори і угоди” від 1 липня 1993 р., у зв’язку з чим у теорії
трудового права юридичний зміст соціального
партнерства не досить зрозумілий, тому потребує
з’ясування окремих теоретичних положень. В
юридичній літературі найбільш розповсюджені
визначення соціального партнерства як якісної
характеристики відносин роботодавця і працівника. Так, І.О. Снігирьова визначає соціальне
партнерство як “систему взаємовідносин між роботодавцями, державними органами і представниками найманих працівників, яка опирається на
переговори та пошук спільних рішень у регулюванні трудових та інших соціально-економічних
відносин” [14, c. 49].
В. Жуков, В. Скуратівський розглядають соціальне партнерство як систему соціальнотрудових взаємовідносин між власником та найманими працівниками за участю держави як арбітра,
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третейського судді в процесі реалізації їх соціально-економічних прав та інтересів [15, c.20].
П.Д. Пилипенко визначає соціальне партнерство як систему відносин між роботодавцями, їх
організаціями і об’єднаннями та найманими працівниками, профспілковими організаціями та їх
об’єднаннями й органами виконавчої влади, що
складаються у процесі співробітництва, пошуку
компромісів і підготовки ними узгоджених рішень
з питань соціально-трудових відносин [16, c.120].
Аналіз запропонованих визначень соціального партнерства дозволяє зробити висновок
про те, що соціальне партнерство неможливе поза суспільними відносинами. Однак деякі вчені
не погоджуються з ототожненням соціального
партнерства з системою суспільних відносин.
Так, С.Ю. Головіна в фундаментальному дослідженні “Понятійний апарат трудового права”
піддає сумніву обґрунтованість використання у
визначенні соціального партнерства слова “система”, оскільки останнє, на її думку, є полісемантичним і не вносить ясності у визначений термін
[6, c. 249]. Разом з тим, С.Ю. Чуча заперечуючи
С.Ю. Головіній, стверджує, що наукове визначення соціального партнерства сприймати інакше, ніж певну систему, яка сприймається нами як
взаємозв’язана інтегративна сукупність елементів, навряд чи можливо. Проста сукупність
суб’єктів, зв’язків між ними та інших елементів у
соціально-трудовій сфері не утворює соціального
партнерства, а саме системний характер є визначальною ознакою останнього. А тому, на думку
С.Ю. Чучи, або ж відповідна система зв’язків
існує, що буде свідчити про наявність соціального партнерства, або ж її немає. Проста сукупність
органів, наділених певними повноваженнями в
регулюванні трудових відносин, не дає підстав
говорити про наявність соціального партнерства.
Виключення із системи одного з необхідних
елементів робить неможливим її функціонування
в цілому [17, c. 19-20].
Друга група авторів, які займаються дослідженням питань соціального партнерства прийшла до висновку, що воно є по суті консенсус
трьох відносно незалежних сил: роботодавців,
працівників і держави.
Так, Л.Н. Анісімов визначає соціальне партнерство як результат компромісу між указаними
сторонами, що передбачає рішення не політичного, а економічного і соціально-трудового характеру [3, c. 96].
А.А. Ященко підкреслює, що соціальне
партнерство є процесом неконфронтаційного
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врегулювання соціально-трудових відносин в
умовах ринкової економіки [18, c. 4].
Зауважимо, що у згаданих визначеннях
підкреслюються такі риси соціального партнерства, як добровільність, договірний характер, а
також досягнення суспільнозначимих результатів шляхом досягнення компромісу, враховуючи
при цьому міжнародний досвід. Отже, соціальне
партнерство, на думку деяких учених, є системою
договірних суспільних відносин, яка склалася з
урахуванням загальноприйнятих у міжнародному
співтоваристві стандартів і рекомендацій.
Третя група дослідників говорить про соціальне партнерство як про правовий механізм
врегулювання соціально-трудових відносин, що
створюється в суспільстві для узгодження дій
суб’єктів виробництва на ринку праці.
Так, Л.М. Михайлова визначає соціальне
партнерство як інструмент урегулювання соціально-трудових відносин і сумісної діяльності
представників держави, профспілок і підприємців з вироблення узгодженої політики у сфері
соціально-трудового життя [11, c. 191].
В. Новиков розглядає соціальне партнерство як інститут, комплекс процедур узгодження
інтересів між найманими працівниками і роботодавцями [12, c. 38].
До четвертої групи можна віднести визначення соціального партнерства як методу (способу,
засобу) розв’язання соціально-економічних проблем, урегулювання трудових відносин на основі
взаємних переговорів між найманими працівниками і роботодавцями за участю держави.
Так, А.А. Крижановська під соціальним
партнерством розуміє метод розв’язання соціальних проблем і врегулювання трудових відносин [10, c. 43-49].
Е.М. Короткова соціальне партнерство визначає як засіб розв’язання проблем і врегулювання протиріч між працівниками, роботодавцями і державою [4, c. 366].
Нарешті, п’яту групу складають визначення, в яких розглядається соціальне партнерство
як взаємна діяльність роботодавців (об’єднань
роботодавців), найманих працівників і їх об’єднань у особі профспілок та інших представницьких органів, а також органів державного і місцевого самоврядування, пов’язану з реалізацією
соціальної політики держави і спрямовану на
врегулювання соціально-трудових і економічних
відносин між учасниками соціального партнерства, на попередження і вирішення колективних
спорів [7, c. 109-110].

Науковий вісник Чернівецького університету. 2005. Випуск 282. Правознавство.

Поняття соціального партнерства на сучасному етапі

Наприклад, І.В. Журавльова визначає соціальне партнерство як співробітництво між названими суб’єктами в соціально-трудових відносинах [9, c. 118].
А.Н. Богданов визначає соціальне партнерство як спосіб вирішення трудових спорів [5,
c.18]. А на думку А.В. Савіча, це спосіб врегулювання трудових конфліктів [13, c.5].
На нашу думку, визначення вищезазначеними науковцями соціального партнерства як
певного способу вирішення трудових конфліктів
помилкове. Оскільки трудові спори являють собою протиріччя суб’єктів, а соціальне партнерство спрямоване на досягнення згоди мирним шляхом, на врегулювання конфлікту до того, як він
проявиться ззовні. Тому можна погодитися з думкою тих науковців, які трудові спори розглядають як один з об’єктів партнерських відносин, а
процедуру їх врегулювання - як один з елементів
змісту поняття самого соціального партнерства.
Водночас зазначимо, що не можна зводити суть
соціального партнерства до способу вирішення
трудових конфліктів.
Підкреслимо, що наведений перелік підходів до визначення соціального партнерства не є
вичерпним. Це пояснюється не тільки новизною
даного явища, а й відсутністю тривалий час офіційної дефініції в законодавстві, у зв’язку з чим
накреслилася тенденція розглядати соціальне партнерство в широкому розумінні – як систему
зв’язків, співробітництва в сфері соціально-трудових, економічних відносин між указаними суб’єктами, а також в інших сферах між громадськими
організаціями, соціальними групами.
Отже, якщо проаналізувати думки вчених, то
можна зробити висновок, що соціальне партнерство є системою взаємовідносин, зв’язків між названими суб’єктами, і мова тут повинна йти про соціальне партнерство у власному розумінні слова –
співробітництво представників працівників, роботодавців і держави в соціально-трудовій сфері.
Даючи правову характеристику соціальному партнерству, необхідно вказати на його основні ознаки, які в сукупності характеризують соціальне партнерство як окреме правове явище.
Дані ознаки випливають як з юридичної природи
соціального партнерства, його призначення, характеристики відносин між суб’єктами соціального партнерства, так у кінцевому рахунку, мети
даного правового механізму.
Основне призначення соціального партнерства полягає у створенні та застосуванні трудових норм, регламентації праці. Розглядаючи соціальне партнерство як цивілізовану систему су-

спільних відносин у соціально-трудовій сфері,
яка в першу чергу повинна будуватися на узгодженні і захисті організацій працівників, роботодавців, державної влади та органів місцевого самоврядування, можна виділити таку ознаку соціального партнерства: учасники соціального партнерства вступають у суспільні відносини, ці відносини в силу своєї значимості потребують правового регулювання, у зв’язку з чим з’являється юридичний аспект соціального партнерства.
Не зважаючи на те, що Кодекс законів про
працю не містить легального визначення поняття
соціального партнерства, на противагу йому Закон України “Про організації роботодавців” від
24 травня 2001 р. пропонує визначення соціального партнерства як системи колективних відносин між найманими працівниками, роботодавцями, виконавчою владою, які виступають сторонами соціального партнерства у ході реалізації їх
соціально-економічних прав та інтересів [2]. Як
видно з тексту наведеного визначення, ключовим
словом сформульованого поняття виступає слово
“відносини”. Визначення соціального партнерства, що дається в Законі, приводить до висновку,
що дані відносини повинні бути пов’язані з регулюванням тих відносин, які входять у предмет
трудового права. Однак треба підкреслити, що це
суттєво звужує уявлення про соціальне партнерство, котре можна сформулювати на основі його
форм. Справа в тім, що відносини, які існують
між представниками працівників і роботодавців,
виникають з приводу: а) проведення колективних переговорів і укладення колективних договорів, угод або внесення в них змін і доповнень;
б) формування постійнодіючих тристоронніх органів; в) проведення спільних консультацій з питань регулювання трудових та інших безпосередньо пов’язаних з ними відносин; г) участі працівників та їх представників в управлінні підприємством; д) участі представників сторін соціального партнерства в досудовому вирішенні трудових спорів. Як видно, відносини між соціальними партнерами, система яких названа законодавцем соціальним партнерством, більш багатоманітна, ніж просто участь щодо встановлення трудових норм. Соціальне партнерство охоплює як
двосторонні відносини між представниками працівників і роботодавців, так і тристоронню взаємодію з участю органів державної влади або органів
місцевого самоврядування (хоча Закон указує, що
вони здійснюються на двосторонній основі [1]).
Нарешті, метою взаємодії соціальних партнерів є узгодження інтересів працівників і роботодавців, тобто прийняття рішень, які рівномірно
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враховують необхідність забезпечення ефективної діяльності організацій і створення гарантій
трудових прав працівників.
Висновки. Соціальне партнерство - це
система врегульованих нормами права колективних відносин, зв'язків між найманими працівниками (трудовим колективом і профспілковими органами), з одного боку, роботодавцями (організаціями чи об’єднаннями роботодавців), з другого, а також державою, органами місцевого самоврядування, як партнерів у ході реалізації соціально-економічних прав та інтересів сторін соціального
партнерства.
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Summary
The present article deals with the essence and legal nature of the social partnership. The analysis of the
legal norms and the achievements of the judicial science give grounds to define the social partnership as the
unity of bounds emerging between the social partners in order to achieve concordance in the society.
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Постановка проблеми. У європейській
доктрині питанню удосконалення авторського
права ЄС присвячені праці Кука [7], Гастера [9],
Кумантоса [11], Левінскі [12], Ледіса [13], Рейчмана, Самуелсона [15] та ін. Проте особливістю
правової системи ЄС є той факт, що до розробки
норм авторського права залучаються тут не лише
спеціалісти відповідної галузі права, але й самі
автори інтелектуальної власності. Здійснюється
цей процес через публікацію та широке громадське обговорення Зелених книг.
Ступінь наукової розробки проблеми.
У вітчизняній доктрині порівняльні дослідження
авторського права України та країн ЄС проведені
Гончаровою [1], Жаровим [2], Мельниковим [3],
Халаїм [4] та ін. Проте в зазначених працях не показана роль Зелених Книг як важливого методу
формування саме цієї галузі права в рамках ЄС.
Мета статті - проаналізувати досвід застосування Зелених Книг у розробці авторського права
ЄС. Для досягнення визначеної мети автором статті
були зроблені особисті переклади досліджуваних
матеріалів ЄС з англійської мови українською.
Виклад основного матеріалу дослідження. Відсутність світових аналогів з наріжних
проблем авторського права спонукала Комісію
до ініціації та організації широкомасштабного їх
обговорення в рамках Європейського Співтовариства. Для цього були використані так звані Зелені Книги. Останні являли собою документи,
адресовані зацікавленим сторонам – окремим
спеціалістам та організаціям, які були запрошені
для консультацій та обговорення. Хоча Зелені
Книги публікувались Комісією і для дискусій в
інших галузях права, проте найбільшу роль вони
зіграли при розробці саме авторського права ЄС.
Сам механізм застосування Зелених Книг як інструмента правотворчості полягає у послідовній
публікації спочатку першого варіанта Книги
(Green Paper), а пізніше (після обговорення) –
Доповнення до неї („Follow-up Paper”).
Так, процес законодавчого оформлення авторського права в Європейському Співтоваристві
розпочався з прийняття в 1988 році Зеленої Книги “Авторське право та виклик технології –
розбіжності копірайту потребують невідкладних заходів”, у якій була викладена первісна

мотивувальна частина даного напрямку уніфікації [10]. Це була перша Зелена Книга (Green
Paper), в якій було зроблено юридичний та економічний аналіз найбільш невідкладних проблем, що виникли в авторському праві у зв’язку з
розробкою нових технологій. Комісія відзначила,
що ці нові технології потягнули за собою дефакто ліквідацію національних кордонів і зробили територіальне прикладання національного
закону про авторське право застарілим. Була звернута увагу на значення розробок і нових ініціатив для вирішення цих питань. Комісія виділила
6 галузей, в яких країнам ЄС потрібно було гармонізувати закони з авторського права, причому
в більшість з них вимагалось термінове втручання законодавців.
Біля 3-х років поспіль Комісія проводила
консультації з приводу положень, викладених у
першій „Зеленій Книзі” з проблем авторського права. Підсумки цих консультацій були підведені в
Доповненні („Follow-up Paper”) до Зеленої Книги „Робочій Програмі Комісії в сфері авторського та
суміжних прав” від 17 січня 1991 р. [8].
У Програмі, зокрема, зазначалося, що рівень розвитку нових технологій, досягнутий за
останнє десятиріччя, розбудив підвищений інтерес до авторського та суміжних прав. При цьому
підкреслювалося, що нові технології є одночасно
і удачею, і викликом: удачею, тому що для підприємств і приватних осіб відкрилися нові обрії
для підвищення рівня життя й удосконалення
ефективних способів прискореного доступу до
напрацювань, інформації і даних; викликом - через можливість масового і неконтрольованого
відтворення напрацювань без виплати правовласникам відповідної винагороди. Виходячи з реалій часу, Комісія проголосила, з одного боку, необхідність пристосування права, що існує у міжнародних конвенціях, до змін, породжених новими технологіями, а з іншого – необхідність визнання за
авторами нових прав, щоб уникнути незаконного
присвоєння їх творчих зусиль та інвестицій.
Далі в документі аргументовано пояснювалося, чому необхідно підсилити охорону авторського та суміжних прав. Зокрема, в Програмі
підкреслювалося, що авторське право лежить в
основі творчого процесу. Охорона авторського
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права означає підтримку і розвиток творчості в
інтересах авторів, індустрії культури, споживачів
і, в кінцевому підсумку, усього суспільства. Суміжні права сприяють досягненню цих цілей різними способами, зокрема гарантуючи відповідну
винагороду артистам-виконавцям, а також тим,
хто вклав кошти у виробництво предметів і послуг культурного значення.
У Програмі проголошувалося, що Виняткове право автора використовувати своє напрацювання або дозволяти іншим використовувати
його є, з майнового погляду, основним елементом авторського права. Схоже право визнається в
деяких випадках за власниками суміжних прав.
Комісія зауважила, що, перш за все, варто посилити захист авторського та суміжних прав усередині самого Співтовариства.
На думку Комісії, завершення формування
внутрішнього ринку вимагає, щоб авторам держави-члена надавався мінімальний єдиний рівень
захисту, у випадку, якщо вони побажають використовувати свої права в інших державах-членах.
У Програмі був зроблений висновок про те, що
необхідно закласти “фундамент” для основ мінімальної єдиної для всіх держав-членів уніфікації.
На думку Комісії, це дозволить полегшити процедуру посилення захисту прав за допомогою проведення Співтовариством додаткової уніфікації з питань охорони спеціальних авторських прав. На думку розробників Програми, нові технології стерли або, принаймні, затушували національні кордони, тому не можна обмежувати існуючі проблеми щодо інтелектуальної власності територією однієї держави та розглядати їх винятково на
національному рівні.
Комісія запропонувала застосувати глобальний підхід до проблем авторського та суміжних
прав. У Програмі розтлумачувався зміст терміна
“глобальний підхід”. Зокрема зазначалося, що
якщо у відповідь на виклик технологічного прогресу обмежитися територією держав-членів
Співтовариства, то проблема буде розв’язана
лише частково. Справді, неадекватна охорона за
межами Співтовариства спричинить за собою
“розкрадання” творчих зусиль європейських авторів у деяких третіх країнах і переміщення продуктивної діяльності в країни зі слабким рівнем
охорони інтелектуальної власності. В процесі
розширення міжнародних обмінів Співтовариство зіткнеться зі зростаючим вивозом товарів з
держав, які порушуватимуть авторське право.
Комісія підкреслила важливість того, щоб,
не завдаючи шкоди іншим акціям, описаним у
даному документі, усі держави-члени Співтова64

риства приєдналися до тих багатосторонніх угод,
якими керує ВОІВ як безпосередньо, так і разом
з іншими міжнародними організаціями в галузі
авторського та суміжного прав. Робоча Програма
окреслила програму пріоритетних дій на рівні
Співтовариства. Комісія зазначила, що ця Програма повинна підпорядковуватись двом принципам: по-перше, підсиленню захисту авторського та суміжних прав, а по-друге, вона повинна
бути максимально всеохоплюючою.
Крім Зелених Книг, доволі поширеним
способом розробки нормативних актів з авторського права в рамках ЄС є також слухання, які
організовує Комісія на основі опитувальників.
Так, у 1994 р. Комісія провела слухання зацікавлених сторін на основі відповідей [16], даних на
опитувальник щодо захисту інтелектуальної власності в інформаційному суспільстві [14; 6]. Відповіді були широко розповсюджені.
Ці слухання дали можливість виявити нерозв’язані проблеми щодо захисту авторського
та суміжних прав у інформаційному суспільстві.
Більшість учасників погодилась, що інформаційне суспільство буде кількісно та якісно
змінювати продукти та послуги на ринку. Значна
більшість підкреслила можливість адаптації авторського та суміжних прав до технічних змін,
що було продемонстровано історично на прикладі їх адаптації до появи фонографії, телебачення,
супутників, компактних дисків і т.ін.
Учасники слухань цікавились питанням підвищення ефективності захисту інтересів правовласників. Тим не менше, вони визнали, що повинен
зберігатися баланс між правами власників та інтересами таких користувачів як публічні бібліотеки,
функції яких не повинні обмежуватись.
Учасників дискусії особливо тривожило питання ідентифікації та управління правами авторів.
Більшість висловилась проти розширення недоброякісних ліцензійних систем. Широку підтримку
знайшла ідея створення нової більш досконалої
системи ідентифікації захищуваних робіт.
Виникла необхідність сумістити нові форми технологій, з одного боку, та задовольнити
захист правовласників, з другого. Права відтворення, зв’язку з публікою та орендної плати повинні, на думку учасників дискусії, набути нових
характеристик. Учасників слухань цікавило також питання виняткових прав, і вони висловили
думку, що цей принцип чомусь не застосовується
до сфери послуг, які поширені в інформаційному
суспільстві. Стосовно питання моральних прав
думки учасників дискусії розділились: правовласники висловили бажання їх підсилити, тоді як

Науковий вісник Чернівецького університету. 2005. Випуск 282. Правознавство.

Роль «Зелених Книг» в удосконаленні норм авторського права ЄС

потенційні постачальники послуг в інформаційному суспільстві розглядали їх як перешкоду.
19 липня 1995 р. Комісія Європейських
Співтовариств опублікувала другу Зелену Книгу,
яка безпосередньо торкалась авторського та суміжних прав – „ Авторське та суміжні права в
інформаційному суспільстві” [18]. Ця книга
формувалась з публічних джерел Європейського
Союзу та була представлена для відкритої публічної дискусії. Був визначений період для формальних коментарів – до 31 жовтня 1995 р.
У розділі 1 цієї Книги розкривалася мета і
значення випуску другої Зеленої Книги з авторського права. Зокрема, у п.10 наголошувалось,
що захист авторського та суміжних прав існує на
Внутрішньому Ринку і має культурне, економічне та суспільне значення для Співтовариства.
У п.11 зазначалося, що питання інтелектуальної власності в інформаційному суспільстві
на перших порах виникло через необхідність гарантувати вільне пересування товарів і послуг на
Внутрішньому Ринку. Щоб працювати, виробники та постачальники товарів і послуг повинні і
надалі взаємодіяти зі Співтовариством як єдиним
ринком. Авторське та суміжні права надають
власникам виняткові права дозволяти чи забороняти використання, відтворення чи іншу діяльність відносно матеріалу, який захищається; і
якщо правила, які керують цими процесами, неоднорідні в різних країнах, то це буде неминуче
перешкоджати вільному переміщенню товарів і
послуг. Права, які визначаються внутрішнім законом, обмежуються їх територіальними межами, проте це обмеження може зменшитись, якщо
закони держав-членів будуть узгоджені.
Культурний вимір захисту авторського та
суміжних прав розглядався в п.13. Зокрема, тут
зазначалося, що інформаційне суспільство реалізує культурний аспект у конкретних продуктах
мультимедіа. Посилення захисту авторського та
суміжних прав повинно сприяти поліпшенню та
розповсюдженню знань про культуру та історію
Європейських народів, установленню культурних обмінів і розвитку художньої творчості, визнанню цінності загальної культурної спадщини.
Крім того, культурному аспекту відводиться важлива роль у сфері послуг, які повинні здійснюватися в інформаційному суспільстві. Зелена Книга поставила завдання знайти правовий баланс між захистом Європейської культурної спадщини і правом інтелектуальним власності, і реалізувати це в
економічно реальних умовах для того, щоб гарантувати гармонійний розвиток інформаційного суспільства та Європейської культури (п.15).

Економічний вимір захисту авторського та
суміжних прав є однією з суттєвих складових у
законодавчій структурі, яка підводить фундамент
під конкурентно-спроможність культурної промисловості (п. 16). Лише в тому випадку, коли ці
права правильно захищені, буде стимул інвестувати розвиток творчої та інноваційної активності, яка є одним з ключів до збільшення обсягу та
конкурентноздатності Європейської промисловості. Як зазначається в п.16, промисловість інвестується в творчій діяльності лише тоді, коли
існує захист від неправильного присвоєння і коли є можливість насолоджуватися плодами цієї
інвестиції протягом періоду захисту авторського
та суміжних прав. Як випуск, так і приріст обсягу в галузях, які захищаються цими правами, сильно зростають, часто в більших розмірах, ніж
економіка в цілому. Аудіовізуальний ринок, наприклад, зріс на 6 % в рік у реальних умовах, і це
зростання буде підтримуватися. У цілому діяльність, яка покривається авторськими та суміжними правами в рамках ЄС, оцінюється в 3-5%
загального валового продукту.
Соціальний вимір захисту авторського та
суміжних прав зумовлений наростаючою тенденцією в західних економіках у напрямку нарощування послуг, які базуються на використанні
технологій ноу-хау та творчості. Європейська
конкурентоздатність усе більше і більше залежить
від прогресивних ідей, здатних призвести до нових
продуктів та технологій, які генеруватимуть нову
зайнятість. У ситуації, коли розробляється галузь
нових послуг створюються можливості для забезпечення зайнятості (п. 18).
Питання, які порушуються інформаційним
суспільством, мають глобальний вплив на кожну
галузь і викликають широкомасштабну міжнародну дискусію і за межами Європейського Союзу.
Цим зумовлений Всесвітній вимір захисту авторського та суміжних прав (п.20). Цей Всесвітній
феномен зумовлює Всесвітній виклик, який простежується, принаймні, в окремих галузях і вимагає відповідей та рішень на Всесвітньому рівні. У цьому плані у другій Зеленій Книзі підкреслюється важливість Конференції сімки (G7), яка
проходила в Брюсселі 25 - 26 лютого 1995 і підтвердила потребу у високих стандартах юридичного й технічного захисту творчих доробків
(п.21). Міністри узгодили, що правовласники
матимуть технічні та юридичні засоби, щоб керувати використанням їх власності через Глобальну Інформаційну Інфраструктуру.
У Зеленій Книзі підкреслювалось, що вона
і подалі виконуватиме консультативну роль
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(п.35). На думку Комісії, Зелена Книга 1995 р. повинна стати основою для проведення вільної дискусії з технічних та юридичних питань в інтересах
інформаційного суспільства в цілому (п.38). Наголошувалось на тому, що дана Книга існує не для
того, щоб забезпечити остаточне розв’язання проблем, які в багатьох аспектах ще не зовсім з’ясовані, а скоріше для того, щоб поставити запитання,
необхідні для ліпшого наближення до розв’язання
проблем або в деяких випадках запропонувати декілька можливих напрямків їх розв’язання.
Крім того, Комісія вважала, що дана Книга
послужить керівництвом для дослідницьких проектів, розпочатих у рамках Четвертої НауковоДослідницької Рамкової Програми (п.39). Розробки учасників даної Програми є ще одним джерелом правотворення в ЄС.
Багато зацікавлених спеціалістів узяли
участь в обговоренні відповідної Зеленої Книги,
проте найбільшу активність проявив Національний Союз журналістів Великобританії та Ірландії. Ця профспілкова організація об’єднує 22 тис.
журналістів, які працюють у різних державахчленах ЄС. На прикладі Відповіді цієї організації
на другу Зелену Книгу з авторського права розглянемо, в якій формі відбувається дискусія спеціалістів з приводу положень, викладених в обговорюваній Книзі.
Перш за все, члени цієї організації у Відповіді Комісії описали ситуацію, яка склалася у
Великобританії з авторським правом, назвавши її
„Авторське право у Великобританії під гнітом"
[17]. Зокрема, вони зазначили, що з 1994 р. члени
великих видавничих компаній Великобританії
зробили спробу перебрати всі права на матеріальні повноваження від позаштатних журналістів.
Вони зробили це, започаткувавши контракти, які
скасовували усі моральні права, а в деяких випадках вимагали передачі авторських прав на всю
роботу, попередньо окреслену видавцем перед
позаштатним журналістом. Ця обтяжлива передача авторського права спричинила конфлікт між
організаціями, які представляють правовласників
і видавців. Перед тим, як відповісти на запитання, поставлені Зеленою Книгою, журналісти визначили три найбільш важливих принципи, на
яких повинно базуватись авторське право.
Перший принцип - це визнання того, що авторське право – фундаментальна складова в будівництві інформаційного суспільства і його стовпова дорога. Автори, художники, музиканти
будуть створювати продукцію лише тоді, коли
вони будуть справедливо нагороджені, тобто якщо з їх правами рахуватимуться. Видавці інвес66

туватимуть гроші в інфраструктуру тільки тоді,
якщо вони можуть побачити, що є запит на послуги, які вони пропонують. Публіка задовольнятиметься тільки тоді, якщо якість і послуги в суспільстві інформації задовольнять їх потребу в ціні, яку вони можуть дозволити собі.
Звідси випливає, що будівництво інформаційного
суспільства охоплює баланс потреб та інтересів
капіталу, потреб та інтересів творців і потреб та
інтересів споживачів. До цього часу ЄС, на думку
журналістів, робив значний ухил на користь інтересів капіталу. Журналісти привітали видання Зеленої Книги, оскільки вона відкриває шлях відновлення балансу та визнання значення прав авторів.
Другий принцип – ці права не тільки економічні. Збереження моральних прав – основа
для будь-якої дискусії в інформаційному суспільстві, навіть якщо цифрові технології та інтерактивні мережі означають, що оригінальну роботу легко змінити способами, які не виявляються
споживачем/громадянином. Є дві причини, чому
збереження моральних прав вирішальне. Поперше, тому що цілісність і достовірність праці
художника мають значення в суспільстві в цілому. Якщо моральні права не збережені, є небезпека, що оригінал модифікується, щоб зробити
його комерційно успішним. На думку журналістів, дуже швидко різновиди культури вироджуються, тому що все легко продається. Друга причина, чому журналісти рішучі та однозначні в
підтримці щодо збереження моральних прав, полягає в тому, що вони представляють саме журналістів. Постійне використання та перевикористання редакційного матеріалу, зміна, модифікація або викривлення для того, щоб продати його
на ринку, – нещаслива перспектива. Як зазначили журналісти, громадянин у нашому інформаційному суспільстві повинен вірити, що користується достовірними зразками та інформацією. Ця
довіра – в моральних та етичних стандартах самих журналістів. Звичайно, легше відмовитись від
моральних прав, але журналісти висловили віру,
що Європейський Союз розширить і посилить моральні права авторів та всіх творчих працівників. У
додатку І вони навели приклад того, як робота журналіста може змінюватися цифровою технологією
шляхом тривіального шахрайства, здійснюваного
на очах нічого не підозрюючої публіки.
Третій принцип – плоди інформаційного
суспільства повинні бути доступні всім. Якщо ми
тепер переміщуємося в ситуацію, де більша частина суспільства виключається з економічних
причин від долі в доступній інформації, тоді ми
стоїмо перед ризиком створення громадської на-
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пруги та поділу до цього часу не відомого. Публічні бібліотеки були одним з важливих шляхів,
у яких люди, які не можуть дозволити собі купити книги або платити за освіту, тим не менше,
мали вільний доступ до іншого світу. Ось чому
гарантія того, що публічні бібліотеки залишаться
частиною інформаційного суспільтва, здається
журналістам Національного Союзу журналістів
Великобританії та Ірландії фундаментальною.
Висновки. У формуванні сучасної системи
авторського та суміжних прав ЄС важливу роль
відіграли Зелені Книги – специфічні документи
дискусійного характеру, адресовані Комісією зацікавленому колу громадян з метою консультацій та
обговорення. Зелені Книги, опубліковані Комісією
ЄС, стали підґрунтям для розробки норм як первинного, так і вторинного авторського права.
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ВИБІР НЕНАЦІОНАЛЬНИХ НОРМ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРИНЦИПУ АВТОНОМІЇ ВОЛІ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ
Постановка проблеми. Принцип автономії
волі в міжнародному приватному праві дозволяє
сторонам зовнішньоекономічного договору обрати право країни, що буде регулювати договірні
відносини останніх. Розвиток міжнародного
співробітництва та торгівлі, особливо в останні
дисятиліття, неминуче впливає на зростання ролі
таких уніфікованих приписів, як звичаєві правила, узвичаєння, типові договори, практика міжнародного комерційного арбітражу. Крім того,
виявляється тенденція до уніфікації, впорядкування і систематизації зазначених вище джерел,
у чому велику участь беруть міжнародні організації. Тому сторони в договорі при реалізації
принципу автономії волі нерідко почали підпорядковувати свої відносини саме таким правилам, а не праву якоїсь конкретної держави. Така
практика враховує, що національні правові системи, навіть досить розвинені, не завжди повністю відповідають потребам, які виникають у міжнародній торгівлі. У своїх основних рисах концепція lex mercatoria сформувалася на початку
60-х років ХХ ст. Незважаючи на те, що остання
має безліч прихильників, які займаються дослідженнями в даній сфері, маємо вказати на відсутність ґрунтовних наукових і практичних знань,
які б дали змогу більш широкому колу суб’єктів
зовнішньоекономічної діяльності використовувати правову систему „lex mercatoria” для регулювання договірних відносин. Проблема вибору ненаціональних норм при реалізації принципу автономії волі тісно пов’язана також із власне теорією
lex mercatoria, оскільки будується на її основних
засадах. Дослідження та вдосконалення знань про
lex mercatoria необхідні для прогресивного розвитку світової економіки та торгівлі в цілому.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Питання вибору ненаціональних норм при реалізації принципу автономії волі актуальний і з
огляду на ступінь його наукової розробки. Теоретичному дослідженню даної проблеми в українській науці міжнародного приватного права
майже не приділялось уваги.
Однією з основних вітчизняних наукових
праць з даної проблеми є монографія А.А.Мережка «Lex mercatoria: теория и принципы
транснационального торгового права», яка дета68

льно розглядає основні питання транснаціонального торговельного права.
Проблема існування ненаціональних норм
у сфері торгівлі широко досліджувалась зарубіжними авторами, зокрема французуьким юристом
Б. Гольдманом, якого вважають засновником даної концепції, а також англійським юристом
К.Шмітгоффом, О. Ландо та багатьма іншими.
Проблема вибору норм ненаціонального торговельного права була об’єктом дослідження російських учених Д. Мосс, А. Рубанова, І. Зикіна. Водночас зазначимо, що проблемі вибору норм «lex
mercatoria» в процесі реалізації принципу автономії
волі, як самостійному предмету дослідження, приділялося надзвичайно мало уваги, вищезгадані дослідження присвячені даному питанню або частково, або тільки окремим його аспектам.
Мета статті. Автор ставить перед собою
завдання розглянути і проаналізувати основні
погляди на можливість сторін договору обирати
норми ненаціонального права для регулювання
договірних відносин. Дослідити міжнародне врегулювання та досвід зарубіжних країн щодо вищезазначеного питання.
Виклад основного матеріалу дослідження. Питання визначення правової категорії lex
mercatoria та змісту теорії lex mercatoria, її джерел виходить за межі даного дослідження. Зазначимо тільки, що в зарубіжній і вітчизняній науці
немає єдиної думки щодо назви даного явища.
Його позначають, як “транснаціональне право”[15,
Р.19-34], “недержавне регулювання”[9, с.405-410],
“квазіправові норми”[13, с.169], “ненаціональне
право”[11, с.45] та ін. Але в міжнародній практиці
найчастіше це явище позначається терміном “lex
mercatoria”, або торговельне право.
Основний зміст теорії lex mercatoria" полягає
в обґрунтуванні автономності, відокремленості
регламентації міжнародних торговельних угод від
національних правових систем"[10, с.14].
Сфера дії lex mercatoria охоплює всі зовнішньоекономічні угоди: купівлю-продаж, перевезення, розрахункові відносини, представництво,
оренду тощо.
Зауважимо, що немає єдиного підходу до
класифікації джерел lex mercatoria. Так, І.С.Зикін
використовуює термін “недержавне регулюван-
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ня”, який охоплює міжнародні звичаї, узвичаєння, документи міжнародних організацій, типові
проформи, практику міжнародних комерційних
арбітражів [9, с.405].
Дещо іншу класифікацію пропонує О. Ландо,
який відносить до джерел: міжнародні конвенції,
як діючі, так і ті, що не вступили у силу чи втратили чинність; деякі норми міжнародного публічного
права; загальні принципи права; документи, розроблені міжнародними організаціями; міжнародні
звичаї й узвичаєння; типові контракти; загальні
умови; арбітражну практику [16, с.747-751].
Як бачимо, джерела lex mercatoria неоднорідні, тому вибір того чи іншого елемента сторонами в договорі буде мати різні правові наслідки,
в залежності від того, чи визнає правова система,
в межах якої вирішується спір, цей елемент як
джерело права, чи ні. Можливість відсилання до
lex mercatoria, як до цілісного явища, поки що
проблематична.
Оскільки функціонування lex mercatoria
значно залежить від явно вираженної згоди держави, то звідси логічно випливає, що національне законодавство має пріоритет перед lex
mercatoria. Примат національного права над нормами lex mercatoria особливо яскраво виявляється тоді, коли мова йде про імплементацію рішень міжнародних комерційних арбітражів, прийнятих на основі lex mercatoria. Справа в тім, що
в кінцевому рахунку виконання подібних рішень
на території визначеної держави цілком залежить
від її розсуду. Інакше кажучи, дієвість норм lex
mercatoria у межах національної юрисдикції зумовлена визнанням існування lex mercatoria з
боку конкретної держави.
"Інтернаціоналізована"(укладається суб’єктами міжнародного приватного права) комерційна угода не повинна виходити за ті рамки, що
встановлюються для неї, з одного боку, національним публічним порядком, а з іншого – міжнародним публічним порядком. Такий інститут
міжнародного приватного права, як застереження про публічний порядок встановлює межі волі
сторін міжнародного контракту виводити свої
правовідносини з-під дії національного правопорядку. Тому сторони цього контракту завжди
повинні будувати свої правовідносини з урахуванням імперативних норм національного права,
в основному норм публічного характеру.
Виникає питання, як розглядати пункт у
договорі, в якому сторони обирають “транснаціональної кодифікації”. Щодо відповіді на дане
запитання, то вчені не досягли консенсусу.

Д. Мосс вважає, що “підпорядкування сторонами свого договору даній “кодифікації” не є
здійсненням автономії волі, оскільки не можна
вважати, що сторони в даному випадку замінюють
національний закон правилами ненаціонального
права. Сторони в даному випадку здійснюють не
автономію волі, а реалізують принцип свободи договору”[11, с.85]. Тобто сторони вносять у зміст
свого договору таку кодифікацію (інкорпорують
її), але сам договір все одно залишається підпорядкованим національному законодавству або обраному сторонами, або при відсутності такого вибору, законодавству, визначеному в колізійній нормі.
А.А. Рубанов вважає неможливим санкціонування національним правом вибору сторін так
званих квазіправових норм, тобто правил, що не
стали нормами права, норм акта, що не вступив у
силу або втратив його, і сформульованих методом узагальнення правових норм, природою
міжнародної взаємодії права – взаємодії тільки з
національною правовою системою [13, с.276].
Однак існує і протилежний погляд, прибічники якого стверджують, що вибір сторонами
“транснаціональної кодифікації” являє собою
реалізацію автономії волі [16, Р.747-751].
Важко погодитися з думкою про те, що вибір норм, невизнаних державами в якості правових, є реалізацією принципу автономії волі. Погоджуючись з аргументами Д.К.Мосс та А.А.Рубанова, зазначимо, що визнання вибору lex
mercatoria реалізацією принципу автономії волі
може призвести до ускладнення застосування
конкретних норм цієї системи, що пов’язано, поперше, із проблемою відсутності чітко визначеного переліку джерел lex mercatoria та, по-друге,
із проблемою вирішенням судом, яке саме джерело lex mercatoria застосовувати до даного правовідношення. Отже, вибір lex mercatoria в цілому в якості права, що підлягає застосуванню,
може не реалізувати основне призначення принципу автономії волі: вирішення колізії в міжнародному приватному праві, адже конкретне правовідношення, ускладнене іноземним елементом,
може врегульовуватись різними джерелами lex
mercatoria одночасно, та не завжди однаково.
Вирішення даного питання ми не знаходимо і в українському законодавстві, зокрема ЗУ
«Про міжнародне приватне право» від 23.06.2005
року чітко не закріплює, яке право можуть обрати учасники правовідносин, чи тільке нацональне, чи «транснаціональне», закріплюючи взагалі
можливість «вибору права, що підлягає застосуванню до змісту правових відносин»[4, Ст.5].
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Підсумовуючи вищесказане, зазначимо, що
виділення lex mercatoria, як відокремленого від
національних правових систем правового комплексу, не є абсолютно виправданим. Загальновизнані принципи міжнародного права найчастіше закріплені в національних законодавствах.
Міжнародні договори, визнані державою, інкорпоруються в національну правову систему законодавства. Міжнародні звичаї також є частиною
національного законодавства більшості держав
світу. Рекомендації та приписи ненормативного
характеру (ділова практика, рекомендаційні документи міжнародних організацій) можуть регулювати відносини шляхом інкорпорації їх у договір на основі принципу свободи договору. Тому невизнання в тій чи іншій формі будь-якого з
джерел lex mercatoria ускладнить або унеможливить його застосування.
Більшість міжнародних конвенцій негативно ставиться до вибору lex mercatoria сторонами
в якості обраного права. Наприклад, п.1 ст.3
Римської конвенції про правозастосовне до договірних зобов’язань, прийнята 19 червня 1980 року [1, с.117], закріплює можливість вибору винятково національного права.
Прибічники lex mercatoria вважають Європейську конвенцію про зовнішньоторговельний
арбітраж 1961р.[2, с.873-881] такою, що позитивно ставиться до вибору ненаціонального права.
Згідно з п.2 ст.VII Конвенції, арбітри можуть виступати як “дружні посередники”, якщо між сторонами є угода про це і якщо право, що підлягає
застосуванню, це дозволяє. Як відомо, “дружній
посередник” виносить рішення, грунтуючись не
тільки на правових нормах, а , наприклад, “по
справедливості”, тобто із можливістю застосування ненаціонального права. Крім того, цей
пункт закріплює положення, згідно з яким арбітри в будь-якому разі враховують торговельні
звичаї. Прибічники lex mercatoria вбачають у
цьому положення відсилання до ненаціонального
права, оскільки торговельний звичай є одним із
джерел lex mercatoria.
Єдиною конвенцією, яка однозначно допускає можливість застосування lex mercatoria, є
Вашингтонська Конвенція про порядок вирішення спорів між державами й іноземними особами
1965 року. Дана конвенція стосується договорів
між приватними суб’єктами і державами, щодо
яких, як зазначалося вище, і зародилася ідея застосування норм ненаціонального права. Згідно
зі ст. 42 цієї Конвенції, арбітраж вирішує спір
згідно з тими правовими нормами, згоду на які
дали сторони. П.1 ст.42 також установлює, що
70

при відсутності такого вибору арбітраж буде застосовувати право Договірної сторони, яка є стороною у спорі, і такі норми міжнародного права,
які вважатиме застосовними[16,Р.758-759]. Під
нормами міжнародного права прибічники lex
mercatoria розуміють не тільки норми міжнародного публічного і приватного права, але й норми
lex mercatoria.
Національне законодавство деяких країн
більш гнучке і визнає lex mercatoria. Наприклад,
Франція є країною, в якій панує позиція в підтримку lex mercatoria. Згідно зі ст.1496 Цивільного процесуального кодексу [7], арбітр вирішує
спір у відповідності з нормами права, які обрали
сторони, а коли такого вибору не було зроблено,
то у відповідності з тими нормами права, які він
буде вважати застосовними. Ця стаття не зобов’язує арбітра звертатися до колізійних норм,
щоб визначити застосовне право при відсутності
вибору сторонами договору.
Неоднозначна позиція Швейцарії, при цьому у французькій частині Швейцарії більше прибічників lex mercatoria, ніж в інших її територіальних одиницях [11, с.99].
Німецьке законодавство про арбітраж дозволяє сторонам створювати арбітраж, що приймає рішення не на основі права, а на основі
справедливості (Ст.1034.2 Цивільного процесуального кодексу Німеччини) [6, с.287]. Німецькі
дослідники розглядають рішення, прийняте на
основі lex mercatoria, як таке, що можна прирівняти до рішення, прийнятого на підставі справедливості. Крім того, німецьке законодавство містить вичерпний перелік підстав для невизнання
іноземного арбітражного рішення, до якого не
входять підстави для невизнання рішення, прийнятого на підставі lex mercatoria.
Російське право не допускає вибору сторонами договору lex mercatoria. Російський Закон
про міжнародний комерційний арбітраж 1993
року містить п.1 ст.28, аналогічний п.1 ст.28 Типового закону ЮНІСТРАЛ, який встановлює, що
арбітраж вирішує спір згідно з нормами права,
яке обрали сторони в якості застосовного. В російській літературі панує класичне розуміння
права, ознакою якого є санкція держави, тому
термін “норма права” розуміється як “норма національного права”[9, с.61].
Закон України “Про міжнародний комерційний арбітраж” також містить аналогічну норму в п.1 ст. 28. Однак зауважимо, що п.3 цієї ж
статті надає можливість арбітру приймати рішення як “дружньому посереднику”, якщо сторони уповноважили його на це. Нагадаємо, що
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прибічники теорії lex mercatoria вважають Європейську конвенцію про зовнішньоторговельний
арбітраж 1961р., в якій також згадується про
“дружніх посередників”, як таку, що, позитивно
ставиться до вибору ненаціонального права. Отже, за аналогією можна дійти висновку, що українське законодавство не заперечує можливості
вибору учасниками правовідносин ненаціонального права, шляхом уповноваження арбітра розглядати їхній спір як «дружнім посередником».
Як доводить Д.К.Мосс [11, с.97], у практиці міжнародного комерційного арбітражу сторони не дуже часто підпорядковують свої договори
lex mercatoria, але якщо вони це роблять, то арбітри займають позитивну позицію по відношенню
до цього вибору. Таке позитивне ставлення можна пояснити тим, що міжнародний комерційний
арбітраж менш обмежений окремими правовими
системами, ніж національний суд (арбітраж).
Міжнародний комерційний арбітраж приймає
рішення “без громадянства”, тому він більш вільний у виборі джерел, на основі яких будується
його рішення. Зокрема, в справі №11/2002 від
05.06.2002 року МКАС при ТПП РФ сторони
включили в договір умову, згідно з якою спори,
що виникають з даного договору, підлягають вирішенню на основі основних принципів права lex
mercatoria. Не зважаючи на те, що арбітраж кваліфікував дану умову як обставину, за якою сторони
не здійснили вибір права конкретної держави, але з
урахуванням цього та обставин справи було визнано, що для вирішення спору достатньо загальних
принципів lex mercatoria (в якості яких були застосовані Принципи міжнародних комерційних договорів УНІДРУА) [12, с.353-359].
Підсумовуючи все вище сказане, можна
сформулювати такі висновки:
Проблема вибору і застосування lex mercatoria далека від остаточного розв’язання. Позитивним моментом можна відзначити виконання
рішень, винесених на підставі lex mercatoria,
оскільки немає такої підстави для відмови у виконанні іноземного рішення, як lex mercatoria.
Однак не можна не погодитись з Д.К.Мосс, яка
стверджує, що виконання подібних рішень відбувається «в силу обмеженості підстав, за якими
можна було б відмовити у виконанні винесеного
рішення в судовому порядку, а таке виконання
не може бути підставою для визнання lex
mercatoria»[11,С.105]. Єдиною підставою для
невизнання і невиконання рішення, прийнятого
на підставі lex mercatoria, є застереження про публічний порядок.

Вибір того чи іншого елемента lex mercatoria сторонами в договорі буде мати різні правові наслідки, в залежності від того, чи визнає
держава, в межах якої вирішується спір, цей елемент як джерело права, чи ні. Якщо визнає, то
такий вибір буде вважатися здійсненням автономії
волі; якщо ж ні, то вибір буде вважатися «інкорпорацією», тобто здійсненням сторонами принципу
свободи договору (внесенням змісту кодифікації в
договір), або не буде враховуватися взагалі. Можливість відсилання до lex mer-catoria як до цілісного явища поки що проблематична.
Виходячи з аналізу основних і допоміжних
джерел lex mercatoria, можна також зробити висновок, що на сьогодні відсутній вичерпний перелік усіх джерел lex mercatoria
Функціонування lex mercatoria в значній
мірі залежить від явно вираженної згоди держави, тому національне законодавство має пріоритет перед lex mercatoria.
Lех mercatoria застосовне тільки до комерційних відносин міжнародного приватного характеру, тобто до відносин, що виходять за межі
правової системи однієї держави, з чого випливає, що lex mercatoria не застосовується до відносин, що існують лише в рамках якого-небудь
окремого національного правопорядку
На практиці сторони не дуже часто підпорядковують свої договори lex mercatoria, але якщо вони це роблять, то арбітри займають позитивну позицію по відношенню до цього вибору.
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Національна академія державної податкової служби України, Ірпінь
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ТА ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА БЮДЖЕТНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
Постановка проблеми. Бюджетні правопорушення не обмежуються реалізацією фінансовоправової санкції. Очевидно, що до порушників застосовуються і норми адміністративного впливу та
інші заходи державного примусу. В юридичній
літературі не проведено порівняльного аналізу фінансово-правової відповідальності з іншими видами правової відповідальності. Оскільки фінансовоправова відповідальність за правовою природою
близька до адміністративної відповідальності, особливого значення набуває проблема їх співвідношення. До речі, деякі вчені навіть стверджують, що
фінансово-правові санкції відносяться до системи
адміністративно-примусових заходів [6, с. 93]. Таку позицію важко підтримати.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Внесок у дослідження даного питання зробили
такі науковці, як П.С. Пацурківський, М.В. Карасьова, Л.Ю.Кроліс та інші, які розглядають проблеми теорії фінансового права. Але на питаннях
співвідношення адміністративної та фінансовоправової відповідальності вчені свою увагу не
зосереджували. Зазначене і вказує на актуальність дослідження.
Метою наукової статті є дослідження особливостей адміністративної та фінансово-правової відповідальності за вчинення бюджетного
правопорушення, визначення підстав їх розмежування. Для досягнення мети перед автором
постали такі завдання: дослідити бюджетні правопорушення, передбачені Бюджетним кодексом
України, за які визначена відповідальність Кодексом України про адміністративні правопорушення; розглянути склад таких правопорушень;
визначити ознаки, які відмежовують фінансовоправову відповідальність від адміністративної,
запропонувати зміни і доповнення до чинного
законодавства.
Виклад основного матеріалу дослідження. В основу поділу юридичної відповідальності
на види покладено матеріальну ознаку, складовими елементами якої є характер санкцій, ступінь державного осуду, сфера застосування та
інші чинники, які формують самостійність кож-

ного виду відповідальності. Важливу роль відіграють і відносини, що регулюються тією чи іншою галуззю права. Характерними ознаками фінансових правовідносин є державно-владний та
майновий характер. Однак не варто заперечувати, що адміністративні правовідносини також
мають владний характер. На думку П.С.Пацурківського, відносини адміністративні та фінансові владно-майнового характеру є не ідентичними за
своїми ознаками. Він вважає, що адміністративні
виникають з виконавчо-розпорядчої діяльності
державних органів, а фінансові лише з фінансової
діяльності держави, тобто в основі їх розмежування лежить предмет правового регулювання. Окрім
того фінансові правовідносини характеризуються
лише грошовим характером [8, с. 173].
На думку автора, існує необхідність у розмежуванні підстав різних за змістом, але близьких за правовою природою різновидів відповідальності. Позитивним у цьому напрямку можна
визнати досвід розвитку законодавства Російської Федерації, де у Бюджетному кодексі поряд із
загальним переліком підстав застосування примусу за порушення бюджетного законодавства
містяться норми, що визначають ознаки, необхідні для кваліфікації та застосування заходів як
адміністративної, так і фінансово-правової відповідальності [3]. Так, у статті 290 Бюджетного
кодексу РФ передбачено, що неповернення або
несвоєчасне повернення бюджетних коштів,
отриманих на зворотній основі після строку,
встановленого для їх повернення, тягне накладання штрафів на керівників-одержувачів бюджетних коштів у відповідності з Кодексом про
адміністративні правопорушення, а також вилучення в безспірному порядку бюджетних коштів,
отриманих на зворотній основі, відсотків за користування бюджетними коштами, стягнення
пені в розмірі однієї трьохсотої діючої ставки
рефінансування Банку Росії за кожен день затримки. Неповернення бюджетних коштів тягне
скорочення або припинення всіх інших форм фінансової допомоги з відповідного бюджету. Як
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бачимо, правова норма містить ознаки декількох
діянь і заходів державного примусу.
З аналізу даної статті можна зробити висновок, що для застосування як адміністративної,
так і фінансово-правової відповідальності об’єктом правопорушення є відносини, що врегульовані фінансово-правовими нормами у сфері використання централізованих і децентралізованих
фондів коштів. У цих двох видів правопорушень
збігає й об’єктивна сторона – діяння, що виражене в неповерненні або несвоєчасному поверненні
бюджетних коштів, отриманих на зворотній основі. Але вони відрізняються за суб’єктним
складом, суб’єктивною стороною та специфікою
заходів впливу, тобто санкцій. Так, суб’єктом
адміністративного проступку у даному випадку є
керівник одержувача бюджетних коштів (посадова особа), а суб’єктом бюджетного правопорушення – одержувач бюджетних коштів, тобто
юридична особа (підприємство, установа, організація). Крім цього, при вчиненні адміністративного проступку вина може бути у формі умислу
чи необережності і залежно від цього встановлюються заходи державного примусу, а при скоєнні бюджетного правопорушення форма вини
не впливає на застосування заходів фінансовоправової відповідальності. Але не можна погодитися з В.Репецьким, який стверджує, що при порушенні бюджетної дисципліни фінансові органи
не зобов’язані встановлювати вину, бо сам факт
невиконання взятих зобов’язань є підставою для
притягнення до відповідальності з застосуванням
відповідних санкцій [9]. Можна підтримати твердження вчених [7, с. 20-21], що критерієм розмежування фінансово-правової та адміністративноправової відповідальності є спосіб охорони правопорядку, при якому фінансово-правова відповідальність є видом майнової (правовідновлювальної)
відповідальності, а адміністративна – видом штрафної (каральної).
Відмінність двох видів відповідальністі чітко проявляється у застосуванні санкцій. До речі,
санкції фінансово-правової відповідальності можуть застосовуватися одночасно з іншими санкціями. Наприклад, можуть призупинятися бюджетні асигнування та застосовуватись адміністративна або кримінальна відповідальність.
У разі виявлення бюджетного правопорушення Міністерств фінансів України, Державне
казначейство України, органи Державної контрольно-ревізійної служби України, місцеві фінансові органи, голови виконавчих органів міських міст районного значення, селищних та сільських рад і головні розпорядники бюджетних
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коштів у межах своєї компетенції можуть застосовувати адміністративні стягнення до осіб, які
винні у їх вчиненні, тобто до розпорядників бюджетних коштів та одержувачів, яким вони довели відповідні бюджетні асигнування (стаття 118
Бюджетного кодексу України).
Відповідно, стаття 164-2 Кодексу України
про адміністративні правопорушення передбачає
адміністративну відповідальність за такі правопорушення:
1) приховування в обліку валютних та інших доходів непродуктивних витрат і збитків
(суть даного правопорушення полягає в заниженні обліку обсягу реалізації продукції чи послуг;
несвоєчасному відображенні в обліку надходжень
грошових коштів; завищенні собівартості (видатків) продукції, робіт, послуг; приховуванні кредиторської чи дебіторської заборгованості);
2) відсутність бухгалтерського обліку або
ведення його з порушенням встановленого порядку (наприклад, відсутність або неналежне
оформлення бухгалтерських облікових документів: головної книги, первинних облікових документів; неповне чи несвоєчасне відображення в
облікових документах господарських операцій;
неправильне відображення в обліку розрахунків
з бюджетом);
3) внесення неправдивих даних до фінансової або статистичної звітності, неподання фінансової звітності (наприклад, невідповідність фінансової звітності даним бухгалтерського обліку;
неподання або несвоєчасне подання фінансової
звітності в зазначені законодавством терміни);
4) несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризації грошових коштів і матеріальних
цінностей (наприклад, не проведення інвентаризації протягом звітного періоду; неналежне документальне оформлення інвентаризації);
5) порушення правил ведення касових операцій (наприклад, відсутність або неналежне ведення касової книги; неправильне оформлення
касових документів; завищення ліміту готівки в
касі; використання готівки не за цільовим призначенням; несвоєчасне здавання готівки в установи банків);
6) перешкоджання в проведенні ревізії чи
перевірки (наприклад, недопущення до проведення ревізії (перевірки) контрольних органів;
ненадання на вимогу осіб, які проводять ревізію,
перевірку необхідних бухгалтерських та інших
документів);
7) невживання заходів для відшкодування з
винних осіб збитків від нестач, розтрат, крадіжок
і безгосподарності (наприклад, несвоєчасне від-
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шкодування збитків, невідшкодування збитків до
закінчення строку позовної давності).
Розглянувши класифікацію вказаних видів
правопорушень можна зробити висновок, що
лише деякі з них відносяться до бюджетних, за
які передбачена адміністративна відповідальність зазначеною статтею у вигляді штрафу. Такі
правопорушення, як відсутність бухгалтерського
обліку та ведення його з порушенням встановленого порядку (неправильне відображення в обліку рахунків з бюджетом), а також внесення неправдивих даних до фінансової або статистичної
звітності, неподання фінансової звітності по суті
можна назвати бюджетними правопорушеннями, тому, на думку автора, вони потребують чіткого відмежування від інших видів та, можливо,
застосування не заходів адміністративного впливу, а фінансових санкцій.
До адміністративної відповідальності за
порушення бюджетного законодавства притягаються посадові особи підприємств, установ, організацій, які наділені бюджетними повноваженнями. Зокрема, незабезпечення дотримання на
підприємстві, установі чи організації встановлених єдиних засад бухгалтерського обліку, складання і подання звітності у встановлені строки,
відсутність контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх операцій є підставою притягнення до адміністративної відповідальності посадової особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства,
установи, організації [1].
Отже, суб’єктами бюджетного правопорушення до яких застосовується адміністративна відповідальність можна вважати осіб, які не виконують покладені на них обов’язки, а саме несвоєчасно відображають, занижують в обліку надходження грошових коштів, неправильно відображають в
обліку розрахунки з бюджетом і інше.
За загальним правилом до адміністративної
відповідальності притягаються особи, які досягли
під час вчинення правопорушення 16-річного віку.
З огляду на бюджетне правопорушення суб’єктами
адміністративної відповідальності можуть бути
лише учасники бюджетного процесу, органи та
посадові особи, яким надані бюджетні повноваження, а саме в даному випадку одержувачі коштів
– підприємства, установи, організації.
Правопорушення, передбачені зазначеною
статтею посягають на фінансові інтереси держави. Об’єктом бюджетного правопорушення, за
які передбачена адміністративна відповідальність є відносини, що визначають встановлений
державою порядок ведення бухгалтерського об-

ліку та фінансової звітності. В фінансовій звітності повинні бути відображені результати діяльності підприємства, установи, організації, її фінансовий стан та рух грошових коштів за певний
період часу. Положення вказаної статті містять
лише загальний об’єкт, який поєднує в собі всі
відносини по обліку та фінансовій звітності. Але
об’єкт бюджетного правопорушення є особливим, оскільки проявляється в тому, що не кожне
підприємство, яке порушило правила бухгалтерського обліку та фінансової звітності притягується до відповідальності як суб’єкт бюджетного
правопорушення. Отже, це правопорушення буде
бюджетним, якщо підприємство, установа, організація знаходиться на кошторисно-бюджет-ному
фінансуванні, і повинно відображати в фінансовій
звітності перш за все рух бюджетних коштів. Форми такої звітності бюджетних підприємств, установ, організацій, порядок їх заповнення встановлюється Державним казначейством України.
Постає запитання: Чи може Державне казначейство за порушення вимог щодо ведення
бухгалтерського обліку та складання звітності
про виконання бюджетів нести таку відповідальність, тобто бути суб’єктом правопорушення?
Автор вважає, що треба виділити видовий об’єкт
цього правопорушення, бо ведення бухгалтерського обліку та звітності може бути як податковим правопорушенням, так і бюджетним.
З об’єктивного боку зазначене правопорушення може виражатися в діях та бездіяльності:
відсутність бухгалтерського обліку або ведення
його з порушенням установленого порядку; внесення неправдивих даних у фінансову звітність,
невідповідність фінансової звітності даним бухгалтерського обліку; ненадання фінансової звітності органам, що здійснюють перевірку або ревізію, або надання неправдивих відомостей. Кожен з цих видів тягне приховування грошових
коштів, витрачання їх з порушенням та невідповідністю обліку та звітності.
Суб’єктивний аспект характеризується, як
правило, умислом, тобто особа, яка відповідальна
за складання бухгалтерського обліку та фінансової
звітності, навмисно відображає неправдиві дані з
метою приховування тієї чи іншої суми, діяльності,
яка протирічить законодавству; перешкоджає проведенню перевірок і ревізій шляхом недопуску на
територію підприємства, установи, організації. Але
в деяких випадках вина може виражатися і в формі
необережності, наприклад, ненадання необхідних
документів, фінансової звітності.
На думку автора, з приводу даного питання,
а саме ненадання або несвоєчасного подання фі-
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нансової звітності, належить внести доповнення
до Бюджетного кодексу України, використавши
досвід зарубіжних країн. Так, доцільно до Бюджетного кодексу України внести статтю, яка би
врегулювала питання неподання або несвоєчасного подання звітів та інших документів, які необхідні для складання проектів бюджетів, їх використання і контролю за їх виконанням, яка, до
речі, є у Бюджетному кодексі Російської Федерації. Особливу увагу треба приділити визначенню
суб’єктів правопорушення та формування конкретного видового об’єкта. Особливим видом відповідальності за дане правопорушення повинно бути
зупинення фінансування з бюджету, накладання
штрафів на посадових осіб. Отже, відбувається застосування двох видів відповідальності.
Хоча, до речі, у Бюджетному кодексі Російської Федерації (стаття 292) [3] передбачено, що за
такі порушення може бути винесено і попередження про неналежне виконання бюджетного процесу.
Потрібно звернути увагу на статтю 164-12
Кодексу України про адміністративні правопорушення „Порушення законодавства про бюджетну систему України” [2], оскільки її положення
передбачають конкретний вид бюджетного правопорушення. Даною статтею передбачено застосування адміністративних стягнень за такі
правопорушення:
1) використання бюджетних коштів усупереч їх цільовому призначенню, тобто за нецільове використання бюджетних коштів. До таких
правопорушень належить віднести витрачання
бюджетних коштів на цілі, що не відповідають
бюджетним призначенням, установленим законом про Державний бюджет чи рішенням відповідної ради про місцевий бюджет; витрачання
бюджетних коштів на цілі, що не відповідають
наданим бюджетним асигнуванням (обсягам, затвердженим у кошторисі); витрачання бюджетних
коштів та проведення фінансово-госпо-дарських
операцій за невідповідними кодами економічної
та/або функціональної класифікації видатків; використання субвенції, одержаної з бюджету вищого
рівня, на цілі, що не відповідають меті; здійснення
з місцевих бюджетів видатків, не віднесених Бюджетним кодексом до видатків місцевих бюджетів;
2) недотримання порядку проведення операцій з бюджетними коштами, встановленого
чинним законодавством. Можна віднести до таких правопорушень здійснення витрат з Державного бюджету та місцевих бюджетів всупереч
нормам частини першої статті 46 та статті 79
Бюджетного кодексу (в разі несвоєчасного прийняття закону про Державний бюджет чи рішен76

ня про місцевий бюджет щомісячні видатки відповідного бюджету не можуть перевищувати
1/12 обсягу видатків, визначених на попередній
бюджетний період); невиконання вимог законодавства щодо надання та повернення бюджетних
коштів, отриманих на зворотній основі; виконання платіжних документів щодо операцій з бюджетними коштами з недотриманням установленого порядку та термінів; неповернення розпорядниками бюджетних коштів субвенції, використаної не за призначенням, протягом бюджетного
року; розміщення всупереч законодавству бюджетних коштів на банківських депозитах або
передача їх на довірче управління, відкриття рахунків поза системою Державного казначейства
або фінансового органу; проведення передоплати
(авансових платежів) з порушенням законодавства; недотримання черговості платежів встановлених законодавством; здійснення бюджетними
установами запозичень у будь-якій формі або
надання за рахунок бюджетних коштів позички
юридичним та фізичним особам, крім випадків,
передбачених у законі про Державний бюджет;
недотримання порядку виділення і використання
коштів з резервного фонду; здійснення закупівель за державні кошти без проведення або проведення з порушенням тендерних процедур.
Об’єктом даного правопорушення є суспільні відносини, які виникають у процесі виконання Державного бюджету та місцевих бюджетів. Зазначена стаття передбачає по суті два види
правопорушень, але об’єктом виступають всі види відносин на стадії виконання бюджету. Виходячи з назви статті до об’єкту таких порушень
слід віднести порушення положень Бюджетного
кодексу, Закону про Державний бюджет на відповідний рік, рішення про місцеві бюджети тощо. По суті порушення законодавства можуть
виникати не лише на стадії виконання бюджетів,
але й при їх складанні, розгляді та прийнятті.
Адже, наприклад, при розгляді проекту Державного бюджету комітет з питань бюджету може
виявити невідповідність положень проекту Закону про Державний бюджет на відповідний рік
вимогам Бюджетного кодексу, Основним напрямкам бюджетної політики. На думку автора, положення цієї статті, особливо її назва, потребують уточнення та конкретизації.
Об’єктивна сторона бюджетного правопорушення характеризується діянням, у більшості
випадків діями, а не бездіяльністю. Всі дії посадової особи повинні суперечити законодавству
про бюджетну систему, тобто порушувати положення відповідних нормативно-правових актів.
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Важливою кваліфікаційною ознакою діяння
повинен бути предмет посягання. Адже лише
завдяки йому можна усвідомити ступінь скоєного правопорушення та правильно застосувати
відповідний вид відповідальності.
На думку автора, за скоєне правопорушення
в будь-якому випадку потрібно застосовувати такі
заходи фінансово-правової відповідальності, як
зменшення асигнувань розпорядникам бюджетних
коштів на суму коштів, що витрачені не за цільовим призначенням, або обов’язкове повернення до
відповідного бюджету коштів, а також заходи адміністративної або кримінальної відповідальності.
Суб’єктом бюджетного правопорушення є
посадові особи, які відповідно до чинного законодавства мають обов’язок розпоряджатися коштами Державного бюджету на всіх рівнях. На
нашу думку, перелік суб’єктів потребує уточнення. Оскільки правопорушення може скоюватись як Державним казначейством щодо розподілу коштів на непередбачені бюджетом завдання та цілі, так і розпорядниками бюджетних коштів, які отримують кошти з бюджету через
Державне казначейство та витрачають на незаплановані цілі, а також одержувачами коштів, які
витрачають кошти всупереч бюджетним призначенням та кошторису, то існує потреба в чіткому
визначенні їх учасників, розміру відповідальності за конкретний вид правопорушення у Кодексі
України про адміністративні правопорушення.
Суб’єктивна сторона даного правопорушення характеризується як умислом, так і обережністю. Але при використанні бюджетних коштів, які не відповідають бюджетним призначенням Державного та місцевих бюджетів, кошторису, ступінь вини ролі не відіграє, бо прослідкувати та довести, умисними були дії особи чи
необережними, досить складно.
Як видно із викладеного вище, зазначеною
статтею регулюється накладення стягнень за декілька видів правопорушень. На нашу думку,
назва статті нечітко відповідає її змісту. Так, відповідно до назви, елементи складу правопорушення повинні конкретизувати з різних боків
щодо порушення саме бюджетного законодавства. Але автори Кодексу лише зосередили увагу
на використанні коштів, а саме невідповідності
дій щодо витрачання фінансових ресурсів, передбачених законодавством. На думку автора,
необхідно використати досвід Російської Федерації та відокремити ці види правопорушень.
Особливу увагу варто приділити нецільовому
використанню бюджетних коштів і чітко сформулювати коло суб’єктів такого правопорушення

(юридична особа – одержувач коштів та посадові
особи); конкретно визначити об’єкт правопорушення (правила фінансового забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності, порядок витрачання державних коштів, як, наприклад, установлено у Бюджетному кодексі Російської Федерації). До речі, у Коментарі до Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення [4] зазначено, що об’єктивна сторона характеризується активними діями (використання
коштів на цілі, які не відповідають умовам їх отримання, що визначені бюджетом, розписом,
кошторисом та іншим документом), а суб’єктивна сторона може бути лише прямим умислом.
Крім цього, Кодекс про адміністративні
правопорушення Російської Федерації передбачає такі види правопорушень, за які накладається
адміністративне стягнення, як порушення терміну повернення бюджетних коштів, отриманих на
зворотній основі та порушення термінів перерахування плати за користування бюджетними коштами. Так, об’єктом такого правопорушення як
порушення строків повернення бюджетних коштів, отриманих на зворотній основі, є фінансові
інтереси держави, правила фінансового забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності, порядок витрачання державних коштів, установлені
Бюджетним кодексом Російської Федерації, іншими нормативними актами. Безпосереднім
об’єктом правопорушення є встановлений порядок повернення бюджетних коштів, отриманих
на зворотній основі. До речі, тут об’єктивна сторона характеризується бездіяльністю. Суб’єктами таких правопорушень можуть бути юридичні
особи. Щодо порушення строків перерахування
плати за користування бюджетними коштами, то
тут об’єктом правопорушення виступають економічні та фінансові інтереси держави, встановлений порядок управління, правила витрачання
фонду грошових коштів, призначених для фінансового забезпечення завдань і функцій держави і
місцевого самоврядування, які встановлені Бюджетним кодексом Російської Федерації, іншими
нормативними актами. Безпосереднім об’єктом
правопорушення є встановлений порядок перерахування плати за користування бюджетними коштами. Об’єктивна сторона характеризується дією
або бездіяльністю. Суб’єктивна сторона – вина у
формі умислу. Суб’єктом можуть бути як юридичні особи та їх посадові особи, такі індивідуальні
підприємці – отримувачі бюджетних коштів на
зворотній і оплатній основі.
На думку автора, доцільно було б передбачити такі види правопорушень і у нашому зако-
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нодавстві та визначити заходи адміністративної
відповідальності за їх вчинення.
Глава 12 Кодексу України про адміністративні правопорушення, в якій містяться правопорушення у бюджетній сфері, має назву “Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності”. На нашу
думку, враховуючи шкідливість фінансових правопорушень, доцільно у даному Кодексі виділити їх окремою главою.
Враховуючи викладене вище, можна підтримати позицію М.В. Карасьової [5, с. 192], яка
відзначає, що фінансовий штраф відрізняється
від адміністративного за порядком застосування:
фінансовий штраф не може бути замінено іншим
стягненням, а також уповноважений орган не
може за своїм розсудом звільняти від його сплати; виключається можливість стягнення штрафу
й оскарження постанови про накладення штрафу
в порядку провадження по справах про адміністративні правопорушення.
Висновок. На думку автора, необхідно внести зміни до Бюджетного кодексу України, а саме: визначити перелік підстав застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства та ознаки, які необхідні для застосування
адміністративної та фінансово-правової відповідальності; потрібно встановити відповідальність
за неподання або несвоєчасне подання звітів та
інших документів, які необхідні для складання
проектів бюджетів, визначити суб’єктів даного
правопорушення, встановити такі заходи впливу,
як зупинення фінансування з бюджету, накладання
штрафів на посадових осіб; за бюджетне правопорушення в будь-якому випадку доцільно накладати
такі фінансово-правові санкції, як зменшення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на суму
коштів, що витрачені не за цільовим призначенням,
або обов’язкове повернення до відповідного бюджету коштів, а також застосовувати адміністративну або кримінальну відповідальність.

Слід внести зміни до Кодексу України про
адміністративні правопорушення, а саме в статті
164-2 відмежувати бюджетні правопорушення
від інших видів та застосовувати за їх вчинення
не заходи адміністративного впливу, а фінансові
санкції; доцільно виділити в окрему главу саме
фінансові правопорушення.
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Постановка проблеми. Одним із безсумнівних позитивних пріоритетів юридичної науки стала
розробка нею теорії інститутів права. Свідченням
цього може бути запозичення іншими суспільними
науками, в тім числі фундаментальними, відповідного категорійно-понятійного апарату. Зокрема, в
досить ґрунтовному дослідженні суспільних інститутів В.М. Биченкова зазначається: „Сучасне поняття соціального інституту сприйнято філософією, соціологією та іншими суспільними дисциплінами з юридичної науки, де воно позначає сукупність правових норм, що регулюють певні суспільні відносини (спадкування, шлюб тощо)” [8, c.9].
Інститути у спеціальноюридичному сенсі – це
насамперед „виокремлені групи норм, що регулюють однорідні відносини і відрізняються якісною
єдністю [43, c.355] (виділено мною – В.Л), вони
регулюють... вид взаємопов’язаних суспільних
відносин” або будь-які їх компоненти [40, c.403].
При розширенні юридичного контексту до загальноправового сюди також належить і мораль, а
більш глибокий смисл інститутів полягає в тому,
що вони виражають не просто закони, а „дух законів” [55]. Водночас, як переконує теорія та практика,
проникнення юриспруденції в субстанцію правового
інституту ще далеко не достатнє для успішного використання в нинішніх умовах цього правового інструментарію з метою розв’я-зання злободенних проблем
суспільного прогресу. Ще гострішою сьогодні є дана
проблема у теорії фінансового права.
Ступінь наукової розробки проблеми. Активне дослідження системних характеристик права
в цілому та фінансового права зокрема набуло якісно інших парадигмальних вимірів, в порівнянні з
попереднім часом, у 20-і-30-і роки ХХ століття.
Особливістю розробки системної теорії фінансового права у довоєнний період було те, що рішенням
тодішньої державної влади на період з 1929 по
1939 роки було призупинено проведення та видання результатів практично будь-яких наукових досліджень з фінансового права, а однойменну навчальну дисципліну вилучено з вузівських навчальних програм спеціальності „Правознавство”. Тим
не менше Ю.А. Ровінським до кінця 30-х-початку
40-х років ХХ століття було завершено розробку
догми фінансового права, що базувалася на досягненнях аналітичної юриспруденції в цілому та її
фінансово-правової частини зокрема. Особливо

цінними у цьому плані були наукові доробки попередників Ю.А. Ровінського А.М. Гурвіча [18], М.І.
Боголєпова [6], С.А. Котляревського [27], М.Д. Загряцкова [20; 21] та Г.І. Болдирєва [7]. Як резюмує
П.С. Пацурківський,”своїми науковими розробками вони забезпечили грунт для створення власне
науки радянського фінансового права, підготували
перехід від тлумачення сфери фінансового права як
державного господарства взагалі до тлумачення
його предмету як тільки державних фондів грошових коштів” [35, c.15].
Науковий доробок Ю.А. Ровінського на рубежі 30-х 40-х років минулого століття підняв науку фінансового права до принципового виміру інших, більш розвинутих юридичних наук СРСР, а
також у вирішальній мірі сприяв оформленню фінансового права за підсумками першої дискусії про
систему права в окрему, самостійну галузь права,
яка первісно дістала назву бюджетно-фінансового з
огляду воістину вирішального значення тодішнього бюджету держави для розвитку як країни в цілому, так і будь-якого, самого по собі взятого її
елементу, зокрема. Однак інститут фінансового
права тоді ще не був виділений у якості структурного елементу системи фінансового права. Образно
кажучи, на межі 30-х-40-х років минулого століття
відбувся лише перший поділ системи радянського
права на його галузі.
Разом з тим Ю.А. Ровінський „внутрішню
систему фінансового права” вже тоді поділив на
шість груп. За його класифікацією, до першої групи були віднесені норми, якими визначались
принципи і організація єдиної фінансової системи
держави. Ними регулювались принципи та організація бюджетної системи СРСР, податкової системи, державного кредиту та державної ощадної
справи, державного страхування, банківської і
грошової системи СРСР. Другу групу склали норми бюджетного права держави: ті, що встановлювали обсяг єдиного державного бюджету та регулювали порядок одержання і витрачання бюджетних коштів, розподілу доходів і розходів всередині
бюджетної системи між союзним, республіканськими та місцевими бюджетами, з одного боку, і
бюджетно-правові норми, якими регулювався порядок складання, розгляду, затвердження і виконання єдиного бюджету СРСР та бюджетів союзних республік, порядок складання і затвердження

Науковий вісник Чернівецького університету. 2005. Випуск 282. Правознавство.

79

Л.В. Вакарюк

звітності про виконання бюджетів, порядок контролю за виконанням бюджетів, з другого боку.
Третю групу склали фінансово-правові норми, що
визначали податкову систему СРСР та регулювали
відносини між фінансовими органами і підприємствами та організаціями народного господарства, а
саме норми: 1) що визначали податкову систему
СРСР; 2) які регулювали порядок розрахунку та
стягнення податків та зборів з населення; 3) які регулювали порядок розрахунку податків і зборів з
підприємств та організацій народного господарства; 4) які визначали порядок фінансування народного господарства, управління та оборони держави.
Четверту групу склали норми, які встановлювали
правові основи короткострокового кредитування,
розрахунків і грошового обігу в СРСР: 1) регулювали процес складання, затвердження і виконання
кредитних планів Держбанку СРСР; 2) регламентували контрольну та регулятивну функції Держбанку СРСР; 3) регулювали касове виконання
Держбюджету СРСР; 4) права та обов’язки Держбанку у справі регулювання грошового обігу
СРСР; 5) регулювали валютні операції на території
країни. П’яту групу склали норми, що встановлювали правові основи державного страхування, державного кредиту і ощадної справи в СРСР. Ними
регламентувались: 1) відносини між Держстрахом,
з одного боку, та Наркомфіном і Держбанком, з
іншого, що виникали внаслідок діяльності Держстраху як державного фінансового інституту по
акумуляції коштів для потреб фінансування народного господарства; 2) порядок випуску, розміщення і погашення державних позик; 3)відносини між
фінансовими органами, з одного боку, і державними органами, установами, кооперативними організаціями, з іншого боку, з приводу акумуляції частини їх заощаджень у формі державної позики; 4)
відносини між ощадкасами, з одного боку, і Наркомфіном та Держбанком, з іншого, а саме встановлювали порядок розміщення та зберігання коштів
ощадних кас. Нарешті, шосту групу склали норми,
що встановлювали систему і порядок фінансового
контролю держави, а саме: 1) власне систему фінансового контролю держави та 2) права і обов’язки органів державної влади і управління по здійсненню системи фінансового контролю [38].
Тобто, уже фактично тоді виокремлення шести вище викладених груп норм фінансового права
відбулося за критерієм об’єктивного існування відповідних суспільних інститутів, за критерієм, інакше кажучи, соціального начала, яке безпосередньо не включене у систему фінансового права,
проте у визначальній мірі впливає на нього. Проте
чіткого, наукового виміру якісних та кількісних
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параметрів цього матеріального начала тоді ще не
було знайдено, як і не було знайдено класифікаційних рис, тобто характерних юридичних ознак відповідних груп правових норм. Сутність явища інституту фінансового права було „схоплено”, відчуто, проте ще зовсім не пізнано.
У післявоєнний період вивчення системних
характеристик фінансового права продовжилось та
поглибилось. Це було досягнуто, зокрема, завдяки
застосуванню наукою фінансового права нового
для неї наукового інструментарію, насамперед нових для даної галузі знань системного, структурного та функціонального аналізу. Даний підхід увінчався одержанням суттєвих нових наукових результатів – з’ясувалось, що фінансове право навіть
за умов, коли досліджувана фінансово-правова матерія обмежувалась однією тільки догмою права,
відзначається загальними закономірностями та
специфічними властивостями, особливими горизонтальними та ієрархічними зв’язками та співвідношеннями. Останнє найбільш очевидно проявилось при більш глибокому дослідженні таких
окремих фрагментів догми фінансового права, як
фінансово-правова норма, фінансово-правове відношення, юридичний факт у фінансовому праві та
деяких інших. Принципове значення для справді
наукових досліджень інституційного виміру фінансового права мало обґрунтування Р.О. Халфіною у
1952 р. пропозиції про необхідність розрізнення у
фінансовому праві при систематизації його норм
двох якісно відмінних між собою груп цих норм –
тих, що мають значення для всього фінансового
права та норм, що мають значення для регулювання лише окремих інститутів публічних фінансів
[47]. Даний її висновок був підтриманий та розвинутий іншими вченими юристами-фінансистами,
насамперед Ю.А. Ровенським [39], Б.М. Івановим
[23] та деякими іншими. У 70-і-80-і роки ХХ століття для дослідження інституційних характеристик фінансового права багато було зроблено Л.К.
Вороновою [11; 12], С.Д. Ципкіним [53], М.І. Піскотіним [36], В.В. Безчеревних [5], О.М. Горбу новою [15], Н.І. Хімічевою [48; 49; 51]. Закономірним
наслідком цього стало завершення розробки радянської теорії фінансового права, прискорення та полегшення роботи у сфері кодифікації фінансового
законодавства СРСР, вдосконалення фінансовоправової системи.
В пострадянський період критеріальними фа
корами виділення груп норм в окремі правові інститути у науці фінансового права продовжують,
як правило, залишатись класичні характеристики
догми права, насамперед його предметна та суб’єкта ознаки, а також ознака обов’язкової наявності
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відповідного суспільного інституту як об’єктивної
умови функціонування адекватного інституту фінансового права. Зокрема, Л.К. Воронова зазначає:
„Відносини, що складають предмет фінансового
права, класифікуються за різними ознаками... в
залежності від поділу на фінансово-правові інститути: при формуванні і використанні бюджетних і
централізованих цільових позабюджетних фондів;
з приводу фінансів державних і муніципальних
підприємств; з приводу обов’язкових платежів (податків, зборів, мита, неподаткових доходів); при
державному і муніципальному кредиті; державному боргу; кошторисно-бюджетному фінансуванні;
державному позабюджетному фінансуванні; державному страхуванні; грошовому обізі; державному фінансовому контролі” [13, c.37]. „Таким чином, - резюмує Л.К.Воронова, - система фінансового права як галузі права – це об’єктивно зумовлена фінансовою системою внутрішня його
будова, об’єднання та розташування фінансовоправових норм у певній послідовності” [13, c.41].
Така побудова системи фінансового права на основі об’єктивно існуючих фінансових відносин і досягнень теорії юридичної науки, як відзначає вона,
дає можливість глибокого вивчення і правильного
застосування фінансово-правових норм, що сприяє
зміцненню законності в країні. Подібної точки зору
щодо суспільної природи фінансово-правових інститутів дотримуються М.В. Карасьова [24], Ю.О.
Крохіна [28], О.Ю. Грачова [17], О.П. Орлюк [34,
c.31-32], Н.Ю. Пришва [37, c.9] та ряд інших. Найбільш послідовно, конкретно та повно ознаки такого бачення інституційного виміру фінансового
права сформулював відомий теоретик сучасного
податкового права України М.П. Кучерявенко.
„Основною розпізнавальною особливістю правового інституту, що відрізняє його від галузі права, є
регулювання подібних, однорідних видових відносин”. Саме видовий різновид фінансово-правових
відносин складає предмет податково-правового
регулювання. Це зумовлює поряд з аналізом загальних ознак інституту податкового права і рис, що
характеризують його специфіку як правового утворення, аналіз ознак, властивих саме правовому інституту” [29, c.62; 25, c.13]. М.П. Кучерявенко до
таких ознак відносить: а) однорідність фактичного
змісту, що складає предметну орієнтованість усього відповідного інституту; б) юридичну єдність
відповідних правових норм, що виступають як цілісна, відносно відокремлена сукупність фінансово-правових норм, які тільки у єдності з рештою
інститутів фінансового права забезпечує цілісне
галузеве регулювання; в) законодавчу відокремленість, що передбачає зовнішнє виокремлення і за-

кріплення відповідних нормативних приписів,
спрямованих на регулювання поведінки у відповідній сфері відносин з приводу публічних фінансів,
формування відповідного законодавства; г) специфічність способів прояву методу фінансово-правового регулювання, що відзначається тією чи іншою
мірою імперативності, „жорсткості та безумовності” велінь уповноваженої особи; д) формування
загальних понять на рівні узагальнення видових
категорій [29, c.62-63]. У даному випадку пункти а,
б, в та д нам видаються достатньо обґрунтованими
та логічними, чого не скажеш про пункт г – він
надто аморфний, загальний і навряд чи може успішно зіграти роль однієї з класифікуючих ознак інститутів фінансового права. Більше того, у загальній теорії права переконливо доведено, як на нашу
думку, принципову неможливість використання критерію методу правового регулювання при формуванні інститутів позитивного права в цілому та позитивного фінансового права зокрема [54, c.29-30].
Загальна теорія права у пострадянський період суттєво оновила свої підходи щодо бачення субстанціональних, онтологічних вимірів правових
інститутів. Зокрема, уже згадуваний нами А.С. Піголкін пише: „Для правового інституту властиві
певні загальні положення, принципи, специфічні
юридичні поняття, що визначають особливий режим регулювання. Норми, що його утворюють, як
правило, розміщуються в особливому розділі, главі
чи іншому структурному підрозділі нормативного
акта... Кожен правовий інститут виконує лише йому властиві функції і специфічний у порівнянні з
усіма іншими компонентами права” [43, c.356].
О.Ф. Скакун акцентує увагу на тому, що „інститут права відрізняється від галузі права обсягом
предмету правового регулювання: він регулює не
всю сукупність якісно однорідних суспільних відносин, а окремі видові особливості (сторони, ознаки) одного роду суспільних відносин або здійснює
особливе завдання, функції в усьому регулюванні.
З галуззю права його поєднує те, що об’єднані у ній
норми права, що регулюють конкретні суспільні відносини, мають об’єктивну відокремленість, відносну
самостійність, усталеність і автономність функціонування, але на іншому рівні” [40, c.403]. Проте у чому
полягає чи полягають субстанціональні відмінності
якісних та кількісних характеристик основних параметрів галузевого та інституційного вимірів права,
вельмишановний теоретик не зазначає.
На нашу думку, суттєве значення для глибшого розуміння суспільної та юридичної природи
інституту фінансового права мають висновки О.Ф.
Скакун про те, що інститут права формується
об’єктивно, а не створюється штучно, що норми,
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які складають інститути права, не можуть за волею
законодавця переміщатися у межі іншого правового інституту, оскільки вони являють собою нероздільне ціле, втілюють у своєму змісті особливу
юридичну конструкцію, певні загальні положення,
принципи, нарешті, що головне призначення інститутів права полягає в тому, щоб у межах своєї групи однорідних суспільних відносин забезпечити
цільне, відносно закінчене регулювання. У якості
основних ознак будь-якого, в тім числі фінансовоправового, інституту права вона виділяє наступні:
1) інститут права регулює конкретний вид (виділено мною - В.Л.) або частину виду значимих суспільних відносин або здійснює особливі завдання у
даному регулюванні; 2) він володіє відносною самостійністю, незалежністю від інших інститутів
права; 3) інститут права характеризується специфічністю засобів правового регулювання; 4) цей феномен права має можливість формувати загальні
поняття у власних межах, тобто у межах видових
явищ [40, c.404].
Мета статті полягає в тому, щоб дослідити
ступінь наукової розробки проблеми, визначити
якості та специфічні риси інститутів фінансового
права як регуляторів суспільних відносин у сфері
публічних фінансів.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Фінансово-правова наука пострадянського періоду,
як і юриспруденція в цілому, суттєво збагатила
свій доробок в аспекті з’ясування субстанціональних характеристик відкритих раніше та виявлення
нових інститутів фінансового права. При цьому
вона послугувалась як уже раніше засвоєним методологічним інструментарієм, так і суттєво оновленими традиційними та зовсім новими підходами до
аналізу фінансово-правової дійсності. Так, відомий
український вчений юрист-фінансист А.А. Нечай,
використовуючи методологічну детермінанту „соціальний інститут – правовий інститут”, першою з
вітчизняних дослідників та вчених юристів-фінансистів усього постсоціалістичного простору звернула увагу на появу такого нового соціального інституту, який мав свій окремий фонд коштів, як
солідарна пенсійна система. Якщо до 1990 р. в
СРСР всі види соціального страхування і соціального забезпечення фінансувалися за рахунок коштів Державного бюджету, то з 1990 р. внаслідок
прийняття Закону СРСР „Про пенсійне забезпечення громадян в СРСР” в Україні, в інших республіках СРСР була створена єдина всеохоплююча
пенсійна система, основи якої передбачали
обов’язкове відокремлення коштів пенсійної системи від Державного бюджету країни.
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З одержанням Україною незалежності 5 листопада 1991 р. було прийнято Закон України „Про
пенсійне забезпечення”. Статтею 8 цього Закону,
зокрема, було передбачено, що Пенсійний фонд
України є самостійною фінансово-банківською
системою, не входить до складу Державного бюджету України, формується за рахунок коштів, що
відраховуються підприємствами й організаціями (в
тому числі і тими, що використовують працю громадян за угодами цивільно-правового характеру)
на заходи соціального страхування за тарифами,
диференційованими залежно від небезпечності,
шкідливості, тяжкості робіт та стану інших умов
праці, страхових внесків громадян, які займаються
підприємницькою діяльністю, обов’язкових страхових внесків громадян, а також коштів Державного бюджету України [1, Cт.8].
Стаття 9 цього Закону містила положення
про те, що поряд з державним пенсійним забезпеченням трудящі мають право укладати договори
добровільного страхування додаткової пенсії.
Джерелом для виплати додаткової пенсії в системі
Української державної страхової комерційної організації (Укрдержстраху) став страховий фонд,
який складався на 50 відсотків з особистих внесків
трудящих та на 50 відсотків – з коштів Державного
бюджету України [1, Cт.9]. Так утворився якісно
новий фонд грошових коштів публічного призначення, який трансформувався пізніше в окремий
вид „публічного солідарного фонду в Україні”.
Проте його справжню природу на всьому постсоціалістичному просторі збагнули не відразу. Вслід за
цим фондом в Україні з’явилися й інші солідарні за
своєю економічною природою фонди обов’язкового соціального страхування, відокремлені від Державного бюджету.
Разом з тим дуже швидко з’ясувалася обмеженість можливостей солідарних пенсійних фондів
забезпечувати достатній рівень пенсій. Це стало
наслідком насамперед різкого погіршення демографічної ситуації в Україні, а також своєрідною
платою суспільства за ринкові перетворення. Тому
у 2003 р. пенсійна система України зазнала якісного реформування і була доповнена ще й накопичувальними пенсійними фондами. Зокрема, Законом
України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” від 9 липня 2003 р. було запроваджено трьохрівневу систему пенсійного забезпечення у країні. Перший рівень склала солідарна
система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, що базується на засадах солідарності і субсидування та здійснення виплат пенсій і надання соціальних послуг за рахунок коштів
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Пенсійного фонду на умовах та в порядку, передбаченому вищезазначеним Законом [2, c.54].
Другий рівень складає накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, що базується на засадах накопичення коштів застрахованих осіб у Накопичувальному фонді та здійснення фінансування витрат на
оплату договорів страхування довічних пенсій і
одноразових виплат на умовах та в порядку, передбачених законом [2, c.54].
Третій рівень репрезентує система недержавного пенсійного забезпечення, що базується на
засадах добровільної участі громадян, роботодавців та їх об’єднань у формуванні пенсійних накопичень з метою отримання громадянами пенсійних
виплат на умовах та в порядку, передбачених законодавством про недержавне пенсійне забезпечення. Зокрема, згідно Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення” від 9 липня 2003 р. передбачено, що недержавні пенсійні фонди створюються на підставі рішення засновників та не
мають на меті одержання прибутку для його подальшого розподілу між засновниками. Недержавне
пенсійне страхування є для пенсійних фондів виключним видом діяльності. Провадження пенсійними фондами іншої діяльності, не передбаченої цим
Законом, забороняється. Активи пенсійного фонду
(пенсійні активи)формуються за рахунок внесків до
пенсійного фонду (пенсійних внесків) та прибутку
(або збитку) від інвестування пенсійних внесків.
Згідно законодавства України за видами недержавні пенсійні фонди можуть утворюватись як
відкриті пенсійні фонди, корпоративні пенсійні
фонди та професійні пенсійні фонди. Усім цим фондам після реєстрації Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. забороняється змінювати їх вид та найменування, зазначені у статуті пенсійного фонду. Вітчизняний
законодавець особливо наголосив, що такий пенсійний фонд не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов’язаннями пенсійного фонду.
Водночас пенсійний фонд не може брати на себе зобов’язання, не пов’язані з діяльністю з недержавного
пенсійного забезпечення. Нарешті, пенсійний фонд
не може бути проголошений банкрутом та ліквідований за законодавством про банкрутство [2, c.54].
Всі ці відносини, як обґрунтовано зробила
висновок А.А. Нечай, є не що інше, як „публічні
фінанси суспільного (соціального) призначення”. Вони „складаються із суспільних відносин, які
виникають з приводу утворення, управління, розподілу (перерозподілу) та використання публічних фондів коштів, за рахунок яких задовольняються

суспільні (соціальні) інтереси, визнані державою
або органами місцевого самоврядування, та які не
є державною чи комунальною власністю” [32, c.98].
За своєю правовою природою ці суспільні
відносин, як зазначає А.А. Нечай в іншому місці
своєї монографії, „охоплюються предметом фінансового права та регулюються його нормами” [32,
c.96]. Зокрема, у відповідності зі статтею 4 Закону
України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, законодавство про пенсійне
забезпечення базується на Конституції України,
складається з Основ законодавства України про
загальнообов’язкове державне соціальне страхування, цього Закону, закону про недержавне пенсійне забезпечення, законів, якими встановлюються умови пенсійного забезпечення, відмінні від загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та недержавного пенсійного забезпечення,
міжнародних договорів з пенсійного забезпечення,
згода на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України, а також інших законів та нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до законів про пенсійне забезпечення, що регулюють відносини у сфері пенсійного забезпечення в Україні
[2, c.55-56]. Тобто, з’явилась велика група фінансово-право-вих норм, що характеризуються видовою
єдністю, конструктивною спорідненістю диспозицій, метою та принципами впливу на певні суспільні відносини, якісною виокремленістю, виразністю цих відносин, які наочно символізують, в найбільш концентрованому вигляді уособлюють різноманітні пенсійні фонди публічних коштів. Ці
групи утворили новий інститут фінансового права
– інститут правового регулювання фондів коштів соціального призначення, які не є державною або комунальною власністю, однак за рахунок яких задовольняються суспільні інтереси,
визнані державою.
Зумовленість інститутів фінансового права
відповідними соціальними інститутами на певному
етапі розвитку ще радянської науки фінансового
права, зокрема у 60-і-70-і роки ХХ століття, була
істотно спотворена, вульгаризована. Це відбулося
під впливом пануючого тоді у юриспруденції в цілому та в галузевих юридичних науках зокрема
доктрини фатального детермінізму усіх надбудовних відносин, одними з яких є правовідносини,
відносинами виробничими, базисними. Так, відносно інститутів Особливої частини фінансового
права тоді відбулося зрушення в бік ототожнення
фінансових соціальних інститутів з публічними
фондами грошових коштів, яке залишилося не подоланим по даний час.
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Наприклад, частина провідних теоретиків
фінансового права тоді стали майже одноголосно
стверджувати, що у системі фінансового права
знаходить своє адекватне відображення фінансова
система інститутів публічної влади, а саме – виключно у відповідності з її складовими частинами
виділяються підрозділи особливої частини фінансового права. У відповідності з цим висновком,
який у тодішніх теоретиків фінансового права не
викликав жодних сумнівів, надзвичайно простою
справою видавалась систематизація фінансового
права, головним чином норм, що належали до його
Особливої частини – береш фінансову систему країни і на її основі визначаєш правові інститути [23,
c.48; 19, c.76; 53, c.26; 50, c.26].
Проте вже тоді ця ідея виявилась утопічною,
тому що відносно фінансів СРСР різними вченимифінансистами було запропоновано не менше десятка варіантів її побудови. Одні з них стверджували,
що фінансова система держави є дволанковою: загальнодержавні (централізовані) фінанси та фінанси децентралізовані – фінанси галузей народного
господарства та соціалістичних підприємств [46,
c.29]. Інші доповнювали цей перелік „кредитом у
різних його формах” [10, c.109], треті – деталізували систему, наприклад, кредит поділяли на два інститути – державний та банківський, внаслідок чого число ланок фінансової системи доходило до
п’яти, шести і навіть восьми [53, c.4-18]. Причому
при такому довільному „конструюванні” фінансової системи застосовувались найрізноманітніші
критерії – форма власності на фінансові ресурси
[45, c.30-31], рівень їх централізації [46, c.29], сфера використання [46, c.39] тощо.
Не змінилося розуміння соціальних факторів,
що зумовлюють появу інститутів фінансового права значною частиною вчених юристів-фінансистів і
в пострадянський період. Зокрема, Н.І. Хімічева
пише: „Побудова Особливої частини(фінансового
права. – В.Л.) відображає склад його фінансової
системи, виділення у ній декількох ланок. В результаті бюджетна система, державний, муніципальний і банківський кредит, організація страхування одержали правове оформлення у вигляді відповідних розділів фінансового права” [44, c.53].
У найбільш неприхованій, відвертій формі у
пострадянський період розвитку науки фінансового права цей підхід сформулював О.І. Худяков: „На
нашу думку, основою фінансово-економічного інституту (так О.І. Худяков іменує інститут фінансового права. – В.Л.) є фонд грошових коштів. При
цьому, - пояснює він, - ми виходимо з наступного.
По-перше, фінансові відносини – це насамперед
грошові відносини. Тому їх „прагнення” до певно84

го фонду грошових коштів є природнім. По-друге,
кругообіг грошей в економіці і сам факт зміни їх
власника завжди виражається у формі витрачання в
одному місці та приходування в іншому. Але „прихід” та „витрачання” – це елементи грошового фонду. Звідси, перехід грошей від одного суб’єкта до
іншого завжди виражає процес або витрачання
якого-небудь грошового фонду, або його формування, а найчастіше є тим й іншим одночасно. Потретє, належність грошей державі в особі її органів
та господарюючих суб’єктів, що виражається категорією „фінанси”, наперед визначає необхідність
фондування грошових коштів (виділено мною. –
В.Л.). Без фондування практично неможливо здійснити нагромадження грошових ресурсів, до того
ж саме воно забезпечує їх цільове використання”
[52, c.191]. Звідси цілком очевидно, що і критерії
формування системи фінансового права, запропоновані О.І. Худяковим, дискусійні і не можуть бути
беззастережно прийняті.
Насправді поняття та виміри соціального інституту, що спричинює (проте не детермінує автоматично) виникнення відповідного інституту фінансового права, незрівнянно ширше та багатомірніше. Як було показано вище, „за кожною фінансово-правовою нормою, - висловлюючись мовою
О.М. Горбунової, - обов’язково приховується її
економічний зміст, що є об’єктивною реальністю,
яка в жодному випадку не може бути змінена поза
економічними законами”. Але це тільки одна із
субстанціональних, онтологічних рис тієї соціальної реальності, яка може призвести до появи фінансово-правового інституту. В природі існує ще
багато інших якостей фінансово-правової реальності, які за певних умов спричинюють появу інститутів фінансового права. Дуже переконливо показала це у своїх дослідження О.М. Ашмаріна.
Насамперед вважаємо відзначити при цьому
неминущу цінність функціонального аналізу О.М.
Ашмаріною фінансово-правової матерії. Функціональний підхід, як відомо, належить до числа універсальних, загальнонаукових методів дослідження. Його сутність полягає у „виділенні елементів
соціальної взаємодії, що підлягають дослідженню
та з`ясуванні їх місця і значення у певному зв’язку,
якісна визначеність якого робить необхідним
його системний розгляд” (виділено мною. – В.Л.)
[41, c.380]. Системний погляд на фінансове право
насамперед зумовлюється системою публічних
фінансів, системною сутністю їх функцій. І хоча
останнє питання ще зовсім недавно належало до
гостро дискусійних в науці про фінанси, в даний
час воно уже розв’язане. Зокрема, відомий теоретик публічних фінансів Л.А. Дробозіна відзначає:
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„Суть фінансів проявляється у їх функціях. Фінанси виконують дві основні функції: розподільну і
контрольну. Ці функції здійснюються фінансами
одночасно (виділено мною. – В.Л.). Кожна фінансова операція означає розподіл суспільного продукту і національного доходу та контроль за цим розподілом” [33, c.12].
О.М. Ашмаріна насамперед підтвердила правильність висновку О.М. Горбунової про належність до фінансового права тих бухгалтерських
норм, які мають пряме відношення до виникнення,
зміни і припинення фінансових правовідносин [4,
c.71-85]. Це наступні групи процесуальних фінансово-правових норм: 1) норми, які забезпечують
єдність бюджетної класифікації доходів і видатків,
а також здійснення касових операцій по бюджету;
2) норми, що забезпечують технічну документацію
фінансових операцій: форму та реквізити податкового повідомлення, бюджетної асигнації, лімітного
розпорядження по короткострокових кредитах,
форму асигнації – чека для одержання бюджетних
коштів і т.д.; 3) техніко-економічні норми, сформульовані у загальних положеннях фінансового права, якими визначаються ставки конкретних податків, норми витрачання коштів на адміністративногосподарські потреби, соціально-куль-турні витрати і тому подібне; 4) норми, що забезпечують технічний порядок припинення фінансових правовідносин, а саме: порядок оформлення податкових
платежів, що надійшли; порядок перерахування
податків до Державного бюджету; порядок оформлення проведення державного видатку; звітна документація по авансах, виданих на командировочні
витрати; порядок перерахування сум по держав
позиках тощо. До даної групи належать також норми, що забезпечують дотримання порядку примусового стягнення недоїмок по податках та інших
обов’язко-вих платежах: форма письмового попередження недоїмника, форма подання фінансового
органу в суд про надання йому права на вилучення
майна недоїмника в рахунок покриття недоїмки,
порядок опису майна недоїмника тощо [14, c.13].
Такі висновки О.М. Горбунова зуміла зробити тому, як зазначає вона сама ж, що вона підійшла
„до вивчення проблем фінансів і фінансового права
з методологічних позицій загальної теорії управління” [14, c.13], тобто розглядає фінанси „як інструмент, що служить формуванню і функціонуванню систем прямих і зворотніх зв’язків у суспільстві, як основне джерело інформації (виділено
мною. – В.Л.) про всі без виключення процеси у
життєдіяльності суспільства і держави, як основу
саморегулювання і самоналадки держави і суспільства в цілому” [14, c.13].

О.М. Ашмаріна, використовуючи той же методологічний підхід, що й О.М. Горбунова, але уже
в межах усього фінансового права та усіх напрямків фінансової діяльності держави [4, c.20], приходить до обґрунтованого висновку про те, що усі
методи фінансової діяльності держави можуть бути
реалізовані тільки за умови використання тієї чи
іншої системи обліку. „Податкове планування,
податковий облік, бухгалтерський облік, бюджетний облік, статистичний облік – це ті інструменти, - резюмує вона, які роблять можливим узагальнення, аналіз, синтез і контроль при
реалізації фінансової діяльності як на макро-,
так і на мікро-рівні” [4, c.23]. Таким чином, в
процесі здійснення фінансової діяльності дані, що
надходять про стан доходів (їх своєчасному акумулюванні та перерозподілі) і видатків (їх належному
використанні), узагальнені з допомогою спеціальних інструментів, якими є облікові системи можуть
бути представлені як носії правової інформації,
без яких, в кінцевому рахунку, неможливо здійснювати фінансову діяльність взагалі.
Саме так їх представляє О.М. Ашмаріна, відзначаючи, що предметом облікового права у вузькому, прикладному сенсі є суспільні фінансові відносин, наділені специфічними особливостями. Серед найважливіших ознак цих відносин вона називає наступні: 1) дані відносини складаються у сфері облікової діяльності у процесі акумулювання,
розподілу (перерозподілу), нагромадження і використання грошових коштів з метою формування
фондів на макро- та мікро-рівнях в процесі фінансової діяльності держави; 2) предметом цих відносин завжди є засоби, виражені у грошовому еквіваленті. Враховуючи зазначені особливості, О.М.
Ашмаріна робить в цілому обґрунтований висновок про те, що „імперативні норми права, які
регулюють відносини у сфері обліку, необхідно
виділити в особливий правовий блок, який в
силу наявності багатоманітності видів обліку
можна розглядати як підгалузь фінансового
права” [4, c.102]. І дальше продовжує: „Тому облікове право як підгалузь фінансового права повинно
формуватися з таких інститутів, як, наприклад, сукупності норм, що встановлюють обов’язкові правила у сфері бухгалтерського обліку, сукупності
норм, що встановлюють обов’язкові правила у
сфері податкового обліку, сукупності норм, що
встановлюють обов’язкові правила у сфері бюджетного обліку і т.д.” [4, c.103]. Водночас О.М. Ашмаріна залишає без пояснення, якими ж якісними,
субстанціональними рисами відрізняються між
собою ці різні „види обліку”.
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Ми також не спроможні заповнити дану прогалину, точніше кажучи, вважаємо, що її як такої
немає. Адже кожна з цих груп фінансово-правових
норм – тих, що встановлюють обов’язкові правила
у сфері бухгалтерського обліку чи тих, що встановлюють такі ж правила у сфері податкового обліку
або бюджетного обліку та їм аналогічних – не відрізняються якісно між собою ні відповідними
принципами, ні юридичними конструкціями, ні
методами реалізації. Тобто, всі норми фінансового
права, які регламентують облікові відносини у сфері
публічних фінансів, є по суті не підгалуззю фінансового права, а його інститутом, який, в свою чергу,
складається із вище зазначених субінститутів.
Деякі субстанціональні риси інституту фінансового права, як правового феномену робить
можливим побачити, виділити у чистому вигляді
та всебічно проаналізувати інструментальний підхід до фінансового права. Насамперед зазначимо,
що як і в радянській науці фінансового права, так і
в пострадянській науці фінансового права він найбільш поширений. Особливо яскравими та послідовними представниками його на сучасному етапі
є Л.К. Воронова, М.П. Кучерявенко, Н.Ю. Пришва
в Україні, О.Ю. Бакаєва, Д.В. Вінницький, О.Ю.
Грачова, С.Г. Пепеляєв, Н.І. Хімічева в РФ. Як зазначає С.С. Алексєєв, якщо не йти дальше сприйняття права „як регулятора суспільних відносин”, а
це один з найфундаментальніших його вимірів, „то
його місія у суспільстві полягає насамперед в інструментальній цінності, тобто цінності „інструмента”, „засобу” вирішення завдань, що належать
до різних сторін життя суспільства” [3, c.344].
Які б якісно виокремленні, самодостатні
фрагменти фінансово-правової дійсності не аналізувати – а це різні інститути фінансового права –
ми неодмінно будемо бачити, що їх внутрішня система не хаотична, а відповідним чином структурована, наскрізь пронизана жорсткими юридичними
конструкціями. І чим адекватніше відображає дана
конструкція правову природу відповідних суспільних відносин, тим ефективнішим є позитивне регулювання цих відносин. Щойно згадуваний нами
С.С. Алексєєв підкреслював: „Юридична конструкція – це своєрідна модельна побудова прав,
обов’язків, відповідальності, їх типові схеми, у
які втілюється „юридичний матеріал” [3, c.108].
В науці фінансового права та власне чинному
фінансовому праві постсоціалістичних країн найбільш розробленою з-поміж усіх юридичних конструкцій є юридична конструкція податку. Це закономірний наслідок того, що коли у радянському
суспільстві найскладнішим завданням було, як
правомірно витратити кошти з публічних фондів,
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то у пострадянський період таким завданням стало
наповнення цих фондів фінансовими ресурсами, а
найголовнішою правовою формою реалізації цього
завдання стало оподаткування фізичних та юридичних осіб. Не випадково протягом усього пострадянського періоду переважна більшість науковців
юристів-фінансистів зосередили свої зусилля над
дослідженням різних аспектів інституту податкового права.
Зокрема, С.Г. Пепеляєв зазначає, що хоча й
число податків велике та різноманітна їхня структура, тим не менше елементи юридичного складу
податку – так він іменує юридичну конструкцію
податку – мають універсальне значення. До сутнісних елементів юридичної конструкції податку С.Г.
Пепеляєв відносить: платника податку; об’єкт податку; предмет податку; масштаб податку; метод
обчислення податкової бази; податковий період;
одиницю оподаткування; тариф ставок (податкова
ставка (норма оподаткування); порядок обчислення
податку; звітний період; строк сплати податку;
спосіб і порядок сплати податку. До факультативних елементів юридичної конструкції податку, на
його думку, належать: порядок відрахування і повернення неправомірно одержаних сум податку
державою; відповідальність за податкові правопорушення. Відсутність останніх елементів у податковому законі не впливає на міру визначеності податкового зобов’язання, проте суттєво знижує гарантії його належного виконання [30, c.92-93].
Законодавець РФ сутність юридичної конструкції податку виклав у статті 17 Податкового
кодексу РФ, у якій він виділив наступні елементи
оподаткування: об’єкт оподаткування; податкова
база; податковий період; податкова ставка; порядок
обчислення податку; порядок та строки його сплати. Проте у повній мірі законодавче регламентування юридичної конструкції податку в РФ може
бути зрозумілим тільки у сукупному розгляді цієї
статті та статей глави 8 Податкового кодексу РФ, у
яких законодавець розкриває юридичний зміст кожного з названих елементів оподаткування та вказує на їх функціональну роль у механізмі правового регулювання податків [31, c.12, 27-41].
Український же законодавець в нормативному регулюванні оподаткування, як переконує аналіз податкової політики держави, поки що сповідує
радянські підходи, методи етатистської держави,
безапеляційно віддає перевагу ручному управлінню податковою сферою замість її правового регулювання. Переконливим свідченням цього є також
не лише затягування у прийнятті демократичного,
відповідного Конституції держави її Податкового
кодексу, але й непослідовне регулювання елемен-
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тів оподаткування у різних податкових законах.
Наприклад, юридична конструкція податку з прибутку підприємств складається з наступних елементів: а) платники податку; б) об’єкт оподаткування;
в) ставка податку; г) порядок нарахування та строки сплати податку; д) усунення подвійного оподаткування; е) відповідальність платників податку [22,
c.26, 28, 82, 98, 103]. Юридична конструкція податку на додану вартість містить такі елементи: а)
платники податку; б) об’єкт оподаткування; в) база
оподаткування; г) ставки податку; д) порядок обчислення і сплати податку [22, c.114, 116, 121, 133,
138]. Юридична конструкція податку з доходів фізичних осіб має ще інший склад його обов’язкових
елементів: а) платники податку; б) об’єкт оподаткування; в) загальний оподатковуваний дохід; г)
податковий кредит; д) податкові соціальні пільги;
ж) ставка податку; з) порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету; и) порядок сплати (перерахування) податку
до бюджету; і) особи, відповідальні за нарахування, утримання та сплату (перерахування) податку
до бюджету; и) порядок подання річної декларації
про майновий стан і доходи (податкової декларації); і) забезпечення виконання податкових зобов’язань; й) відповідальність [22, c.121, 167, 168,
177, 180, 185, 186, 210, 215, 290]. Тобто, очевидним
фактом є значно більша відмінність вищеназваних
юридичних конструкцій трьох різних податків, ніж
їх спільність, хоча правова природа та сутність регулювання усіх податків однакові.
Як стверджує Д.В. Вінницький, „Юридичні
конструкції – це особливі правові явища, які не
охоплюються загальним поняттям норми і являють
собою органічні елементи нормативної системи в
цілому, свого роду структурні схеми, моделі побудови нормативного матеріалу” [9, c.55]. На його
думку, роль юридичних конструкцій проявляється
у декількох площинах: по-перше, формування
юридичних конструкцій є певним показником логічної структури податкового права, що відображає
логіку побудови відповідних суспільних відносин;
по-друге, юридичні конструкції несуть певне ідейне навантаження, що визначає їх зв’язок з принципами правового регулювання; по-третє, розвиток системи нормативного закріплених юридичних конструкцій свідчить про високу міру організації нормативного матеріалу і з цієї точки зору вони виступають одним з аспектів юридичної техніки [9, c.55].
У загальнотеоретичних та методологічних
дослідженнях останнього часу підкреслюється, що
у зв’язку з розвитком теорії юридичних конструкцій традиційне „двохфокусне” уявлення про право
„відношення - норма” вимагає трансформації його

у трьохфокусне – „відношення – конструкція - норма”. Тобто, юридична конструкція визнається і як
фактично обрана типова модель суспільної поведінки, з одного боку, і як її позитивне закріплення, з
другого боку. „В цьому сенсі, - зазначає М.М. Тарасов, - юридичні конструкції стають особливим
способом зв’язку, що забезпечує відповідність
приписів позитивного права природі відносин, що
регулюються” [42, c.245].
Від себе додамо, що наявність ґрунтовно
продуманих позитивно закріплених юридичних
конструкцій не лише у податковому праві, але й у
всіх інших інститутах фінансового права унеможливлює режим „ручного управління” цією винятково важливою сферою суспільних відносин, реально пов’язує державу не лише правами, але й
обов’язками, тобто правом як феноменом. Тому
одним з найзлободенніших завдань пострадянської
вітчизняної науки фінансового права та суспільства є вироблення і нормативне закріплення адекватних конструкцій у кожному з інститутів фінансового права як їх невід’ємних субстанціональних
якостей. Тільки за цих умов фінансове право стане
спроможним ефективно регулювати розподільні,
перерозподільні та контрольні відносини у сфері
публічних фінансів, а галузь фінансового права
набуде якостей класичної зрілості, стане в один
рівень з іншими розвинутими галузями постсоціалістичного вітчизняного права.
Висновки. Таким чином, основоположною
якістю, властивістю фінансового права є те, що
воно складається з інституціональних утворень,
кожне з яких здійснює повне регулювання відповідного виду однорідних суспільних відносин, а саме
– розподільних, перерозподільних та контрольних
відносин у сфері публічних фінансів. Причому не
норми фінансового права, не галузь фінансового
права в цілому, а відповідні інститути фінансового
права виступають фактичними самодостатніми
позитивними регуляторами суспільних відносин у
сфері публічних фінансів. Усі інститути фінансового права відображають відповідні соціальні інститути і поза ними виникати не можуть. В свою
чергу, вони також є однією з форм об’єктивної фінансово-правової реальності і в силу цього наділені
об’єктивними закономірностями існування та розвитку. До основних об’єктивних якостей інститутів
фінансового права належать їх нормативна визначеність, інструментальна спрямованість, стійкість.
Інститути фінансового права наділені тільки їм
притаманними внутрішніми специфічними рисами
- началами, принципами, юридичними конструкціями. Кожен інститут фінансового права має тільки
йому властивий категорійно-понятійний апарат.
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Водночас галузь фінансового права не може бути
зведеною до суми її інститутів. Вона є якісно іншим, відмінним від фінансово-правового інституту, виміром фінансово-правової реальності, яка має
власні начала, принципи, цілі та методи, юридичні
механізми правового регулювання, які співвідносяться з відповідними вимірами інститутів фінансового права як загальне та особливе.
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L.V. Vakaryuk
INSTITUTIONAL MEASURING OF THE FINANCIAL LAW
Summary
The basic property of the financial law is that it consists from institutional of educations, each of
which realizes complete regulation of the conforming kind of the homogeneous public attitude, namely distributive, redistributable and control attitudes in sphere of the public finance. And not the norms of the
financial law, not range of the financial law as a whole, and conforming institutes of the financial law act by
actual positive regulators of the public attitude in sphere of the public finance. All institutes of the financial
law map the conforming social institutes and behind their limens arise can not. In turn, they also are one of
the forms of an objective financial-legal reality and by virtue of it the existence, vested objective
legitimacies, and developments. To the basic objective qualities of institutes of the financial law belong their
normative definiteness, tool orientation, resistance. Institutes of the financial law vested only by it by proper
intrinsic specific features - beginnings, principles, legal constructions. Each institute of the financial law has
only to him the proper conceptual kettle. At the same time the range of the financial law can not be shown to
the sum of its institutes. It in turn is qualitatively by other, distinct from financial-legal institution, measuring
of a financial-legal reality, which has natural beginnings, principles, purposes and methods, legal
mechanisms of legal regulation, which correspond with the conforming measuring of institutes of the
financial law as common and special.
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ВИХІДНИЙ ПРАВОВИЙ СТАТУС РОЗПОРЯДНИКА БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ
ЯК СЛУЖБОВОЇ ОСОБИ
Постановка проблеми. Одними з ключових учасників бюджетно-правових відносин є
така група суб’єктів фінансового права, як „розпорядники бюджетних коштів”. Відповідно до
змісту ст. 2 п.1 пп.36 Бюджетного кодексу України (БКУ) „розпорядники бюджетних коштів – це
бюджетні установи в особі її керівників, уповноважені на отримання бюджетних асигнувань,
взяття бюджетних зобов’язань”.
Фінансово-правовий статус розпорядника
бюджетних коштів ґрунтується на загальному
публічному службовому статусі, яким наділений
керівник бюджетної установи, елементом якого є
можливість нести відповідальність (дисциплінарну (службову), кримінальну, адміністративну,
цивільну, іноді конституційну тощо) за неналежне
виконання ним службових повноважень, за здійснені на посаді правопорушення. Оскільки норми
бюджетного права передбачають необхідність відповідальності за здійснення правопорушень у бюджетній сфері, дані суб’єкти мають володіти відповідною деліктоздатністю, яка є елементом їх загальної деліктоздатності, а остання – є елементом їх
загального службового статусу.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Аналіз питань бюджетної діяльності розпорядника бюджетних коштів не може бути вдалим
без урахування особливостей їх статусу як службовців державних органів, органів місцевого самоврядування, державних і муніципальних установ та організацій і повинен спиратися на визначення їх службового призначення. Загальнотеоретичні та методологічні аспекти правового статусу державного та муніципального службовця,
посадової особи та їх загальні та особливі риси
досліджувалися у працях В.Б.Авер’янова,
С.С.Алексєєва, О.М.Бандурки,, Д.М.Бахраха,
І.Л.Бачило, Ю.П., Битяка, І.І.Євтихієва, А.П.Зайця, М.О.Іллічова, Ю.М.Козлова, М.І.Козюбри,
В.В.Копєйчикова, В.В.Лазарєва, С.П.Мавріна,
В.М.Манохіна, О.Ю.Оболенського М.П.Орзіха,
І.М.Пахомова,
О.В.Петришина,
Г.І.Петрова,
І.П.Петрова, Г.Є.Пєтухова, О.Ф.Скакун, Ю.М.Старілова, С.С.Студенікіна, А.Т.Усольцева, В.Г.Чмутова, П.І.Щекочихіна, Ц.А.Ямпольської та інших.
Мета статті визначити характер і види службовців, яких наділяють статусом розпорядників
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бюджетних коштів і які можуть виступати в якості
претендентів на такий статус, а також вихідні засади їх службового статусу.
Виклад основного матеріалу. В філософській літературі інтерес характеризується як значна причина дій людей і їх груп, суспільної поведінки. Публічний інтерес – це визнаний державою та забезпечений правом інтерес соціальної
спільноти, задоволення якого слугує рівнем і гарантією його здійснення і розвитку [17 с.55].
Як справедливо відзначає Н.І.Хімічева,
найважливішим принципом фінансового права є
принцип пріоритету публічних інтересів у правовому регулюванні відносин у галузі фінансової
діяльності державних і муніципальних утворень.
Необхідно також враховувати, що керівники публічних організацій (юридичних осіб публічного
права) за своєю посадою покликані відстоювати
матеріальні інтереси очолюваної ними структури. Не будучи публічними службовцями, їм важко було б зберігати перевагу публічного інтересу
в бюджетній сфері, зберігаючи розумне поєднання публічного і приватного (інколи суспільного) інтересу. Окрім того, в фінансово-правових
і адміністративно-правових відносинах, тобто
публічних, посадова особа також виступає носієм повноважень двоякого роду [11, с.103]. В одних випадках повноваження належать органу
державного управління, і, здійснюючи їх, посадова особа виступає безпосередньо від імені цього органу. Так, по суті суб’єктом бюджетної діяльності виступає орган, від імені і за дорученням
якого посадова особа вступає в конкретні правовідношення (наприклад, бюджетна установа в
особі її керівника). В цій ситуації посадова особа
власних повноважень фактично не має. В інших
же випадках посадова особа виступає як носій
самостійних, саме їй за посадою належних повноважень (наприклад, керівні посадові особи міністерств, державних комітетів, які здійснюють
повноваження здійснювати бюджетну діяльність
іншого роду, зокрема бюджетний контроль, притягують до відповідальності за правопорушення,
вчинені у сфері бюджетної діяльності тощо). Тут
сама посадова особа і виступає як суб’єкт публічного права у сфері виконавчо-розпорядчої діяльності, а отже, вона може мати повноваження, що
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розповсюджуються за межі органу, а також носять
внутрішньо-організаційний характер [10 с.13-19].
Служба публічного характеру, на якій перебувають керівники бюджетних установ, відповідно до адміністративного законодавства різниться саме характером і природою служби. Усіх
їх можна поділити на три групи, де: перші є посадовими особами, що знаходяться на державній
службі (цивільній та мілітарній), тобто є керівниками державних органів; другі є службовцями
органів місцевого самоврядування; треті – службовцями державних установ та організацій, а також установ та організацій місцевого самоврядування (публічних установ).
Сучасне законодавство України базується
на так званому вузькому розумінні державної
служби – як діяльності службовців у межах державних владних структур, що спрямована на виконання й забезпечення діяльності державної
влади в особі її органів для здійснення керівництва суспільними справами [4 с.55].
Державна служба є різновидом служби взагалі і публічної служби, зокрема. І володіє рядом
властивих лише їй ознак, що дозволяють відмежовувати державну службу від інших видів служби. Державна служба – це служба в державних
органах і їх апараті, відповідно державні службовці займають посаду в даних органах і їх апараті. Як зазначає В.М.Манохін, державна служба
починається там, до встановлюються посади, які
невідривні від організації державного апарату [12,
с.9]. Під посадою прийнято розуміти засновану у
встановленому порядку первинну структурну одиницю тієї чи іншої організації, що визначає зміст і
обсяг повноважень особи, яка її займає.
Центральний елемент статусу — закріплені
в нормативно-правових актах права й обов’язки,
що встановлюють межі необхідної та можливої
поведінки. Їх зміст виражається в необхідності
здійснювати визначені дії або утримуватися від
таких, вимагати здійснення або нездійснення визначених дій від інших осіб, нести відповідальність за невиконання або неналежне виконання
передбачених дій, а також в юридичній можливості діяти в межах установлених кордонів, вимагати, претендувати, користуватися благами
[13, с.64-65]. На думку Г.В.Атаманчука, державна
служба – „це практична і професійна участь у здійсненні цілей і функцій держави шляхом виконання
обов’язків і повноважень по державній посаді в
конкретному державному органі” [3, с.263].
Правовий статус державних посадових осіб
зі спеціальним статусом (Президент України) та
ряду керівників державних органів (Голова Вер-

ховної Ради України, його заступники, Прем’єрміністр України, Голова Конституційного Суду
України, Голова Верховного суду України, Голова Вищого господарського суду України, Генеральний прокурор України та його заступники)
регулюється Конституцією України, Законом
України „Про державну службу” та спеціальними законами України, що значно впливає і на їх
правовий статус як розпорядників бюджетних
коштів. На основі цих положень державну службу в Україні поділяють на цивільну (загальну і
спеціальну, в органах, що мають яскраво виражену галузеву компетенцію) та мілітарну (СБУ,
збройні сили України). Вид державної служби,
на якій перебуває керівник державного органу,
також впливає на правовий статус розпорядника
бюджетних коштів, що дозволяє в подальшому
також розмежовувати спеціальні статуси розпорядників бюджетних коштів. Служба ж посадових осіб органів місцевого самоврядування регулюється Законом України „Про службу в органах
місцевого самоврядування”, отже, розпорядники
коштів місцевих бюджетів і бюджету АРК перебувають на муніципальній службі. Загальною
змістовою ознакою, яка об’єднує правове положення керівників органів держави, АРК та місцевого самоврядування, є форма публічної влади, що забезпечує єдність владних повноважень
відповідних органів („державна і муніципальна
служби покликані забезпечувати функціонування
державного апарату, апарату АРК і апарату органів місцевого самоврядування, а також реалізацію юридично владних повноважень державних і муніципальних посадових осіб” [7 с.13-14]),
на відміну від природи влади керівників публічних установ, що зумовлена лише владою над
трудовим колективом установи. Більш загальним
поняттям для державної та муніципальної служби є термін „публічна служба”. Публічна служба
– це служба в органах публічної влади.
Служба ж у публічних (державних і місцевого самоврядування) установах та організаціях
має на меті безпосередню реалізацію соціальнокультурних функцій: медичне, наукове, культурно-освітнє тощо обслуговування населення. Їх
керівники складають третю групу розпорядників
бюджетних коштів. Не зважаючи на те, що у
Концепції адміністративної реформи в Україні
зазначається, що „в перспективі постає питання
обов’язкового розроблення такої концепції державної служби, яка б охоплювала установи й організації всього державного сектора, що фінансується з державного бюджету”, в правову площину її положення ще не впроваджені, а отже, дані
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службовці не є на публічній службі, а лише на
службі публічного характеру.
Той факт, що службовці публічних установ
та організацій „займаючи посаду, не мають розпорядницьких повноважень за межами установи
чи організації, свідчить лише про обсяг їх повноважень” [9, с.118], а не про відсутність у них публічного статусу. По кожній посаді визначається
коло, обсяг повноважень (прав і обов’язків), закріплюється є їх правовий статус посадовою інструкцією, яка має бути індивідуальною, а не
типовою. Наявність у них, як правило, внутрішнього характеру повноважень та особливості даних повноважень зумовлюються публічно-правовим характером їх діяльності. Керівники публічних установ та організацій обіймають штатну
керівну посаду в державній або муніципальній
установі або організації, що дає їм можливість
виступати від імені даної організації (керівник,
або його заступник, який здійснює повноваження
керівника в разі відсутності першого і має право
підпису фінансових документів). Дана посада є
публічною. Зокрема, відповідно до Закону України „Про вищу освіту”, у п. 2 ст. 48 зазначається,
що такою посадою є і посада ректора. Окрім того, у вітчизняному законодавстві існують колізії,
які не дають змогу відносити до державних службовців керівників ряду державних органів. Зокрема, відповідно до Закону України „Про державну службу” Державний Секретар як керівник
системи дорадчих органів Президента України,
які виходячи з положень Конституції України не
мають статусу державних органів, не підпадає
під статус державного службовця, оскільки не
займає посаду в державному органі або його апараті. В такому разі його можна віднести як керівника державної організації до категорії службовців державних установ та організацій, що дає
можливість віднести його до групи службовців
публічного характеру.
Загалом особливістю правового статусу
службовців державних установ та організації є
те, що реалізація їх прав і обов’язків повністю
підпорядкована або наданню публічних неуправлінських послуг, а в рідких випадках здійсненню
делегованих владних розпорядчих повноважень
(якими є, зокрема, і повноваження, якими вони
наділені як розпорядники бюджетних коштів
щодо нижчестоящих розпорядників та одержувачів бюджетних коштів), або власних владних
повноважень організаційно-розпорядчого характеру (наприклад, Державний секретар).
Схвальною є позиція ряду вчених, які зазначають, що статус службовця державної уста92

нови та організації як учасника в перше чергу
адміністративних, публічно-сервісних відносин
також потребує „формального встановлення” [4
с.55], тобто чіткого визначення в законодавстві
усіх необхідних елементів їх правового статусу.
Таким загальним терміном може бути термін
„служба публічного характеру”, оскільки він
включає і публічну службу (державну та муніципальну) і службу в публічних установах.
Отже, не можна стверджувати, що всі розпорядники бюджетних коштів є державними
службовцями або службовцями органів місцевого самоврядування, однак ніхто не піддає сумніву тезу про те, що вони є службовцями. Як зазначає С.Дубенко, службовці – це соціальна група, що складається з фізичних осіб, які здійснюють на оплачуваних засадах певні необхідні функції і виконують завдання діючих органів, установ і організацій [6 с.44]. Ю.Н.Старілов визначає
статус службовців як “диференційовану і комплексну систему, яка має вертикальну і горизонтальну структуру” [16 с.318]. Таке тлумачення
дає змогу охарактеризувати також місце посадової особи в службовій ієрархії. Якщо вертикальний поділ залежить від категорії посади, яку займає
службовець, то горизонтальний рівень зумовлений
завданнями окремого виду служби. Однак учені
зазначають, що всі перераховані категорії суб’єктів
є службовцями і їм притаманні загальні ознаки, які
характеризують їх службову діяльність [18 с. 234]:
зайняття посади у відповідній організаційній структурі; наявність професійної підготовки і навиків
для виконання службових повноважень відповідно
до посади; здійснення завдань і функцій, які зумовлені видом служби; дотримання принципів і етичних вимог служби; оплатне виконання доручень
працедавця.
Службовці публічного характеру є різновидом усієї соціальної групи службовців, і зайняті вони в основному практично-організуючою
або публічно-сервісною діяльністю з виконання
державних та муніципальних завдань і функцій.
Отже, фінансово-правовий статус розпорядників бюджетних коштів, який базується на загальних єдиних вихідних началах, уже встановленій публічний правосуб’єктності керівників
бюджетних установ, установлюється з урахуванням їх уже сформованого публічно-правового
положення і значно доповнює їх службову компетенцію. Однак складність у тому, що немає
єдиного правового акта, який би встановлював
єдині принципи служби публічного характеру,
загальні риси, однак Кримінальний кодекс України містить загальне визначення для осіб даної
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категорії як „службових осіб”, що є підставою
для загального підходу до їх службової відповідальності, в тому числі і фінансово-правової
(бюджетно-правової).
В науці, особливо адміністративно-правовій, приділяється значна увага дослідженню природи поняття „посадова особа”, „державний
службовець”, останнім часом ведуться дослідження поняття „службова особа”, однак значно
меншої уваги приділенню поняттю „публічний
службовець”, а також поняттю „службовець публічного характеру”.
В основу розмежування вказаних вище категорій покладено природу владних повноважень, якими вони наділені при виконанні службових завдань, зокрема:
- „посадова особа” своїми діями забезпечує
виконання завдань організації, організовує роботу усього колективу, здійснюючи вплив на учасників управлінського процесу за допомогою владних організаційно-розпорядчих повноважень,
уповноважена приймати адміністративного характеру акти, які є підставою виникнення, зміни чи
припинення правових наслідків, та представляти
інтереси цілісної організаційної структури, яку
вона очолює у зовнішніх зносинах [14 с. 235]
(лінійна влада);
- „службова особа” – особа, яка займає посаду, пов’язану з виконанням спеціальних повноважень, пов’язану з виконанням спеціальних
повноважень, наданих їх у встановленому законом порядку стосовно осіб, що не перебувають з
нею у службово-трудових відносинах, і у випадках, передбачених законодавством, вправі застосовувати заходи адміністративного примусу [14
с.235]. За нею нормативними актами закріплено
спеціальні повноваження, у межах яких вона наділена владою, є представником адміністративної влади і її дії породжують юридичні наслідки
для фізичних і юридичних осіб, які не перебувають з нею в службово-трудових відносинах, тобто поширює свій вплив на „третіх” осіб (можуть
бути державні службовці, службовці органів місцевого самоврядування, службовці підприємств,
установ чи організацій незалежно від форм власності, в тому числі спільних, кооперативних та
інших підприємствах). Н.Янюк обґрунтовано
висловлює думку, що службовою особою є учасник адміністративно-правових відносин, на відміну від посадової особи, яка є учасником службово-трудових відносин [18 с.235].
Кримінальний кодекс України також використовує поняття „службова особа”, яке за змістом відповідає визначенню терміна „посадової

особа”, що містив Кримінальний кодекс України
попередньої редакції у ст.. 164, тобто відбулась
заміна термінів без зміни їх змісту. У ст. 364
Кримінального кодексу України 2001 р. встановлено, що „під службовими особами розуміють
особи, які постійно чи тимчасово здійснюють
функції представників влади, а також займають
постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов’язків, або виконують такі обов’язки по
спеціальних повноваженнях”. Тобто законодавці
вирізнили такі ознаки, за наявності хоча б однієї з
яких особу можна назвати „службовою особою”:
1) постійне чи тимчасове здійснення функцій представника влади (особи, що перебувають
на посадах в органах державної влади, місцевого
самоврядування, які наділені правом у межах
своєї компетенції ставити вимоги, а також приймати рішення, обов’язкові для виконання фізичними та юридичними особами незалежно від їх
відомчої належності чи підлеглості [14 с. 842]);
2) постійне чи тимчасове виконання організаційно-розпорядчих функцій згідно з посадою
(це обов’язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом окремої
організації, її частини, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності);
3) постійне чи тимчасове виконання адміністративно-господарських обов’язків згідно з
посадою (це обов’язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном [14 с.842]);
4) постійне чи тимчасове виконання організаційно-розпорядчих функцій або адміністративно-господарських обов’язків за спеціальним
повноваженням на підставі адміністративного
акта (постійно чи тимчасово).
Загальною ознакою для всіх розпорядників
бюджетних коштів є виконання адміністративногосподарських обов’язків згідно з посадою, оскільки на них як на керівників бюджетних установ
покладений обов’язок по управлінню та розпорядженню державним або комунальним майном, переданим їм в оперативне управління та обов’язок
належно використовувати бюджетні асигнування.
Загальним також є те, що всі розпорядники
бюджетних коштів на певний час наділяються
спеціальними адміністративно-господарськими
повноваженнями, які надаються їм у ході бюджетного процесу у вигляді бюджетних зо-
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бов’язань, а для вищестоящих розпорядників до
спеціальних повноважень додається також контроль за виконанням кошторису та додержанням
бюджетної дисципліни нижчестоящими розпорядниками бюджетних коштів. Власне і сам статус розпорядника бюджетних коштів є тимчасовим. Здійснюють вони постійно й організаційнорозпорядчі функції згідно з посадою, оскільки є
керівниками відповідних організацій. При цьому
не всі з розпорядників бюджетних коштів є представниками влади, оскільки частина з них є керівниками публічних установ, що, як ми вже вказали вище, не заважає їм мати статус службової
особи, оскільки для одержання також статусу
достатньо було б володіти хоча б однією з вищеназваних рис.
Отже, загальним статусом для розпорядників бюджетних коштів є також статус „службової
особи”, однак коло службових осіб дуже широке
і охоплює не лише суб’єктів, які були створені
винятково як публічні суб’єкти права (службовців публічного характеру), але й приватних
суб’єктів права, які тимчасово здійснюють спеціальні функції публічного характеру.
Загальним статусом для керівників бюджетних установ, що мають статус розпорядників
бюджетних коштів, є і статус керівника, який
зазначений як обов’язкова риса у законодавчому
визначенні терміна „розпорядник бюджетних
коштів” (ст.2 БКУ).
У зв’язку з тим, що в якості розпорядників
бюджетних коштів виступають саме керівники
бюджетних установ, деякі вчені окреслену вище
категорію службових осіб пропонують віднести
до категорії „посадові особи”. Однак посадовими
особами, у контексті Закону України „Про державну службу” (ст.2), вважаються керівники та
заступники керівників державних органів та їх
апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих і
консультативно-дорадчих функцій. Але дане визначення не охоплює керівників та їх заступників
органів місцевого самоврядування, а також керівників публічних установ та організацій. Проте
охоплює Державного секретаря як керівника органу, що здійснює консультативно-дорадчі функції, але не враховує, що працівники Державного
секретаріату не здійснюють державну службу.
Більш прийнятним є термін „службові особи”, визначення якого дане в Кримінальному кодексі України. Проте дане визначення досить
широке і охоплює керівників підприємств, які як
різновид державних організацій, по-перше, не
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можуть бути бюджетними установами, і, подруге, відповідно до цивільного законодавства не
визнаються юридичними особами публічного
права, і, відповідно, не можуть мати статус розпорядників бюджетних коштів.
Висновки. Отже, вихідним, загальним правовим статусом для всіх службовців, що виступають у якості розпорядників бюджетних коштів
є статус службової особи, яка знаходиться на
службі публічного характеру і займає посаду керівника (рідше виконуючого обов’язки керівника
або заступника керівника) бюджетної установи.
Так, у правовому забезпеченні статусу державних і муніципальних службовців, а також службовців публічних установ мають враховуватись
як загальні, так і особливі аспекти, в одних випадках об’єднуючі, в інших – розмежовуючі ці види служб. До юридично-значущих ознак, що
розмежовують правові статуси керівників бюджетних установ як представників різних видів
публічної служби, належить віднести: територіальність розповсюдження повноважень (державна
– загальнодержавний масштаб, муніципальномісцевий, служба в публічних установах – відсутність публічно-владних повноважень, що виходять поза межі установи); організаційно-правова
форма публічної організації, в якій здійснюється
служба (державні чи місцевого самоврядування
орган або установа), рівні системи (державна служба має загальнодержавний та регіональний рівні,
місцева – три); завдання та функції; компетенція.
Одна з відмінностей, що розмежовує правові статуси службовців, які належать до цих видів служб і яка лежить в основі розмежування їх
фінансово-правового статусу, є відмінність у
джерелах фінансування відповідної служби та
грошового утримання даних службовців: для
державної служби, а також служби в державних
установах джерелом утримання є Державний
бюджет України; для служби в органах та установах місцевого самоврядування – бюджет АРК і
місцеві бюджети. В зв’язку з цим дуже важливим
є питання про єдність природи й особливості
правового забезпечення державної служби, служби в органах місцевого самоврядування та служби в державних установах, установах місцевого
самоврядування (служби публічного характеру.
Розгляд природи та особливостей правового забезпечення даних видів служби припускає вияв
загального й особливого у вихідному правовому
статусі керівників бюджетних установ. Загальність правового статусу керівників бюджетних
установ, що мають статус розпорядників бюджетних коштів, визначається і загальністю принци-
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пів, на яких базуються дані види служби. Єдність
принципів, установлених у законодавстві щодо
різних видів публічної служби, з усією очевидністю підкреслює соціально-генетичний зв’язок юридичних засад, що відносяться до вихідного правового статусу даних службовців, на якому ґрунтується їх спеціальний фінансово-правовий статус як
розпорядників бюджетних коштів.
Загальним правовим статусом володіють
усі службовці публічного характеру, оскільки
положення Конституції України та загальні норми законів розповсюджуються на них усіх, без
різниці в їх субординаційному положенні і видової специфіки службової діяльності.
Список літератури
1. Адміністративне право України. Академічний курс: Підручник. : У двох томах: Т.1
Загальна частина / Ред.колегія: В.Б.Авер’янов
(голова). – К.: Юрид. думка, 2004. – 584 с.
2. Алексеев С.С. Общая теория права. В.
2-х томах. – Т. 2. – М., 1982.
3. Атаманчук
Г.В.
Государственное
управление. Курс лекций. – С., 1997.
4. Баган Тимофій Службовець державної
установи та організації: поняття та характеристика правового статусу // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 8. – С. 55-58.
5. Виконавча влада і адміністративне право
/ За заг. ред. В.Б. Авер'янова; О.Ф. Андрійко, Ю.П.
Битяк, В.М. Шаповал та ін.; Ін-т держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України. - К., 2002.
6. Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні. – К., 1999.
7. Козбаненко В.А. Правовое обеспечение
статуса государственных и муниципальных служащих: общее и особенное // Государство и право. – 2003. - № 1. – С. 13-14.

8. Колпаков В.К. Адміністративне право
України: Підручник. – К.: Юрінком інтер, 1999. –
736 с.
9. Комаров С.А. Общая теория государства и права: Курс лекций. – М., 1996.
10. Костюков А. Н. Должностное лицо:
Административно-правовой статус // Правоведение. -1987. - № 2. - С. 13 – 19.
11. Манохин В. М. Конституционные основы советского административного права. – Саратов, 1983.
12. Манохин В.М. Советская государственная служба. – М., 1966.
13. Матузов Н. И. Правовой статус личности: понятие и структура // Правопорядок и правовой статус личности в развитом социалистическом обществе в свете Конституции СССР 1977
года. - Саратов, 1980. - С. 64—65.
14. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. – 3-тє вид, переробл.та доповн. / За ред. М.І.Мельника,
М.І.Хавронюка. – К.: Атака, 2003. – 1056 с.
15. Оболенський О.Ю. Державна служба
України: реалізація системних поглядів щодо
організації та функціонування: Монографія. Хмельницький, 1998.
16. Старилов Ю.Н. Служебное право. – М.:
БЕК, 1996.
17. Тихомиров Ю.А. Публичное право.
Учебник. – М.: БЕК, 1995.
18. Янюк Н. Поняття „службової особи” в
адміністративному праві // Проблеми державотворення і захисту прав людини. Матеріали ІХ
регіональної науково-практичної конференції
(13-14 лютого 2003). – Львів: Юридичний факультет Львівського національного університету
імені Івана Франка, 2003 р. – С. 234-236.

Стаття надійшла до редколегії 3 червня 2005 року.
Рекомендована до опублікування у «Віснику» науковим редактором П.С.Пацурківським.
N.Y. Yakymchuk
INITIAL LEGAL STATUS OF BUDGET MEANS MANAGER AS OFFICIAL
Summary
In this article problems of the status of budget means manager, namely bases of his status as official, are investigated. Public character of his service, kinds of officials, authorized by the right to represent itself as budget
means manager, are determined. Also, it is determined that presence of the status of official, who is on service
(with public character) and holds post of the head (acting as) of budget institution, is initial for them.
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ДІАЛЕКТИКА ЗМІСТУ ТА ФОРМИ ПОДАТКОВОГО ПРАВА
ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ЙОГО СИСТЕМНОЇ СУТНОСТІ
Наукою фінансового права пострадянських
країн сприйнята з радянських часів і на даний
час підтримується переважною більшістю її
представників традиція розглядати систему податкового та інших інститутів фінансового права, галузі в цілому через критерій сфери дії відповідних норм права. Такий підхід до класифікації складових частин податкового права не випадковий, оскільки саме даний критерій традиційно лежить в основі систематизації всієї галузі
фінансового права. Він прижився з легкої руки
фундатора ще науки радянського фінансового
права Ю.А.Ровінського, який у свій час стосовно
фінансового права в цілому віддав перевагу групуванню його норм лише за ознакою Загальної й
Особливої частини, тобто саме за критерієм сфери дії відповідних норм права. Зокрема,
Ю.А.Ровінський писав, що «така класифікація являє собою, як правильно відзначає О.С.Іоффе,
«прийом не соціальний, а суто технічний». Він
зводиться винятково до того, що в цьому випадку
немовби виносяться за дужки загальні положення,
властиві усім чи переважній більшості норм, що
об'єднані в даному кодексі чи зводі» [13, c.94].
Застосовуючи даний підхід у сучасних
умовах, провідний теоретик податкового права
України М.П.Кучерявенко зазначає, що класифікація податково-правових норм, групування їх в
окремі базові інститути вимагають реалізації
ознаки спільності (загальності) в особливостях
правового впливу на окремі види податкових
відносин. Саме тому, підкреслює він, стає можливим і необхідним об'єднати в Загальній частині
родові норми податкового права, при зосередженні в Особливій частині норм, що реалізують
їх приписи на рівні окремих видів платежів податкового характеру. Якщо Загальна частина закріплює основні поняття, принципи, характерні
для оподатковування в цілому, формує модель,
конструкцію правового механізму податку, незалежно від форми його прояву, резюмує М.П.Кучерявенко, то Особлива частина спрямована на регулювання окремих податково-правових інститутів,
що опосередковують надходження коштів від конкретних видів податків і зборів [11, c.511-512].
В одному з новітніх російських підручників з податкового права, підготовленому А.А.Та96

деєвим і В.А.Паригіною, також зазначається, що
норми податкового права, як і норми більшості
галузей російського права, групуються у дві частини – Загальну частину й Особливу частину і
являють собою систему послідовно розташованих (виділено мною – Г.Р.) і взаємно пов'язаних
правових норм, об'єднаних внутрішньою єдністю
цілей, задач, предмета регулювання, принципів і
методів такого регулювання [15, c.64].
Безумовно, такий підхід до систематизації
податкового права має законне право на своє існування. З його допомогою стає можливим насамперед класифікувати позитивне податкове
право, виявити в ньому всілякі нашарування,
пробіли і нестиковки, уявити собі всю сферу
податково-правового регулювання в її горизонтальному вимірі. Разом з тим цей підхід до
систематизації податкового права унеможливлює пізнання його онтологічної сутності, вертикальної структури податкового права, не розкриває його природних функцій – установчої, організуючої і контрольної, що органічно випливають із природних функцій податку. Пізнання цієї
сторони податкового права з неминучістю вимагає застосування інших методологічних підходів.
Ще в радянський період розвитку юридичної науки
відомий теоретик права Л.С.Явич прийшов до висновку, що «система юридичних норм, їхня сукупність» є правом тільки «у єдності його вольового
змісту і властивої йому форми» [15, c.48].
Саме вольовий зміст права в цілому і податкового права, зокрема, визначаючи його сутнісні ознаки, є вихідним, базисним системоутворюючим чинником і дозволяє нам розкрити вертикальний зріз системи податкового права, пізнати його споконвічні системні риси в їх онтологічному вимірі, побачити діалектику змісту та
форми податкового права. Як переконує досвід
інших юридичних наук [2; 7], ця задача може
бути розв'язна тільки за умови адекватного застосування наукового інструментарію до аналізу
податкового права.
Універсальним онтологічним базисом найрізноманітніших проявів сущого є єдність і боротьба, тобто взаємодія його протилежних засад.
У світі нескінченна пара протилежностей – добро і зло, істина й омана і т.д. Однією з таких пар
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є публічний інтерес і приватний інтерес, а податок виступає інструментом їхнього узгодження,
зрівноважування, надання їхній взаємодії стійкого структурного (тобто системного у вертикальному вимірі) характеру. Збалансування публічного та приватного інтересів виступає ключовим принципом оподатковування в правовій
державі, свого роду парадигмою податкового
права. Без постійного врахування могутнього
впливу цього принципу на приватні і публічні
фінанси, на опосередковуючі їх податки не можна не тільки побудувати податкову систему в суспільстві, але і створити умови для найбільш оптимальних пропорцій і темпів суспільного розвитку, якомога повнішого задоволення зростаючих публічних та приватних потреб. Проте роль
парадигми галузі права чи правового інституту у
систематизації відповідних норм права у юриспруденції ще не з’ясована у достатній мірі, а наукою
фінансового права ця проблема по великому рахунку ще й не ставилась, хоча вона архіважлива.
Слідом за парадигмою податкового права у
критеріальному ряді системоутворюючих структуру податкового права факторів ідуть його природні принципи. Проблема принципів податкового права у науці фінансового права відрізняється деякою пікантністю. Фактично ніхто з
юристів-фінансистів не заперечує їхнього існування і надзвичайно важливої ролі у створенні та
застосуванні позитивного податкового права.
Однак розуміють їх зовсім по-різному. Позитивісти насамперед стверджують, що принципом податкового права може бути тільки нормативно
закріплене в законі чи іншому юридичному акті
положення і що віднесене у ранг принципів воно
може бути тільки тим, хто уповноважений створювати позитивні норми податкового права. Тому майже в кожного з них свій набір принципів
податкового права, нерідко докорінно відмінний
від аналогічних принципів, що обґрунтовуються
іншим дослідником.
Наприклад, О.М.Козирін стверджує, що
найважливіші принципи податкового права поділяються на юридичні, соціально-економічні і
технічні. Перші складають основу процесуальної
частини податкового права, другі визначають
характер матеріальних норм, треті встановлюють
підстави технічного виконання податкових операцій. Крім того, резюмує О.М.Козирін, принципи права як основа нормативного регулювання є
свого роду камертоном «усієї наступної нормотворчості. Вони гарантують безперервність, послідовність законодавчого процесу, забезпечують взаємозв'язок податкового права і податко-

вого законодавства, адаптують податкову нормотворчість до особливостей традиційної правосвідомості населення» [6, c.77].
М.П.Кучерявенко виділяє в якості окремих,
якісно відмінних між собою, наступні групи
принципів: а) принципи податкового права;
б) принципи податкової системи; в) принципи
податку; г) принципи податкового законодавства. Податковому праву як складовій частині правової системи, пише він, «притаманні загальгалузеві принципи, що знаходять своє відображення у всіх галузях: верховенство закону, єдність,
доцільність і реальність законності і т.д. Що стосується спеціальних (галузевих) принципів, то одні
з них знаходять своє пряме закріплення в конкретних нормах податкового закону (принципи-норми),
інші одержують своє вираження в системі норм,
що регулюють сплату конкретного податку (принципи, що випливають з норм)» [10, c.101, 102].
Уже згадувані нами А.А.Тадеєв і В.А.Паригіна до принципів податкового права відносять:
принцип законності оподатковування; принцип
загальності і рівності оподатковування; принцип
справедливості оподатковування; принцип стягування податків з публічною метою; принцип
установлення податків і зборів у належній правовій процедурі; принцип економічної основи
податків (зборів); принцип презумпції тлумачення
на користь платника податків (платника зборів)
усіх непереборних сумнівів, протиріч і незрозумілостей актів законодавства про податки і збори;
принцип визначеності податкового обов'язку;
принцип єдності економічного простору Російської
Федерації та єдності податкової політики; принцип
єдності системи податків і зборів [14].
Якби ми звернулися за прикладами до інших прихильників цієї доктрини податкового
права, то з неминучістю одержали б ще нові не
зазначені нами вище переліки того, що вони називають принципами податкового права.
Звідси очевидно, що справжні принципи
податкового права можна виявити тільки з інших
методологічних позицій, а саме з позицій природно-позитивного підходу до податкового права.
Яскравим підтвердженням цього висновку є результати, отримані в процесі дослідження принципів податкового права Г.А.Гаджиєвим і
С.Г.Пепеляєвим. Керуючись принципом соціального натуралізму, вони дійшли висновку, що
найбільш природною є класифікація основних
принципів оподатковування і зборів «у залежності від спрямованості їх дії», від розв’язуваних з
їх допомогою задач, тобто функціональна класифікація. За цим критерієм вони виділили три
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групи принципів: а) принципи, що забезпечують
реалізацію та дотримання основ конституційного
ладу; б) принципи, що забезпечують реалізацію
та дотримання основних прав і свобод платників
податків; в) принципи, що забезпечують реалізацію та дотримання основ федералізму. До першої групи принципів вони віднесли: 1) принцип
публічної мети стягнення податків і зборів; 2)
принцип пріоритету фінансової мети податків і
зборів; 3) принцип обмеження спеціалізації податків і зборів; 4) принцип встановлення, зміни
та скасування податків і зборів законами; 5)
принцип встановлення податків і зборів у належній процедурі; 6) принцип обмеження форм податкової законотворчості. До другої групи
принципів вони віднесли: 1) принцип юридичної
рівності платників податків і зборів; 2) принцип
загальності оподатковування; 3) принцип рівного
податкового тягаря; 4) принцип співрозмірності
оподатковування конституційно значущим цілям
обмеження прав і свобод. До третьої групи
принципів вони віднесли: 1) принцип єдності
податкової політики; 2) принцип єдності системи
податків; 3) принцип координації і поділу податкових повноважень [3]. Перші дві групи принципів мають загальне значення, а третя – відображає специфіку РФ [3, c.193]. При цьому Г.А.Гаджиєв і С.Г.Пепеляєв резонно відзначають, що і
як будь-яка інша класифікація, запропонований
розподіл принципів оподатковування і зборів умовний і підтверджують цю тезу прикладом, що
принцип установлення податків законами розвиває
більш загальний принцип поділу влади і повинний
бути віднесений до першої групи. Однак установлення податків законами, резюмують вони, справедливо розглядається і як основа дотримання прав і
свобод платників податків [3, c.193].
В одному лише важко погодитися з
Г.А.Гаджиєвим і С.Г.Пепеляєвим, а саме що
«Принципи оподатковування і зборів містять
найбільш загальні конституційні основи» [3,
c.193] цього явища. Якби це було так насправді,
принципи податкового права залишалися б усе
тими ж позитивними, тільки більш високого рівня. І майже завжди відрізнялися б не системністю й органічною єдністю, а фрагментарністю,
урізаністю. У Конституції України, наприклад,
нормативно зафіксовано лише два принципи оподатковування і зборів – їхній загальний характер і
необхідність їх законодавчого оформлення.
Як справедливо відзначає німецький
юрист-фінансист К.Фогель, «У цілому конституційне фінансове право (мова йде про його принципи – Г.Р.) не може залежати від випадковості,
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згідно з якою, одні питання знайшли в тексті
Конституції повне відображення, а інші – ні» [4,
c.113]. Цілком і повністю це судження поширюється і на окремий інститут фінансового права –
податкове право. Ті чи інші положення є принципами не тому, що вони містяться в Конституції
– їх фіксування в ній лише надає їм відповідний
нормативний статус, канонізує їх – а тому, що вони виражають гносеологічну сутність відповідного зрізу права як феномена суспільного життя.
Будучи такими феноменами споконвічно, за своєю
власною природою, вони і відбираються законодавчою владою (у всякому разі, повинні відбиратися)
для наступного їх нормативного втілення.
У випадку досить адекватного нормативного, насамперед конституційного, втілення природних принципів податкового права вони стають
могутнім інструментом узгодження публічних і
приватних інтересів, публічних і приватних фінансів, стають засобом «пов'язання» фіскальної
спрямованості держави природними перешкодами, стають на шляху зловживання податковим
правом, є фундаментом справедливого і співрозмірного оподаткування. А потреба в цьому завжди надзвичайно гостра, доказом чому є практика оподатковування не тільки України, але і тих
держав, які ми традиційно відносимо до більш
цивілізованих. Як справедливо відзначає відомий
німецький державознавець П.Кирхгоф, «доходи
як особлива категорія цікавлять державне право
(державу – Г.Р.) не з погляду походження, правової основи чи цілеспрямованості витрат коштів. У центрі його уваги – ступінь свободи
держави в сфері фінансів (виділено мною –
Г.Р.)» [4, c.134]. Узгодити цю свободу зі свободою платників податків і є головним призначенням природних, тобто правових принципів оподатковування. Їх порушення завжди з неминучістю спричиняє в кінцевому рахунку негативні наслідки не тільки для платників податків, але і для
держави. І навпаки, дотримання цих принципів
обертається безумовною взаємною вигодою всіх
суб'єктів податкових правовідносин.
Наступний рівень системної ієрархії податкового права являють собою норми Конституції
держави, що регламентують податкові правовідносини. Конституційні основи податкового права
мають свою передісторію. Як перше письмове
згадування про податки можна розцінити, на нашу думку, біблійні замітки судді Самуіла. Говорячи про права царства, він писав: «…і посівів
ваших і з виноградних садів ваших візьме десяту
частину і віддасть євнухам своїм» (Перша книга
Царства, гл. 8, п.15); «…від дрібної худоби вашої
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візьме десяту частину» (Перша книга Царства, гл.
8, п.17) [1, c.91]. В Англії в 1297 році при королі
Едуарді I з'явився «Статут про недозволенність
податків». У ньому говорилося, що «обкладання
податками …не буде мати місця без загальної згоди духівництва і світських магнатів, лицарів, городян і інших вільних людей королівства». А Статут
1340 р. проголосив згоду парламенту на прямі податки. Згодом статути 1362 і 1371 р. поширили це
положення і на непрямі податки [5, c.267].
У результаті багатовікової боротьби платників податків із тими, хто їх стягує, конституції
практично всіх держав світу закріпили за парламентом виключне право встановлювати податки.
Можливо, саме цей факт послужив підставою
М.Амеллеру для висновку про те, що «у визначеному змісті» «конституційне право» «виникає
з фінансового права» [12, c.368]. Конституційне
право платників податків погоджуватися чи не
погоджуватися через своїх представників на ті чи
інші податкові вилучення являє собою квінтесенцію конституційного податкового права.
У конституціях одних держав у силу збігу сукупності обставин воно більш-менш повно виражене в позитивній формі, у конституціях інших
держав, до яких належать і Україна, навпаки, це
право народу безпосередньо не зазначене, але
його можна логічно вивести з інших положень
конституцій держав.
Яскравим прикладом конституцій першої
групи держав є Конституція Французької Республіки. У п.14 «Декларації прав людини і громадянина», що була прийнята Національними зборами Франції 26 серпня 1789р. і входить складовою частиною в Конституцію V Французької Республіки, зазначається: «Усі громадяни мають право
встановлювати самі або через своїх представників
необхідність державного обкладання податками,
вільно давати згоду на їх стягнення, стежити за їх
витраченням і визначати їх розмір, підстави, порядок і тривалість стягнення» [9, c.434].
Чим вище рівень розвитку громадянського
суспільства і правової держави в тій чи іншій
країні, тим більш повно і чітко на рівні Конституції держави регламентуються підстави податкового права, формулюється конституційне податкове право. Це зумовлено рядом факторів.
По-перше, тому, що оподаткування передбачає
хоча і легальне, але вилучення частки приватної
власності в грошовій формі і перехід цієї частки
у власність держави, тобто, передбачає обмеження, звуження також конституційного права
приватної власності. Приватна власність є першоосновою сучасної людської цивілізації, тому в

цивілізованих суспільствах створені досконалі,
стійкі механізми її захисту, у тому числі і насамперед конституційного захисту. Саме тому обмеження права приватної власності, точніше кажучи, встановлення випадків, способів, форм
цього обмеження, виходячи з принципу адекватності, допустиме також, як виняток, на конституційному рівні. По-друге, оподатковування
здійснюється з метою задоволення загальних публічних інтересів. Їхнє задоволення також, як і
забезпечення існування приватної власності, є
умовою існування сучасної людської цивілізації.
Саме тому податки і неподаткові фіскальні платежі вже давно розглядаються юридичною наукою як атрибут публічної влади, представленої
державою і місцевим самоврядуванням, виступають у якості їх функцій. Забезпечення фінансових потреб публічної влади є умовою успішного виконання цією владою всіх її інших функцій.
Багатоаспектний підхід до аналізу фінансових потреб держави і місцевого самоврядування
дозволяє виділити як мінімум два рівні цих потреб – первинні і вторинні. Первинні потреби
обмежуються рамками, що забезпечують власне
існування публічної влади. У цих рамках вона
здійснює свою фінансову діяльність у безумовній, категоричній імперативній формі, головним
чином у формі оподатковування. Забезпечивши
своє існування, публічна влада використовує також і більш м'які, умовні форми розподілу тягаря
публічних витрат. Найбільш розповсюдженими
серед них є збори, мита, інші обов'язкові платежі. Але всі ці форми, без винятку, як спільний
знаменник мають вторгнення в приватну власність, що захищається Конституцією держави.
Тому в правовій державі таке втручання також
повинно бути конституційно регламентованим у
формі конституційного податкового права чи
більш широкій формі - конституційного фінансового права.
Аналіз конституцій держав світу переконує, що в багатьох із них на даний час регулюванню податкових правовідносин стала приділятися особлива увага, а в деяких – у конституціях
Бельгії, Польщі, Федеративної Республіки Німеччини, Швеції та у ряді інших — регулюванню
публічних фінансів відведені спеціальні розділи.
Як свідчить практика оподатковування в даних
країнах, це цілком себе виправдовує. У першій
Конституції РСФСР 1918 р. також існував окремий розділ «Бюджетне право», однак з ліквідацією приватної власності і встановленням монопольного права державної власності потреба в конституційному регулюванні відносин із приводу
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публічних фінансів до середини 30-х років ХХ
століття в нашій країні відпала й у Конституції
СРСР 1936 р. такого розділу вже не було. Немає
його в Конституції України і в даний час, хоча
потреба в його свого роду «відновленні в правах» знову не тільки існує, але і з року в рік зростає. Тому, на нашу думку, однією з перспективних задач майбутніх конституційних реформ в
Україні, що неминучі, постане необхідність розробки та включення в текст Основного Закону
спеціального розділу про публічні фінанси.
Наприклад, у консолідованому тексті Конституції Бельгії від 17 лютого 1994 р. частина V
Конституції так і називається «Про фінанси».
У ній зафіксовано, що: а) ніякий податок на користь держави не може бути встановлений інакше, як законом; б) податки на користь держави,
суспільства і регіону голосуються щорічно;
в) закони, що їх встановлюють, мають силу лише один рік, якщо тільки вони не відновляються; г) у сфері податків не може встановлюватися
ніяких привілеїв. Будь-який податковий виняток
чи послаблення може бути встановлене тільки
законом; д) усі надходження і витрати держави
повинні бути внесені в бюджет і фінансовий звіт
[9, c.374-375]. Тобто, конституційне податкове
право Бельгії встановлює основні параметри публічного вторгнення в приватну власність – його
форми, терміни, якісні межі.
Ще одним рівнем вертикальної (ієрархічної) системи податкового права, найбільш розповсюдженою його формою є податковий закон.
Вимога законодавчого оформлення податкового
права є одним з постулатів сучасного фінансового права демократичних держав, в тому числі й в
Україні відповідно до вимог Конституції України
податок не може бути встановлений, змінений чи
скасований інакше, ніж законом. Встановлення
податку у формі закону дозволяє уникнути при
оподатковуванні порушення одного з базових,
висхідних засад Конституції – принципу недоторканності приватної власності. По-друге, формулюючи загальнообов'язкові вимоги з питань оподатковування у формі закону, публічна влада випереджає спробу обговорення податків на предмет їхньої доцільності, оскільки режим законності передбачає безумовне виконання законів.
Одним з недоліків вітчизняної практики
оподатковування є те, що податки регулюються
звичайними законами. Європейський же досвід
переконує, що доцільніше регулювати податкові
правовідносини спеціальними податковими законами, прийнятими у відповідності зі спеціальною процедурою. Ця процедура передбачає все100

бічне і глибоке вивчення даних законопроектів,
як особливо резонансних та суспільно значимих,
у профільних комітетах законодавчого органу із
залученням експертів-професіоналів. А процедура обговорення такого законопроекту більш захищена від негативного лобіювання і більш прозора. У багатьох державах Європи також існують
конституційні обмеження форм податкової законотворчості. Наприклад, ч. 7 ст. 134 Конституції
Іспанії передбачає, що закон про бюджет не може встановлювати нові податки. Останні можуть
бути змінені тільки на підставі спеціального закону про податки [8, c.79].
Як переконує аналіз фінансово-правової
теорії і законодавчої практики багатьох держав,
взаємодія суспільства і держави у сфері публічних фінансів має багато особливостей, зумовлених сутністю та специфікою власне публічних
фінансів, їх визначальним значенням для природного функціонування публічної влади і забезпечення публічних інтересів суспільства. Тому наяву достатні підстави для висновку про необхідність впровадження й у вітчизняну законотворчу
практику нормативного правового акту особливого виду – фінансового закону, різновидом якого є податковий закон. Об'єктом його регулювання повинні стати всі публічні фінанси. Податковий закон повинен регулювати насамперед
юридичну конструкцію податку.
Зарубіжне законодавство, особливо фінансове законодавство країн-членів ЄС, використовує подібний інститут (financial bill, loi des
finances). Окремі спроби вітчизняного законодавця встановити особливий порядок подання та
розгляду фінансових законопроектів у цілому,
насамперед податкових законопроектів, відрізнялися не системним характером і поки що успіхом не увінчалися. Щоб не повторилася подібна
практика надалі, необхідно, на нашу думку, чітко
визначитися з критеріями, що зробили б можливим чітко ідентифікувати фінансовий законопроект, виділити його з інших.
На нашу думку, одним з найбільш оптимальних є визначення фінансового закону, що міститься в Конституції Ірландії від 29 грудня 1937
р., яке запозичене нею з британського Акта про
парламент 1911р.): «Під фінансовим законопроектом мається на увазі законопроект, що містить
тільки положення, що цілком чи частково стосуються таких питань: установлення, скасування,
зменшення, зміни чи регулювання податку,
встановлення оплати боргу чи іншого обтяження
державних фінансів або зміни чи скасування
такого обтяження; постачання; асигнування гро-
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шових надходжень, збереження цінностей, випуск чи ревізія рахунків, державних грошей,
укладання чи гарантії будь-якої позики або її
виплати; питання, що залежать від перерахованого або що їх розкривають, чи кожного з них.
У цьому визначенні терміни «податок», «державні кошти» і «позика» відповідно не охоплюють
будь-який податок, кошти чи позики, встановлені
місцевою владою або органами для місцевої влади» [9, c.796]. Це визначення з окремими уточненнями запозичено конституціями або податковими
законами ряду інших держав. Конституція Ірландії
містить також спеціальну процедуру розгляду фінансового законопроекту [9, c.796-797].
Особливий порядок прийняття фінансового
закону повинен відповідати, як мінімум, двом
взаємновиключним, на перший погляд, вимогам.
З одного боку, оскільки мова йде в ньому про
перерозподільні відносини в суспільстві, про обмеження конституційного права приватної власності, такий законопроект має бути підданий
більш ретельному розгляду в парламенті. Останнє може бути досягнуто лише шляхом винятково
глибокого і всебічного розгляду даного законопроекту в спеціалізованих парламентських комітетах і комісіях з обов'язковим залученням достатньої кількості фінансових експертів, як теоретиків, так і практиків, а також врахування точок зору різних суспільних інститутів, що мають
відношення до законотворчого процесу, просто
суспільної думки. З іншого боку, проект фінансового закону повинен бути розглянутий у найбільш стислі строки, оскільки затримка з його
прийняттям може спричинити порушення природних прав і законних інтересів споживачів фінансових ресурсів — а це більшість населення
кожної країни, може потягнути за собою серйозні перебої у функціонуванні державного апарату,
а в крайніх випадках навіть зумовити фінансовий
крах держави. Тому законодавці багатьох інших
держав світу вже давно виробили діючі засоби
протидії зволіканням із проходженням фінансових законопроектів.
Висновки. Феноменологічний аналіз податкового права переконує, що його системна природа виявляється не тільки в традиційному горизонтальному вимірі, але й у вимірі вертикальному. Ієрархічна структура податкового права є
структурою його форм, у яких виявляється насамперед онтологічне – вольове – зміст податкового права. На чолі ієрархії податкового права
перебувають його основні засади, інакше кажучи, парадигма податкового права, квінтесенцією якої є узгодження приватного і публічного

інтересів у суспільстві, встановлення їх балансу.
Далі йдуть природні принципи податкового
права, що найбільше повно втілюються в його
функціях. Принципи податкового права встановлюють природні межі, форми та методи вторгнення публічних інтересів у приватну власність,
обмежують та зв'язують у такий спосіб дії публічної влади в оподатковуванні. Конституційне
податкове право як самостійний елемент ієрархічної структури податкового права додає ряду
природних принципів податкового права нормативний характер, встановлює переважно якісні
параметри оподатковування. Податкові закони містять насамперед характеристику кількісних параметрів оподатковування, формулюють насамперед юридичну конструкцію оподатковування в цілому і кожного податку окремо.
У такий спосіб виявляється діалектика змісту і
форми в податковому праві.
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DIALECTICS OF THE FISCAL LAW CONTENTS AND FORMS AS DISPLAY
OF ITS SYSTEM ESSENCE
Summary
The phenomenological analysis of the fiscal law convinces, that its system nature is shown not only in
traditional horizontal measurement, but also in measurement vertical. The hierarchical structure of the fiscal
law is by structure of its forms, in which the contents of the fiscal law is shown first of all ontological – contents of the fiscal law. In the chapter of hierarchy of the fiscal law there are its basic bases, or else, paradigm
of the fiscal law, which basis on coordination of private and public interests in company, establishment of
their balance. Next are natural principles of the fiscal law, which are most full embodied in its functions. The
principles of the fiscal law establish natural borders, forms and methods of intrusion of the public interests in a
private property, limit and connect in such a way actions of public authority in the taxation. The constitutional
fiscal law as the independent element of hierarchical structure of the fiscal law grants a line of natural principles of
the fiscal law normative character, establishes mainly qualitative parameters of the taxation. The tax laws contain
the characteristic of quantitative parameters of the taxation, formulate a legal design of the taxation as a whole and
each tax separately. Thus is shown dialectic of the contents and form in the fiscal law.
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ “ОБ’ЄКТ ПОДАТКУ” І “ОБ’ЄКТ
ПОДАТКОВОГО ПРАВОВІДНОШЕННЯ”
Постановка проблеми. Нормативне визначення об’єкта податку (об’єкта оподаткування) закріплене в статті 6 Закону України “Про
систему оподаткування”. У відповідності з даним
визначенням об’єктами оподаткування можуть
бути доходи (прибуток), додана вартість продукції (робіт, послуг), вартість продукції (робіт, послуг), у тому числі митна, або її натуральні показники, спеціальне використання природних ресурсів, майно юридичних і фізичних осіб та інші
об’єкти, визначені законами України про оподаткування. Більш розширене визначення поняття
“об’єкт податку” міститься в п.1 ст.38 Податкового кодексу Російської Федерації, де дається
приблизний перелік об’єктів оподаткування і зазначається, що з їх наявністю законодавство про
податки і збори пов’язує виникнення у платника
обов’язку сплати податку [8, с.107-108]. Аналізуючи визначення об’єкта податку, які даються
українським і російським законодавцями, варто
зазначити, що насправді визначення немає як
такого. Український законодавець в якості визначення дає приблизний перелік явищ, які можуть слугувати економічною підставою оподаткування. Російський законодавець, не знайшовши можливості скласти вичерпний перелік, зробив спробу встановити юридичні ознаки об’єкта
податку і в результаті такого визначення з’явився
свого роду “правовий симбіоз”: з одного боку,
об’єкт податку представлений як той чи інший
різновид матеріальних благ, з іншого – як обставина, з наявністю якої пов’язане виникнення
обов’язку по сплаті податку. Крім того, таке визначення об’єкта податку, як в українському, так
і в російському законодавстві, не передбачає обмеження вибору законодавцем об’єкта оподаткування, на відміну від деяких інших країн. Саме
такий підхід як українського, так і російського
законодавця до визначення поняття “об’єкт податку” поділив науковців на дві частини.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Серед першої групи вчених, як правило економістів, поширена думка, що об’єктами податку є
прибуток, різні види доходів, майно, вартість
певних товарів… [18, с.39]. Подібне значення в
поняття “об’єкт податку” вкладають і деякі юристи, зокрема, Г.В. Петрова, яка об’єкт податку

визначає як результати господарської діяльності
конкретного суб’єкта [14, с.166]. В.І.Гурєєв під
об’єктом податку розуміє “встановлені податковими законами матеріальні і нематеріальні
об’єкти, з якими норми права пов’я-зують виникнення, зміну чи припинення податкових прав і
обов’язків” [4, с.60]. Продовжуючи думку В.І.
Гурєєва, О.В. Старовєрова поділяє об’єкти податку на такі види: права майнові; немайнові; дії
суб’єкта; результати господарської діяльності та
інші [15, с.33].
Зовсім іншої позиції дотримуються спеціалісти, які займаються проблемами оподаткування, як правило, з погляду юридичної науки. Переважає погляд на об’єкт податку, як на певний
юридичний факт, що породжує обов’язок сплати
податку [6, с.8]. Зокрема, провідний фахівець у
сфері податкового права С.Г. Пепеляєв дає таке
визначення об’єкта податку: “це ті юридичні факти (дії, події, стани), які зумовлюють обов’язок
суб’єкта заплатити податок” [11, с.100].
Не існує єдиного підходу і до визначення
об’єкта податкового правовідношення, який деякі автори ототожнюють з об’єктом податку. Зокрема, у розумінні П.Т. Геги та Л.М. Долі:
“об’єктами податкових правовідносин є доходи
(прибутки), вартість визначених товарів, окремі
види і діяльності платників податків, операції з
цінними паперами, користування природними
ресурсами, майно юридичних та фізичних осіб,
передача майна, додана вартість продукції, робіт
і послуг та інші об’єкти” [2, с.12]. На думку
М.П.Кучерявенка, об’єкт податкового правовідношення та об’єкт податку співвідносяться як
“загальне” і “окреме”. Зміст об’єкта податкових
правовідносин вчений пов’язує з відносинами з
приводу всієї цілої сукупності податкового зобов’язання, яке складається з обов’язків пов’язаних податковим обліком, особливостями і строками сплати податку, податковою звітністю. В
той же час, об’єкт оподаткування асоціюється в
автора з більш вузькою групою відносин. Перш
за все, це визначені різновиди матеріальноречових благ, елементів вартості [10, с.12].
Однак поняття “об’єкт податку” та “об’єкт
податкового правовідношення” в жодному разі не
можуть бути співвіднесені, оскільки не володіють
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спільними ознаками і мають зовсім різне правове
значення і зміст. Недопустимість зіставлення і, тим
більше, змішування понять “об’єкт податку” і
“об’єкт правовідношення” вимагає з’ясування правової природи та змісту цих категорій.
Мета статті. Автор статті ставить перед
собою завдання проаналізувати ступінь наукової
розробки проблеми; з’ясувати сутність юридичних категорій “об’єкт податку” та “об’єкт податкового правовідношення”, причини різноманіття
підходів теоретиків і законодавця до розуміння
змісту і визначення цих категорій; запропонувати власне визначення понять “об’єкт податку” та
“об’єкт податкового правовідношення”.
Виклад основного матеріалу дослідження. Серед визначень поняття “об’єкт податку”,
що існують у науці фінансового права, найточніше відображає зміст цієї юридичної категорії
вище зацитоване вище визначення С.Г. Пепеляєва, але воно потребує деякого уточнення.
До юридичних фактів, у відповідності зі
статтею 11 Цивільного кодексу України, прийнято відносити дії, а також події з настанням або
ненастанням яких цивільне законодавство пов’язує виникнення цивільних прав та обов’язків.
Отже, стан, не будучи юридичним фактом у цивільному праві, не може розглядатись і в податковому праві в якості такого. Більше того, в ході
дослідження податкового законодавства стає
очевидним, що податкові відносини не виникають і при настанні подій. У прикладі, що найчастіше наводиться для ілюстрації можливості використання події в якості підстави виникнення
обов’язку по сплаті податку, – податку на майно,
що переходить в порядку спадкування чи дарування, важливим є не настання події (смерті спадкодавця), а здійснення потенційним спадкоємцем певних дій (вступ у спадщину). Виходячи з
того, що подіями прийнято називати фактичні
обставини, які не залежать від волі людини (народження і смерть особи, воєнні дії, стихійні
явища), то єдине, на що можуть впливати події –
виступати в якості підстав, що впливають на зміну обсягу обов’язків і відповідальності платників
податків, податкових агентів та інших осіб. Отже, ні стан, ні подія не може бути фактором, в
силу якого податкове законодавство повинно
визначати виникнення обов’язку по сплаті податку. Тобто очевидний факт, що неправомірно і
юридично неточно визнавати в якості об’єкта
податку всі види юридичних фактів, які традиційно виділяються спеціалістами в галузі цивільного права. Аналіз діючого податкового законодавства, проекту податкового кодексу України, а
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особливо практики оподаткування, не дозволяє
також виділяти і дії в якості єдиної підстави виникнення у платника обов’язку по сплаті податку. Прикладом тому може слугувати податок на
майно фізичних осіб, в якому обов’язок не буде
припинятися протягом усього періоду існування
власності у особи.
Враховуючи викладене, об’єктом податку є
визначена в податковому законодавстві обставина суспільного чи господарського життя, сполучена з впливом на предмет податку, яка зумовлює чи передбачає появу у платника (суб’єкта
податку) суспільного блага і виступає в якості
юридичної підстави виникнення обов’язку сплати податку.
Розкриваючи зміст об’єкта податкового
правовідношення, необхідно зазначити, що в теорії права при великій кількості підходів до
об’єкта правовідношення існують такі позиції.
Згідно з однією з них, об’єктом правовідношення
є ті різноманітні фактичні суспільні відносини,
на які спрямовані суб’єктивні права та юридичні
обов’язки його учасників, чи те, заради чого виникають самі правовідносини [3, с.12]. Згідно з
іншою, об’єкт правовідношення – це абстрактний зміст норми діючого об’єктивного права, що
реалізується, тобто відповідні абстрактні положення її гіпотези, диспозиції та санкції [12,
с.503]. А.П. Дудін, який спеціально досліджував
проблему об’єкта правовідношення, визначив
його як “предмет, на який спрямована діяльність
суб’єктів правовідношення, яка здійснюється в
процесі реалізації ними своїх юридичних прав і
обов’язків” [5, с.68].
Питання про об’єкт правовідношення стосовно фінансового і, зокрема, податкового права
широко не вивчене, у зв’язку з цим важко говорити про позиції на цей рахунок. У літературі з
фінансового права вказується, що об’єктом фінансового правовідношення є гроші чи грошові
зобов’язання у зв’язку з утворенням і використанням грошових фондів [16, с.33]. О.П. Орлюк
визначає об’єкти фінансових правовідносин як
“фонди коштів, які формуються, розподіляються
та використовуються внаслідок реалізації
суб’єктивних прав та юридичних обов’язків учасників фінансових відносин” [13, с.50]. Що ж до
об’єкта податкового правовідношення, то, наприклад, С.Д.Ципкін вважає, що оскільки суб’єкти податкових правовідносин вступають у відносини з приводу конкретного платежу, то сума
цього платежу і є основним об’єктом (предметом) податкового правовідношення [17, с.61].
І.Н. Ільюшихін стверджує, що об’єктом податко-
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вого правовідношення є поведінка його учасників, а предметом – різного роду матеріальні блага, тобто діяльність по перерахуванню податку -–
це об’єкт податкового правовідношення, а сума
податку – предмет [7, с.141]. М.П. Кучерявенко,
у зв’язку з тим, що податкове правовідношення
має економічний (грошовий) характер, об’єктом
податкового правовідношення називає гроші у
вигляді податкових надходжень з погляду їх публічно-правового регулювання [9, с.34]. В якості
об’єкта правовідношення з приводу сплати податку називають також сам податок [20, с.14]. Однак остання думка занадто узагальненою.
Правовідношення з приводу сплати того чи
іншого податку являють собою не просто однопорядкову дію платника по внесенню суми податку у відповідний бюджет. Це правовідношення
передбачає також ряд дій, перш за все контрольного характеру (подання декларації, перевірка її
податковим органом, витребування додаткових
документів…). Безумовно, подібні дії спрямивані
на забезпечення повної та своєчасної сплати податку, але не можна заперечувати і того, що вони
мають на меті й інші цілі: забезпечення фінансової дисципліни і дотримання законодавства, попередження правопорушень з боку інших платників податків. Більше того, беручи за основу
визначення об’єкта правовідношення, як предмета, з приводу якого виникає правовідношення і
на який спрямована діяльність суб’єктів даного
правовідношення, треба зазначити, що податок
як визначена на підставі закону грошова сума не
може бути безпосередньо тим предметом, з яким
пов’язана поведінка суб’єктів. Таким же одностороннім було б висловлювання про те, що
об’єктом правовідношення з приводу надання
позики за рахунок бюджетних коштів є сама позика. Як слушно зазначає А.В. Чуркін: “було б
помилковим зводити категорію об’єкта правовідношення лише до предметів матеріального і
нематеріального світу чи до дій учасників правовідносин” [19, с.25]. Подібного погляду дотримувався й І.Л. Брауде, який писав: “об’єктом
правовідношення з зобов’язання артілі по натиранню підлоги є, звичайно, не підлога, але і не
поведінка натирачів підлоги, а результат їх роботи – чистота і блиск підлоги” [1, с.58]. Стосовно
правовідношення по сплаті податку таким результатом є внесення суми податку до бюджету.
Особливістю фінансових правовідносин є їх
спрямування на забезпечення інтересів держави.
Відносини по сплаті податків найбезпосередніше
відповідають цій меті. При цьому, враховуючи,
що об’єкт правовідносин є об’єктом інтересу

учасників такого правовідношення, для держави
(і для суспільства в цілому) інтерес полягає в забезпеченні фінансовими ресурсами, для конкретного платника – в уникненні несприятливих наслідків у вигляді відповідальності за податкове
правопорушення. Тому можна зробити висновок,
що об’єктом таких правовідносин треба вважати
певний результат у вигляді своєчасної та повної
сплати суми податку.
Висновки. На основі викладеного можна
дати такі, хоч і досить загальні, визначення
об’єкта податку та об’єкта податкового правовідношення: об’єкт податку – це визначена в податковому законодавстві обставина суспільного чи
господарського життя, сполучена з впливом на
предмет податку, яка зумовлює чи передбачає
появу у платника (суб’єкта податку) суспільного
блага і виступає в якості юридичної підстави виникнення обов’язку сплати податку; об’єкт податкового правовідношення – це результат спільної
дії платників податків та уповноважених державою органів, який полягає у своєчасній і повній
сплаті суми податку.
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THE CORRELATION OF THE CONCEPTS “TAX OBJECT” AND “OBJECT OF TAX
RELATION”
Summary
In the article the author tries to reveal some problems of the terms “tax object” and “object of tax
relation”. The normative definition and the different approaches to determine these terms in the theory of tax
law are analysed. The own definitions of these concepts are proposed.
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ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО ОБОВ’ЯЗКОВОГО ОСОБИСТОГО СТРАХУВАННЯ
Актуальність теми дослідження. Страхування є одним з найважливіших способів забезпечення потреби в поверненні матеріальних
втрат внаслідок настання неочікуваних подій,
хоча можливість настання яких передбачається
завчасно. Страхування надає гарантії відновлення порушених майнових інтересів у випадку надзвичайних і несприятливих природних, технологічних та інших явищ, здійснює позитивний
вплив на укріплення фінансів держави. Питання
про існування інституту державного обов’язкового страхування і його місце в системі права
залишається до цих пір актуальним і є предметом дискусій
Ступінь наукової розробки. До недавнього часу питання про правове регулювання страхування входили до складу правових інститутів
фінансового права, і таке положення не викликало серйозних спорів учених. Хоча, як зазначає
А.А.Мамедов, стрімкий розвиток страхових правовідносин за останнє десятиріччя, зміна управлінських функцій держави у сфері страхування, з
регулюванням діяльності страхового ринку, формуванням державної системи соціального страхування, поява в зв’язку з цим багатьох нормативно-правових актів суттєво змінили позиції вчених з цього приводу [9, с. 236]. Якщо зробити
невеликий екскурс в історію, то можна побачити,
що різні вченні по-різному відносились до галузевої належності страхового права. Так С.А. Рибніков [14, с.31], Є. Мен [10, с. 9-10], В.К. Райхер [12, с. 189], відносили страхове право до
комплексної галузі права. На позиції заперечення
страхування в якості комплексної галузі права
стоять В.Н. Яковлєв [20, с.152-157] та О.А. Красавчіков [18, с. 21]. Що ж стосується інституту
державного обов’язкового страхування і його
правового регулювання, то варто звернути увагу
на думки таких учених: В.І. Серебровського,
який указував, що «насправді ми маємо перед
собою різновид особливого інституту публічного
права» [15, с. 91], М.В. Гордона – «правовідносини по державному обов’язковому страхуванню
виходять за рамки цивільного права» [5, с. 346].
Мета даного дослідження полягає у з’ясуванні на основі аналізу державного обов’язкового особистого страхування його сутності та змісту, закономерностей і особливостей, правової

культури, відмінностей від добровільного страхування.
Переходячи до викладу основного матеріалу, треба звернути увагу на праці, присвячені
розробці проблем страхування взагалі. Майже
кожен учений, хто займався розробками проблем
страхування, намагався дати власне визначення
даному явищу. Труднощі полягають у тому, щоб
виразити сутність цієї, на перший погляд, простої та ясної категорії в такому визначенні, яке б,
з одного боку, не було занадто вузьким і охоплювало всі види страхування, а з другого боку,
не було б занадто широким і не охоплювало б
сторонні явища. Неоднозначно в теорії страхування вирішується питання про те, чим вважати
страхування - формою, методом чи способом
регулювання економічних відносин. Різняться
думки щодо визнання страхування єдиним інститутом у ракурсі існування особистого та майнового страхування.
З погляду Ф.В. Конюшина, страхування
являє собою метод створення централізованого
страхового фонду для відшкодування за рахунок
внесків втрат у народному господарстві, викликаних стихійними лихами та нещасними випадками, а також для виплати певних сум у зв'язку з
настанням подій, пов'язаних з життям і працездатністю застрахованих [7, с. 12].
В.К.Райхер визначає страхування як форму
організації централізованого (в тому чи іншому
масштабі) страхового фонду за рахунок децентралізованих внесків. Автор вважає дане визначення вдалим за рахунок своєї універсальності,
воно може розповсюджуватись на всі види страхування, навіть на соціальне [12, с.19]. В.Н.Яковлєв, конструюючи поняття страхування, підкреслює вольовий аспект діяльності осіб, що беруть
участь у формуванні страхового фонду [20, с.
121]. В економічній літературі висловлюється
думка, що страхування – суто економічна категорія, в якій присутні деякі правові елементи,
хоча, на нашу думку, це твердження неправильне, оскільки закріплення в правовій формі економічних відносин - об'єктивна необхідність. На
нашу думку, при визначенні страхування в цілому та державного страхування, зокрема, як самостійної правової категорії, необхідно вказати на
його характерні ознаки, хоча в теорії права ці
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питання вирішуються по-різному. Поняття страхування об'єднує особисте та майнове, обов'язкове та добровільне страхування, кожне з яких
має суттєві риси та особливості. Однак при визначенні страхування як окремого інституту можна погодитися з класифікацією ознак, запропонованою М.Я. Шеміновою, а саме: 1. Характерною ознакою страхування, що об'єднує всі його
види та форми, належить вважати єдиний метод
утворення грошового страхового фонду, який
виплаває з економічної сутності страхування, з
принципу розподілу певного роду платежів
(внесків) між особами, які беруть участь в утворенні фонду, за рахунок якого в подальшому
здійснюється в передбачених випадках виплати
його засновникам (учасникам). 2. Наступною
ознакою страхування є страховий інтерес. Деякі
вчені взагалі заперечують наявність інтересу у
певних видах страхування. К.А. Граве та Л.А.
Лунц вважають, що страховий інтерес присутній
лише при майновому страхуванні, оскільки при
особистому страхуванні страхова сума підлягає
виплаті, незалежно від того, чи пов'язане настання страхового випадку з якими-небудь збитками
для страхувальника чи застрахованої особи [ 6 С.
42]. На нашу думку, страховий інтерес притаманний усім видам страхування з урахуванням
специфічних особливостей кожного з них. 3.
Страхування тісно пов'язане з категорією ризику.
Та хотілося б зазначити про необхідність
розгляду ще однієї ознаки, яка є синтетично необхідною страхуванню як правовому інституту, це мета страхування. В юридичній літературі
відзначається, що майновому страхуванню, наприклад, притаманна функція відшкодування
шкоди, при цьому майнові збитки відшкодовуються не в натуральній, а в грошовій формі, тобто метою майнового страхування є відновлення
порушеного майнового становища застрахованої
особи. В особистому страхуванні виплата страхових сум має за мету відшкодування шкоди тут воно не обов'язково пов'язане з відшкодуванням прямої шкоди (наприклад, страхування дітей
до досягнення ними певного віку та інші). Його
(особистого страхування) метою може бути поповнення матеріальних засобів при настанні певного роду подій, тобто страхування в таких випадках сприяє підвищенню доходів громадян,
покриттю їх витрат і можливих втрат. Саме цільове спрямування страхових правовідносин дозволяє визначити їх самостійне місце з-поміж
цивільно-правових та інших правовідносин.
Важливим елементом дослідження страхування в цілому і виокремлення державного
108

обов’язкового особистого страхування, зокрема,
є виявлення характерних ознак і особливостей
страхування як правового інституту.
Принципові відмінності в об'єкті страхування виявляються в основі розподілу страхування на види. Якщо взяти за підставу класифікації страхових відносин даний критерій, то можна виділити чотири види страхування: майнове
страхування, особисте страхування, страхування
відповідальності та страхування підприємницьких ризиків.
Особисте страхування виникло на початку
нашої ери в Римській Імперії на основі майнового страхування. Воно, в першу чергу, було спрямоване на забезпечення витрат на поховання
страхувальника. На відміну від майнового страхування, особисте страхування являє собою форму забезпечення витрат, пов'язаних з вірогідними подіями в житті страхувальника чи застрахованої особи. В широкому розумінні особисте
страхування - це довічне, строкове, змішане
страхування та ануїтети, що характеризуються
поєднанням функції заощадження та функції забезпечення ризику.
Об'єктом особистого страхування можуть
бути майнові інтереси, в основі яких життя, здоров'я, працездатність, а також інші важливі події
в житті людини, які можуть бути передбачені в
договорі чи прямо зазначені в законодавстві при
обов'язковому страхуванні.
З вищевикладеного можна зробити висновок, що метою особистого страхування є забезпечення матеріальних потреб фізичних осіб через перерозподіл грошових коштів страхувальника при участі страховика в такий спосіб, щоб,
надаючи у розпорядження страховика періодично визначену договором маловартісну в даний
момент частину власних грошових коштів, страхувальник отримав при настанні страхового випадку суму, достатню для покриття витрат, пов'язаних з ним.
Поряд з указаними вище видами страхування на початку XX ст. з'являється соціальне
страхування. Даний вид страхування виділився з
особистого страхування. В Російській імперії цей
вид страхування спочатку обмежувався існуванням пенсійних кас, які утворювались при великих промислових підприємствах [3, с. 3]. Сьогодні соціальне страхування є однією з основних
форм соціального забезпечення громадян. Отже,
особисте страхування - це вид страхування , де в
основі економічних відносин знаходяться події в
житті фізичних осіб.
Ще одним етапом на шляху до дослідження
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сутності державного обов'язкового страхування є
аналіз форм страхування в цілому. Доктрина та
страхове законодавство виділяє обов'язкову та
добровільну (договірну) форми страхування (ст.
5 Закону України «Про страхування») [2]. Оптимальне поєднання обов'язкового та добровільного страхування дозволяє сформувати таку систему видів страхування, яка б забезпечила універсальний обсяг страхового захисту.
У правовій літературі висловлювалися різні
погляди на критерії, які є в основі розподілу
страхування на обов'язкове і добровільне. Одні
автори вважають, що таким критерієм є юридична природа страхування [8, с.55]. Інші – що розподіл страхування на обов'язкове і добровільне
здійснюється за джерелом виникнення страхування: добровільне виникає зі страхового договору, обов'язкове - безпосередньо в силу закону
[13, с.23-35]. Треті автори, вказуючи, що юридична природа страхування являє собою щось набагато більше, ніж питання про його добровільність і обов'язковість, пропонують вважати критерієм розмежування добровільного й обов'язкового страхування метод здійснення страхування [19, с.37-40]. Позицію тих авторів, які вважають, що в основі розподілу страхування на добровільне й обов'язкове є джерело його виникнення, сприйняв і Закон України "Про страхування",
у ст.5 якого говориться, що в основі добровільного страхування є договір між страхувальником
і страховиком, обов'язкове ж страхування встановлюється законом [2]. Така позиція уявляється
більш обґрунтованою та доцільною.
Обов'язкове страхування, на відміну від
добровільного, базується на спеціальних юридичних фактах, передбачених у законодавстві, а не
в договорі, при цьому зобов'язання по обов'язковому страхуванню носять позадоговірний характер. Види, умови та порядок обов'язкового страхування визначаються відповідними актами законодавства. При цьому страхувальник вільний у
виборі страховика, якщо інше не передбачено
актами законодавства (ст. 5 Закону України "Про
страхування"). Обов'язкове страхування застосовується, якщо страхова охорона викликана суспільними інтересами, наприклад, для охорони
життя і здоров'я громадян, що зазнали шкідливого впливу радіації, пасажирів, суддів, співробітників податкових органів тощо.
Питання про місце страхового права в системі права не раз притягувало вчених, які на цей
рахунок висловлювали різноманітні судження.
Багато з них вважають, що страхове право слід
розглядати як комплексну галузь права. Одним з

перших, хто в юридичній літературі звернув увагу на багатовимірність системи права і здійснив
спробу зумовити існування наряду з основними
комплексних галузей права, був В.К. Райхер,
який у першу чергу до комплексних відносив
страхове право [12, с.191].
На думку Ю.К. Толстого, для віднесення
страхового права до комплексної галузі права є
всі ознаки. По-перше, воно має своїм предметом
різноманітні суспільні відносини; по-друге,
складається з норм основних галузей права; потретє, в ньому застосовуються різноманітні методи правового регулювання, запозичені з основних галузей права, і нарешті, норми страхового
права можуть входити до складу інших комплексних галузей права [17, с. 89].
Автор ставить перед собою завдання з’ясувати, нормами якої галузі права регулюються правові відносини, що виникають у сфері державного
обов’язкового особистого страхування.
Обов’язкове особисте страхування базується на спеціальних юридичних фактах, які передбачені в законодавстві, при цьому зобов’язання
по обов’язковому страхуванню носять позадоговірний характер. Види, умови і порядок обов’язкового страхування визначаються відповідними
актами законодавства. У страхувальника відсутнє право вибору страховика. Страховики чітко
визначаються законодавством. Обов’язкове страхування має місце, якщо страхова охорона викликана страховими інтересами. Не зважаючи на
широке визначення «Обов’язкового страхування», створений для нього законодавством правовий режим не поширюється на випадки, коли
страхування стає обов’язковим у силу волевиявлення сторін, тобто добровільно прийнятого на
себе зобов’язання.
Складний порядок правовідносин з державного обов’язкового страхування, участь у них
державних органів, викликають у вчених різні
думки про галузеву належність обов’язкового
страхування.
Так, М.Д. Суворова з цього приводу піддала критиці позицію О.А. Ноткіна, який запропонував віднести регулювання страхування до поліцейського права. Вона висловила таку думку:
«Обов'язкове страхування повністю відноситься
до галузі приватного права, оскільки, якщо якийнебудь правовий інститут, заснований на принципах приватного права і входить до його системи, то він не може одночасно відноситись до публічно-правової сфери. Що ж стосується "обов'язкового" страхування, то воно не впливає на характер правового регулювання приватних право-
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відносин зі страхування та не змінює їх змісту.
Мета обов'язкового права — захист приватних
інтересів, виходячи з конкретних економічних чи
політичних обставин» [16, с. 135].
«Відносини, які виникають з державного
обов’язкового страхування, регулюються нормами різноманітних галузей права, - відзначає
М.Я. Шимінова. – Фінансове право регулює відносини у сфері державного обов’язкового страхування як одного з видів державної діяльності
держави, які виникають у процесі формування й
управління страховим грошовим фондом. Норми
адміністративного права регламентують систему
і структуру органів державного обов’язкового
страхування, а також визначають правовий статус їх посадових осіб. Питання організації праці
працівників страхових органів регулюється нормами трудового права. Значна частина відносин
у галузі державного страхування, а саме майнових відносин, які виникають між страховими органами і страховиками, – сфера державного права» [19, с. 55-56].
М.І. Брагінський, погоджуючись з наведеною вище позицією, вносить у неї деякі уточнення, а саме: на його думку, при обов’язковому
страхуванні виникають правовідносини різної
галузевої належності, одні з яких є цивільноправовими, інші – фінансово-правовими [21, с.
133]. Публічно-правові елементи проявляються
в державному обов’язковому страхуванні, оскільки деякі відносини з даного виду носять фіскальний характер. Однак, у цілому, на думку вищевказаного автора, обов’язкове страхування носить приватноправовий характер.
А ось В.К. Райхер вважає, що до цивільного права належать страхові відносини як за добровільного, так і з обов’язкового страхування
[12, с. 191].
На підтримку В.К.Райхера виступили
К.А.Граве і Л.А.Лунц. «У загальному складі
страхових норм основну роль відіграють норми,
які регулюють цивільно-правові відносини між
органами державного страхування і його клієнтами. Ці цивільно-правові відносини виникають
з добровільного чи обов’язкового страхування.
Також, як підкреслюють ці автори, цивільноправовий характер між страховиком і страхувальником з обов’язкового страхування не можуть
викликати сумнівів, тому що виникнення цивільно-правових відносин безпосередньо із закону
чи адміністративного акта у нас явище загальновизнане» [6 С. 25 ]. Так, С.А. Пелепенко, у дисертації також підтримує думку Л.А. Лунца, К.А.
Граве і вважає, що страхування, в тому числі й обо110

в’язкове, має цивільно-правову природу [11, с.91].
У страховій літературі висловлювався досить слушний, на нашу думку, погляд про те, що
обов’язкове страхування належить до інститутів
публічного права. В.І. Серебровський указував,
що «справді ми маємо перед собою різновид
особливого інституту публічного права – обов’язкове виконання публічно-правового наказу
зобов’язаною до цього особою» [15, с. 91]. На
думку М.В.Гордона, правовідносини з обов’язкового страхування виходять за рамки цивільного права. Тут укладення договору відсутнє, а органи страхування ведуть облік об’єктів, визначених законом; усі ці об’єкти вважаються застрахованими, і плата з їх власників стягується в
обов’язковому порядку. Тому відносини з обов’язкового страхування належать до інституту
фінансового права [5, с. 346].
Проаналізувавши наведені вище позиції різних авторів, мусимо заперечити віднесення деякими авторами обов’язкового страхування до
сфери цивільно-правового регулювання. Особливості правовідносин, які виникають при обов’язковому страхуванні, дозволяють віднести їх
до числа правовідносин, які регулюються фінансовим правом. Так, характерними рисами страхових правовідносин з державного обов’язкового страхування як фінансово-правових є: поперше, встановлення державою видів, порядку і
умов обов’язкового страхування, яке здійснюється як за рахунок засобів самих страхувальників
(обов’язкове страхування), так і за рахунок відповідних бюджетів (державне обов’язкове страхування), наявність державного контролю (нагляду) в
цій сфері чи безпосередня участь держави (уповноваженого органу) в якості обов’язкового суб’єкта з
обов’язкового державного страхування; по-друге,
застосування імперативного методу (державновладних приписів) при регулюванні виникнення,
зміни і припинення правовідносин, тобто норми
фінансового права визначають систему й організацію страхування, його види, порядок обов’язкового страхування, ліцензування страхової діяльності, забезпечення фінансової стійкості страховиків, а також здійснення державного нагляду
за страховою діяльністю.
Відносини в галузі страхування, що регулюються нормами фінансового права, в залежності від суб'єктів, які беруть у них участь, можна
скласифікувати так: 1.Відносини між організаціями-страховиками та державою в особі органів
виконавчої влади, які здійснюють нагляд за
страховою діяльністю (Міністерство фінансів
України) з приводу визначення основних поло-
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жень їхньої діяльності в цілях здійснення державного нагляду за страховою діяльністю в
Україні. 2.Відносини між органами виконавчої
влади з нагляду за страховою діяльністю та організаціями — страховиками з приводу видачі ліцензій, встановлення правил формування та розміщення резервів, показників і форм звітності
страхових організацій; 3. Відносини між державою в особі Антимонопольного комітету України
та організаціями-страховиками з приводу попередження, обмеження й усунення монопольної
діяльності та недобросовісної конкуренції на
страховому ринку; 4.Відносини з державного
обов'язкового особистого страхування, де держава як обов'язковий суб'єкт усіх фінансових правовідносин виступає в якості страховика майнових та особистих інтересів окремих категорій
громадян і вибирає заходи для забезпечення їхніх (страхувальників) інтересів. 5.Відносини між
Державною податковою адміністрацією України,
Державною комісією з цінних паперів і фондового ринку з приводу здійснення контрольних функцій за страховою діяльністю.
Продовжуючи розмову про ідентифікацію
інституту державного обов’язкового особистого
страхування, потрібно звернути увагу ще на такий фактор, як галузеві принципи. Визначаючи
державне обов’язкове страхування, як окрему
гілку фінансової системи і як самостійний інститут фінансового права, приходимо до висновку, що на правовідносини з державного обов’язкового особистого страхування поширюються
загальногалузеві принципи фінансового права.
Основний зміст цих принципів визначається
Конституцією України і конкретизується в нормах фінансового права. Серед них можна виділити такі, прийнятні для страхування галузеві
принципи: 1.Принцип пріоритету публічних
інтересів у правовому регулюванні відносин у
сфері обов’язкового страхування. Цей принцип
дозволяє використання фінансово-правових інститутів з метою державного регулювання економіки в цілому (правовідносини з державного
обов’язкового страхування, зокрема), виходячи з
необхідності задоволення загальносуспільних
потреб. У кінцевому результаті реалізація даного
принципу відображається на приватних інтересах особи. 2.Соціальне спрямування правовідносин у державного обов’язкового страхування.
Сутність даного принципу зводиться до того, що
страховій охороні при обов’язковому страхуванні підлягають найбільш пріоритетні сфери суспільного життя (майнове страхування авіаційних
суден, особисте страхування певних громадян,

медичне страхування). Для реалізації вищезазначених заходів з страхування соціально значимих
і пріоритетних об’єктів державі необхідна концентрація фінансових ресурсів і спрямування їх
на відповідні цілі, тобто здійснення фінансової
діяльності з певним цілеспрямуванням. 3. Принцип гласності. Його основи закладені в Конституції України, якою передбачене обов’язкове
оприлюднення будь-яких нормативно-правових
актів, які регулюють права, свободи й обов’язки
людини та громадянина. Так, Т. Гоббс [4 С. 506]
зазначав: «Знання законів людьми залежить від
законодавця, який зобов’язаний їх оприлюднити, інакше це не закони». Цей принцип у повній
мірі застосовується при державному обов’язковому страхуванні. 4. Принцип плановості виражається в тому, що діяльність держави та органів місцевого самоврядування з формування,
розподілу та використання фінансових ресурсів,
необхідних для організації державного обов’язкового страхування, здійснюється на підставі
фінансових планів, розроблених у відповідності з
державними місцевими програмами, а також іншими формами фінансового планування, до яких
відносяться розробка та затвердження бюджетів
різних рівнів. 5. Принцип законності означає
необхідність суворого дотримання вимог фінансово-правових норм усіма учасниками правовідносин при державному обов’язковому страхуванні, включаючи органи державної влади та
місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації та громадян. Даний принцип
випливає з Конституції України, яка визначає
Україну як правову державу. За порушення фінансово-правових норм у сфері державного
обов’язкового страхування застосовується юридична відповідальність.
Обов’язковому страхуванню як самостійному фінансово-правовому інституту поряд із
загальногалузевими принципами притаманні і
спеціальні принципи, що розкривають його сутність і визначають його місце в системі соціально-економічних відносин. Так, обов’язкову форму страхування відрізняють принципи: 1. Виникнення в силу закону. Обов’язкове страхування
встановлюється законом, відповідно до якого
страховик зобов’язаний застрахувати зазначені
законодавцем об’єкти, а страхувальники – вносити належні страхові платежі. Закон, як правило, передбачає: перелік об’єктів, що підлягають
обов’язковому страхуванню; обсяг страхової
відповідальності; рівень і норми страхового забезпечення; порядок установлення тарифних
ставок чи середні розміри цих ставок з наданням
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права диференціації на місцях; періодичність
внесення страхових платежів; основні права й
обов’язки сторін; покладає проведення обов’язкового страхування на державні страхові органи.
2. Принцип примусовості та обов’язковості.
Примусовий принцип цілком доречний там, де
інтереси загального блага, державна і суспільна
користь вимагає цього, де відсутня передбачуваність як суб’єктивна перешкода до страхування.
Нерідко об’єктивною перешкодою є неспроможність, бідність. Вільна угода повинна бути виключена, особливо в тих випадках, коли суб’єкту
страхування доводиться стикатися з деякими
труднощами або коли він зовсім не здатний платити чи платіжна спроможність його мінімальна,
так що раціональне і серйозне виконання страхування немислиме. Примусове (обов’язкове) страхування припустиме тільки тоді, коли за допомогою добровільного страхування не можна нічого
досягти чи, принаймні, не можна одержати необхідного ефекту. Обов’язковість полягає в тому,
що дана форма страхування виникає в силу імперативної вказівки закону і не пов’язана з можливістю сторін здійснити вільне волевиявлення
щодо вступу у страхові правовідносини, сторони
повинні виконувати приписи закону, за відхилення від яких настає юридична відповідальність. 3. Обов’язкове страхування універсальне.
Принцип універсальності страхування вперше
сформульований В.К. Райхером. Під універсальністю розуміється широта сфери страхування,
зумовлена за колом страхувальників, за колом
страхових об’єктів, за колом страхових випадків
[12, с.236]. Обов’язкове страхування виникає незалежно від волі учасників страхових правовідносин. Воно поширюється на всіх осіб, що за загальними ознаками зазначені в законі. Ним охоплюється одночасно всі зазначені в законі
об’єкти, незалежно від бажання чи небажання
власників цих об’єктів. 4. Нормування страхового забезпечення з обов’язкового страхування.
При обов’язковому страхуванні провадиться нормування страхових сум. Це значить, що в законі
встановлюється розмір страхових сум, що підлягають виплаті при настанні страхового випадку.
Наприклад, у порядку й умовах обов’язкового
державного страхування працівників митних органів установлений розмір страхової суми, що
підлягає виплаті при настанні страхового випадку: десятирічний грошовий заробіток по останній, займаній застрахованою особою, посаді.
Отже, підсумовуючи вище викладене, можна прийти до висновку, що державну обов’язкову форму страхування, як інститут фінансово112

го права, відрізняють такі ознаки: 1. Встановлення державою видів, порядку й умов обов’язкового страхування, як за рахунок засобів самих
страхувальників (обов’язкове страхування), так і
за рахунок засобів визначених бюджетів; 2. Наявність державного контролю в цій сфері чи безпосередня участь держави в якості обов’язкового суб’єкта з державного обов’язкового страхування; 3. Застосування імперативного методу
при регулюванні виникнення, зміни і припинення цих правовідносин, тобто норми фінансового
права визначають систему й організацію страхування, ліцензування страхової діяльності, забезпечення фінансової стійкості організації страховиків, а також здійснення державного контролю
за страховою діяльністю; 4. Обов’язкове страхування встановлюється законом, відповідно до
якого, страховик зобов’язаний застрахувати вказані законодавцем об’єкти. а страхувальники –
внести страхові платежі; 5. Автоматичність розповсюдження обов’язкового страхування на
об’єкти, вказані законом, при їх появі в народному господарстві; 6. Дія обов’язкового страхування незалежно від внесення страхових; 7. Безстроковість обов’язкового страхування, яке діє протягом усього періоду існування об’єкта; 8. Загальне охоплення обов’язковим страхування вказаних у законі об’єктів; 9. Нормування страхового забезпечення з обов’язкового страхування; 10.
Обов’язковому страхуванню як повноцінній ланці фінансової системи властиві практично всі
загальногалузеві принципи фінансового права.
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The analysis of the legal nature of the jural relationship under state compulsory personal insurance is
given, alongside with the main features of this institution as that of financial law. The state compulsory personal insurance concepts are examined.
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(«МЕХАНІСТИЧНИЙ» ПІДХІД)
Постановка проблеми. Організована злочинність на даний час розцінюється як реальна
загроза національній безпеці, в зв’язку з всеохоплюючим характером ії впливу на різні сфери
суспільного життя [8, с.5]. Така думка знаходить
підтвердження в словах В.М.Дрьоміна: «У сферу
кримінальної практики втягнуті десятки мільйонів людей в світі. Володіючи колосальними фінансовими, людськими, ідеологічними ресурсами, кримінальна практика впливає на легальні
соціальні процеси …» [5, с.13-14].
Викликає занепокоєння динаміка засудження за вчинення всіх видів злочинів в складі
організованих груп або злочинних організацій у
2002-2003 рр. Так, кількість засуджених осіб у
2002 р. склала 1044, а у 2003 р. вона склала 1071,
що вказує на ії збільшення на +2,6%. У 2003 році
порівняно з 2002 роком, спостерігалось зменшення кількості засуджених осіб за вчинення: 1)
умисного вбивства на -17,4% (з 46 до 38); 2) крадіжки на -23,3% (з 300 до 230); 3) грабежу на 28,9 (з 45 до 32); 4) вимагання на -57,4% (з 47 до
20); 5) шахрайства на -5,1% (з 78 до 74); 6) контрабанди на 72,7% (з 11 до 3); 7) бандитизму на 62,5% (з 88 до 33). В той же час значно збільшилась кількість засуджених осіб за вчинення: 1)
розбійного нападу на +1,3% (з 225 до 228); 2)
викрадення шляхом демонтажу і іншим способом електричних мереж, кабельних ліній зв’язку
і їх обладнання на +168,8% (з 16 до 43); 3) привласнення, розтрати майна або заволодіння ним
шляхом зловживання службовим становищем на
+156,7% (з 30 до 77); 4) незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання або збуту наркотичних засобів або їх аналогів на +62,5% (с 56 до 91); 5) злочинів в сфері господарської діяльності на +97,3%
(с 37 до 73) [4, с.32].
Ступінь наукової розробки проблеми.
Подібна ситуація не може не звертати на себе
увагу і потребує подальшого всебічного дослідження феномена організованої злочинності,
пропозиції нових рішень щодо питання протидії
їй. Занепокоєння щодо стану організованої зло114

чинності висловлюється провідними кримінологами. Увагу проблемам організованої злочинності приділяли і приділяють Л.В.Багрій-Шахматов,
В.М.Бурлаков,
Л.Д.Гаухман,
Г.М.Геворгян,
В.В.Голіна, І.М.Даньшин, А.І.Долгова, О.Долженков, В.М.Дрьомін, А.Єжов, С.Єфремов,
Н.А.Журавльов,
А.Закалюк,
Н.А.Зелінська,
С.М.Іншаков, О.Кваша, М.Корнієнко, О.М.Костенко, Н.М.Кропачьов, В.М.Кудрявцев, Н.Ф.Кузнєцова, В.В.Лунєєв, К.Марисюк, Г.М.Міньковський, Н.А.Орловська, В.О.Туляков, В.Ущаповський, Л.Шеллі, В.Емінов та ін. Однак, на
нашу думку, коли ми ведемо мову про всебічність досліджень феномена організованої злочинності, проводити такі дослідження необхідно,
застосовуючи різні підходи.
Автор ставить за мету з’ясувати природу організованої злочинності, застосовуючи так званий
«механістичний» підхід (заснований, зокрема, на
існуючих законах науки фізики) і з’ясувавши її,
запропонувати шлях до протидії їй.
Виклад основного матеріалу дослідження. На думку О. Кваши, «одне з перших питань,
яке потребує чітких відповідей, - це питання про
природу організованої злочинності» [7, с.81],
оскільки «без чіткого усвідомлення, якою є організована злочинна діяльність, в чому полягає її
природа, суттєві властивості, не слід очікувати
значних успіхів у протистоянні цьому виду злочинності» [7, с.80].
Природу організованої злочинності можна
пояснити рядом характерних для неї загальних
ознак, таких як стійкість організованої злочинності, її системність, масштабність злочинної діяльності, її цілі, засоби і забезпечення безпеки.
Серед вказаних ознак, на нашу думку, потрібно
особливо виділити стійкість і системність. Саме
ці ознаки можна виділити, проаналізувавши визначення «організованої злочинності», яке дається в статті 1 Рамкової Конвенції Організації
Об’єднаних Націй проти організованої злочинності від 21 липня 1997 року [1]. Згідно статті 1
Конвенції "організована злочинність" означає
«групову діяльність трьох або більше осіб, яка

Науковий вісник Чернівецького університету. 2005. Випуск 282. Правознавство.

Організована злочинність: природа і шлях протидії («механістичний» підхід)

характеризується ієрархічними зв’язками або
особистими відносинами …». А розкривши властивості «стійкість» і «системність», можна зрозуміти що відокремлює організовану злочинність
від інших видів злочинності. Так, «стійкість»
визначає, крім тривалого характеру злочинної
діяльності, її раціональності і планомірності,
згуртованості учасників, специфічної субкультури, ще й такі елементи, як наявність суворої ієрархічної структури, наявність визначених керівних принципів, високий рівень організації, сувору дисципліну [7, с.96]. «Системність» ж – це
прямий або опосередкований зв'язок структурних одиниць організованої злочинності, багаторівневий характер її структури, узгоджений розподіл сфер діяльності [7, с.96]. Аналізуючи зміст
таких властивостей організованої злочинності,
вимушено визнаєш високу ступінь небезпеки
цього виду злочинності.
23 вересня 2004 року у м.Одеса на базі
Одеської юридичної академії Одеським інформаційно-аналітичним центром з проблем боротьби з організованою злочинністю згідно з Центром з дослідження транснаціональної злочинності і корупції Американського університету (Вашингтон, США) проведений міжнародний науково-практичний семінар на тему «Тіньова економіка в інфраструктурі організованої злочинності». Автор цього дослідження прийняв безпосередню участь в роботі семінару з доповіддю «Тіньова економіка: природа і механізм протидії».
Для з’ясування механізму утворення, існування і
розвитку тіньової економіки (її природи), можливості протидії їй автором пропонувалось використовувати знання в області геометричної (променевої) оптики, а саме Закон прямолінійного
розповсюдження світла, у відповідності до якого
саме прямолінійністю розповсюдження світла
пояснюється утворення тіні - області, куди не
потрапляє світлова енергія [12, с.315-320]. Позиція автора з цього питання викликала критику і
схвалення учасників семінару. Директором Одеського інформаційно-аналітич-ного центра з
проблемам боротьби з організованою злочинністю В.М.Дрьоміним по завершенню роботи семінару такий підхід до пояснення механізму утворення, існування і розвитку тіньової економіки
був названий «механістичним».
Продовжуючи розвивати «механістичну
концепцію» причин злочинності, дозволимо висунути гіпотезу про можливість пояснити природу організованої злочинності з точки зору законів науки фізики. Закони фізики, на нашу думку,
також дозволяють пояснити і стан організованої

злочинності сьогодні, можливі шляхи протидії
цьому явищу, в тому числі основні і необхідні.
Отже, спробуємо.
Такі ознаки організованої злочинності, про
які зазначалось вище, як «стійкість» і «системність» (основою якої є «ієрархічність»), як нам
представляється, вказують на її «згуртованість» соціально-психологічний феномен злочинного
співтовариства (організації), обов’язковими елементами якого виступають: 1) об’єднання для
вчинення невизначеного числа злочинів і на невизначений тривалий час; 2) наявність власних
норм, правил, що регулюють внутрішнє життя
злочинного співтовариства; 3) наявність жорсткої внутрішньої дисципліни і санкції за порушення норм злочинного співтовариства [9,
с.377]. Розглядаючи, з точки зору законів фізики,
«згуртованість» як «твердість», а «організовану
злочинність» як «тіло», зазначимо, що організована злочинність являється твердим тілом. Причому, володіючи властивостями «стійкості» і «ієрархічності», структура організованої злочинності
характеризується «кристалічною будовою», що
дозволяє «механістично» розглядати організовану
злочинність в якості «кристалічного тіла».
Твердими тілами в фізиці називають тіла,
які мають кристалічну будову. Тіла, що не мають
кристалічної будови, - аморфні. Істотною зовнішньою ознакою кристалу в природніх умовах
являється його правильна геометрична формула.
Частинки (молекули або атоми) в кристалах розташовані в чітко визначеному порядку. Хоча вони і знаходяться в русі, але кожна частинка рухається навколо визначеної точки, подібно маятнику годинника, т.б. коливається. Саме це можна
спостерігати і досліджуючи структуру організованої злочинності і, відмічаючи специфічність ії
внутрішньої структури й організації. Так, наприклад, Н.А.Морозов в книзі «Злочинність і боротьба з нею в Японії» пише, що в основу організованої структури злочинної групи «Борєкудан»
покладені традиційні цінності японської патріархальної сім’ї, де сувора регламентація місця і поведінки кожного ії члена поєднується з безмежною
відданістю самій сім’ї [11, с.40]. Ми впевнені, що
цій організованій злочинній групі завжди притаманна сувора регламентація місця і поведінки її
члена, незалежно від місця походження і здійснення злочинної діяльності, будь-це Японія, США,
Італія, Росія і Україна. Інакше, таку злочинну діяльність неможна назвати організованою.
Як бачимо, саме властивість «твердості» або
«кристальності» визначає саму сутність організованої злочинності. Позбавившись цієї властивості,

Науковий вісник Чернівецького університету. 2005. Випуск 282. Правознавство.

115

С.І. Нежурбіда

вона припинить своє існування як «організована» і
набуде властивості «рідини» або «аморфності». У
аморфних тіл на відміну від кристалів немає суворого порядку у розташуванні атомів – тільки найближчі атоми («сусіди») розташовуються в певному порядку. І слід відмітити, що суворої повторюваності у всіх напрямах одного й того ж елементу
структури, яка притаманна для кристалів, в аморфних тілах немає. Використовуючи цю ідею, висловимо сміливість запропонувати в якості методу
протидії організованій злочинності, кінцевою метою якої (мається на увазі протидія) є припинення
її існування як «організованої», використати метод
«плавлення твердих кристалічних тіл». Причому
кінцевою метою «плавлення» буде перетворення
«твердого тіла» в «рідке».
Плавлення кристалічних тіл можна пояснити на підставі атомно-молекулярної теорії побудови речовини. Так, в кристалах молекули (або
атоми) розташовані в суворому порядку, однак
вони перебувають в постійному русі. Оскільки
від швидкості руху молекул залежить температура тіла, то при нагріванні тіла середня швидкість руху молекул підвищується, і, відповідно,
збільшується і середня кінетична їх енергія. Наслідком цього являється збільшення розмаху коливань молекул (або атомів), і зменшення сил,
що зв’язують їх. Нагрівання тіла до температури
плавлення призводить до такого збільшення розмаху коливань, що порушується порядок розташування частинок в кристалах, і, як наслідок,
кристал втрачає свою форму – плавиться, переходячи з твердого стану в рідкий. Висновок: для
того, щоб відбувалось плавлення тіла, необхідна
передача йому теплоти.
При цьому виникає ряд питань. Головними
з них є такі. Що представляє собою «теплота»
для організованої злочинності? Яким чином відбувається «плавлення тіла» організованої злочинності? Якою повинна бути кількість «теплоти» для «плавлення тіла» організованої злочинності? Відповісти на поставлені питання ми
спробуємо, взявши за основу формулу розрахунку кількості теплоти, необхідної для плавлення
кристалічного тіла.
Так, для того, щоби розплавити кристалічне тіло масою m, необхідна кількість теплоти Qпл
= λ m. Передбачаючи можливі запитання щодо
тлумачення λ (питомої теплоти плавлення) і m
(маси кристалічного тіла), вважаємо за необхідне
їх роз’яснити. Під λ (питомою теплотою плавлення) слід розуміти ту якість і кількість заходів
протидії, що застосовуються до організованої
злочинності на сьогодні. Під m (масою кристалі116

чного тіла) слід розуміти реальний масштаб організованої злочинності. Вказана формула дозволяє побачити рівень якості і кількості заходів
протидії, що застосовуються щодо організованої
злочинності на сьогодні, а також усвідомити необхідність встановлення реальних масштабів організованої злочинності.
В підтвердження цього зазначимо, що дані
судової статистики, які характеризують стан організованої злочинності в Україні і, які наведені
у вступній частині дослідження, свідчать про
недостатнє застосування правоохоронними органами тієї «кількості теплоти» (Qпл), яка здатна
«розплавити кристалічне тіло» організованої
злочинності. Ми вбачаємо в цьому наступні причини: по-перше, неповно встановленні реальні
масштаби організованої злочинності. Пояснень
такому факту доволі багато. Однією з основних
причин можна виділити латентність. Так,
В.М.Дрьомін в статті «Злочинність та ії організовані форми як соціальна практика» припускає,
що із врахуванням високого рівня латентності
окремих видів злочинів, реальна кількість вчинених злочинів і осіб, що їх вчинили, перевищує
офіційні дані принаймні в 4-5 раз. [5, с.17].
По-друге, що стосується якості і кількості
заходів протидії організованій злочинності на
сьогодні, то вони не заслуговують особливої похвали. На це є певні підстави. В 2004 році професором кафедри теорії кримінального процесу і
судоустрою Національної академії внутрішніх
справ України, кандидатом юридичних наук, доцентом, полковником міліції Н.С.Карповим автору дослідження люб’язно надані для роботи в
наукових цілях дані емпіричних досліджень
«Криміналістичне дослідження злочинної діяльності, засобів і методів боротьби з нею (дані емпіричних досліджень)», проведені протягом
2000-2003 рр.
Аналіз даних емпіричного дослідження,
проведеного Н.С.Карповим, свідчить про організацію і реалізацію анкетування і опитування начальників ряду МВ-РВВД України; слідчих і
оперативних працівників органів України, Російської Федерації, республік Бєларусь, Казахстан,
Узбекістан, Молдова; працівників відділів оперативної інформації, практичних працівників України; населення України, Російської Федерації,
Бєларусі, Молдови, Узбекістана, Азербайджана,
Арменії, Грузії, Казахстана; студентів (слухачів)
вузів України, Російської Федерації, Латвії; засуджених осіб (в тому числі засуджених працівників правоохоронних органів); суддів і адвокатів
України. Згідно даних анкетування 568 началь-
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ників МВ-РВВД в 2001 році, основні недоліки в
діяльності по боротьбі зі злочинністю обумовлені: 1) підвищенням рівня професіоналізму злочинності (91,4%); 2) низьким рівнем матеріально-технічного забезпечення діяльності правоохоронної системи (88,6%); 3) корумпованістю державних структур з організованою злочинністю
(81,4%); 4) відсутністю методичних і практичних
посібників, які відповідають вимогам практики
боротьби з сучасною злочинністю (65%); 5) низьким рівнем підготовки юридичних кадрів
(62,9%); 6) «офіційною» комерціалізацією підходу до вирішення проблем забезпечення життєдіяльності підрозділів правоохоронних органів /
«придбання» техніки, канцелярських товарів,
бензину, ремонт службових приміщень і т.п. на
«спонсорській» основі (62,3%); 7) низьким рівнем професіоналізму практичних працівників
(53,5%); 8) відсутністю зацікавленості практичних працівників в результатах своєї праці
(53,5%); 9) недостатнім ставленням держави і
суспільства до авторитету і гідності працівників
цих органів (45,7%); 10) відсутністю цілеспрямованої і предметної діяльності державних органів
по боротьбі зі злочинністю (39,8%). Причому, в
якості трьох основних причин вказані: 1) низький рівень матеріально-технічного забезпечення
діяльності правоохоронних органів (36,4%); 2)
корумпованість державних структур (21,6%); 3)
комерціалізація рішення проблем забезпечення
життєдіяльності
правоохоронних
органів
(18,1%). На думку цих же опитаних осіб, відсутня достатність забезпечення боротьби з організованою злочинністю по лінії: 1) законодавства
(84,7%); 2) організації діяльності і взаємодії правоохоронних структур (80,5%); методичного забезпечення (84,7%). Причому 100% опитаних
заявили про необхідність дослідження злочинності на рівні злочинної діяльності. А аспектами
злочинної діяльності, по яким необхідна додаткова інформація, являються: 1) напрями і форми
функціонування злочинної діяльності (95,2%); 2)
тактичні аспекти злочинної діяльності (95,1%);
3) організаційна структура злочинних формувань
(94,5%); 4) комплектування і підготовка кадрів
злочинних формувань (94,2%); 5) система розвідки і контррозвідки (93,1%); 6) корумповані
зв’язки (89,3%); 6) способи вирішення спорів
між злочинними угрупованнями (88,9%); 7) форми міжнародного злочинного співробітництва
(88,6%); характер матеріально-технічного забезпечення злочинної діяльності (87,7%); надання
підтримки і допомоги учасникам злочинних формувань [6, с.1-4].

Дані опитування Н.С.Карповым 3923 слідчих України в 2002 році показали, що недоліки в
діяльності по боротьбі зі злочинністю обумовлені: 1) відсутністю цілеспрямованої і предметної
діяльності державних органів по боротьбі зі злочинністю (59,7%); 2) підвищенням рівня професіоналізму злочинності (87,0%); 3) низьким рівнем підготовки юридичних кадрів (46,8%); 4)
відсутністю методичних і практичних посібників, які відповідають вимогам практики в боротьбі з сучасною злочинністю (53,8%); 5) корумпованістю державних структур з організованою
злочинністю (73,7%); 6) низьким рівнем матеріально-технічного забезпечення діяльності правоохоронних органів (87,1%); 7) «офіційною» комерціалізацією підходу до вирішення проблем
забезпечення життєдіяльності підрозділів правоохоронних органів (51,9%); 8) низьким рівнем
професіоналізму практичних працівників правоохоронних органів (46,4%); 9) плинністю кадрів
(71,3%); 10) недостатнім ставленням держави і
суспільства до авторитету і гідності працівників
цих органів (76,5%); 11) відсутністю зацікавленості працівників правоохоронних органів в результатах свої праці (41,9%). Все це в комплексі,
як ми вважаємо, і служить зменшенню кількості
виявлених злочинів, вчиненими організованими
групами або злочинними організаціями.
Згідно даних судової статистики у 2004 році на 4,8% зменшилась кількість виявлення таких
злочинів [4, с.29]. Особливо це стосується злочинів у сферах привласнення, розтрати майна або
заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем і злочинів в сфері господарської
діяльності. Станом на 2003 рік в країні злочинними угрупованнями вчинено 681 злочин в сфері
високих технологій [3, с.44]. Опитані слідчі виділяють багато причин наявності недоліків в боротьбі зі злочинністю, але ми назвемо лише три
основні причини: 1) низький рівень матеріальнотехнічного забезпечення правоохоронної системи (61,4%); 2) ставлення держави і суспільства
до авторитету і гідності практичних працівників
правоохоронних органів (56,4%); 3) корумпованість державних структур з організованою злочинністю [6, с.6-7]. Опитування 3579 оперативних працівників України в 2002 році показав, що
ними виділяються такі ж недоліки в діяльності
по боротьбі зі злочинністю: 1) 43,3%; 2) 81,7%;
3) 32,8%; 4) 44,8%; 5) 77,2%; 6) 87,3%; 7) 37,0%;
8) 30,6%; 9) 55,2%; 10) 55,7%; 11) 56,4%. Як основні недоліки ними виділяються: 1) низький
рівень матеріально-технічного забезпечення діяльності правоохоронної системи – 87,3%; 2) під-
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вищення рівня професіоналізму злочинності –
81,7%; 3) корумпованість державних структур з
організованою злочинністю – 77,2% [6, с.13-14].
Однак корумпованість державних структур як
сама головна причина розглядається практичними працівниками, згідно звідних даних анкетування, в яких прийняли участь у 2001 році 1315
осіб. Такої думки притримуються 81,5% респондентів [6, с.6].
Незадовільно оцінюють діяльність нашої
держави по боротьбі зі злочинністю населення
України. Так, 50,9% з 3491 опитаної особи висловлюються «незадовільно», а «позитивно» –
всього лише тільки 2,4%. Задовільно ставляться
до такої діяльності держави 20,3%. Питома вага
людей, які оцінюють таку діяльність вкрай негативно – 26,4%. Населенння України вважає основними недоліками, якими обумовлена діяльність по боротьбі зі злочинністю, такі: 1) відсутність цілеспрямованої і предметної діяльності
державних органів по боротьбі зі злочинністю
(60,9%); 2) підвищення професіоналізму і організованої злочинності (86,5%); 3) корумпованість
державних структур з організованою злочинністю (95,5%); 4) низький рівень матеріальнотехнічного забезпечення діяльності правоохоронних органів (81,3%); 5) незадовільний рівень
професіоналізму працівників правоохоронних
органів (50,4%); 6) ставлення держави і суспільства до авторитету і гідності працівників цих органів (41,6%); 7) незацікавленість працівників
правоохоронних органів в результатах свої праці
(58,7%). Основними причинами такого положення населення України вважає: 1) відсутність цілеспрямованої і предметної діяльності державних органів по боротьбі зі злочинністю (74,2%);
2) підвищення професіоналізму і організованої
злочинності (63,4%); 3) корумпованість державних структур з організованою злочинністю
(67,8%); 4) низький рівень матеріально-технічного забезпечення діяльності правоохоронних
органів (52,4%); 5) незадовільний рівень професіоналізму працівників правоохоронних органів
(33,9%); 6) недостатнє ставлення держави і суспільства до авторитету і гідності працівників цих
органів (25,9%); 7) незацікавленість працівників
правоохоронних органів в результатах свої праці
(36,3%) [6, с.36-42]. Що ж стосується аспекту
ставлення суспільства до авторитету і гідності
працівників правоохоронних органів, то згідно
результатів соціологічного дослідження Центра
імені О.Разумкова, 77% респондентів заявили,
що їм відомі випадки порушення прав людини
співробітниками правоохоронних органів, а 31%
118

розцінюють зустріч з міліціонером як фактор
небезпеки [10, с.6].
Вважаємо за необхідне звернути увагу і ще
на одну проблему протидії організованій злочинності, виходячи з позицій «механістичного»
підходу. Кристалічне тіло здатне не тільки плавитись, але і твердіти. При твердінні кристалічного тіла все відбувається в порядку, зворотному
плавленню: середня кінетична енергія і швидкість молекул в охолодженій розплавленій речовині зменшуються. Далі спостерігається процес,
при якому сили тяжіння намагаються знову тримати такі повільно рухомі молекули один біля
одного. Наслідком цього є впорядкування розташування частинок. Зворотний плавленню процес
у фізиці отримав назву «кристалізація».
Процес «кристалізації» організованої злочинності можна охарактеризувати як процес становлення злочинності заново «організованою».
Причиною цьому є припинення подачі «кількості
теплоти» (Qпл), яка «розплавила кристалічне тіло» організованої злочинності до цього. Попередити «кристалізацію» організованої злочинності
– постійно підтримувати її «температуру плавлення» - не знижувати якості і не знижувати кількості заходів протидії злочинності, які виступають в якості «Qпл». Процес «кристалізації» організованої злочинності не тільки небезпечний
для суспільства, але і здатний звести нанівець всі
зусилля держави і суспільства, спрямовані на протидію цьому виду злочинності. В зв’язку з цим,
необхідне постійне піклування проблемами організованої злочинності, фінансування, координація,
покращення всієї діяльності по протидії і т.д.
Отже, використання «механістичного» підходу при з’ясуванні природи організованої злочинності і шляху протидії їй, дозволило прийти
нам до таких висновків:
1. Феномен організованої злочинності потребує всебічного дослідження, з застосуванням
різних підходів. Природу організованої злочинності можна пояснити рядом характерних для неї
основних властивостей, таких як стійкість і системність, аналіз яких вказує на високу ступінь
небезпеки цього виду злочинності.
2. Володіючи властивостями «стійкості» і
«ієрархічності», структура організованої злочинності характеризується «кристалічною будовою»,
що дозволяє «механістично» розглядати організовану злочинність в якості «кристалічного тіла». А властивість «твердості» або «кристальності» визначає саму суть організованої злочинності як «організованої».

Науковий вісник Чернівецького університету. 2005. Випуск 282. Правознавство.

Організована злочинність: природа і шлях протидії («механістичний» підхід)

3. В якості шляху протидії організованій
злочинності потрібно виділити повне встановлення ії реальних масштабів і підвищення якості
і кількості заходів протидії, які застосовуються
щодо неї. Причому всі вказані заходи повинні
здійснюватись постійно і бути адекватними силі
і розмірам організованої злочинності.
Список літератури
1. Рамкова
Конвенція
Організації
Об’єднаних Націй проти організованої злочинності від 21 липня 1997 року // Міжнародні правові акти та законодавство окремих країн про
корупцію. - К.: Школяр, 1999.
2. Аналіз роботи судів загальної юрисдикції в І півріччі 2003 р. за даними судової статистики // Вісник Верховного Суду України. – 2003.
- № 5(39). – С. 23-38.
3. Аналіз роботи судів загальної юрисдикції в 2002 р. за даними судової статистики // Вісник Верховного Суду України. – 2003. - №
3(37). – С. 40-55.
4. Аналіз розгляду судами кримінальних
справ про злочини, вчинені організованими групами або злочинними організаціями (за даними
судової статистики) // Вісник Верховного Суду
України. – 2004. - № 8(48). – С.29-32.
5. Дремин В.Н. Преступность и ее организованные формы как социальная практика // Информационное обеспечение противодействия
организованной преступности: Сб. науч. статей /
Под ред. М.Ф.Орзиха, В.Н.Дремина. – Библиоте-

ка журнала «Юридический вестник». – Одесса:
ФЕНІКС, 2003. – 217 с. – С. 12-25.
6. Карпов Н.С. Криминалистическое изучение преступной деятельности, средств и методов борьбы с ней (данные эмпирических исследований). – К., 2004. – 218 с.
7. Кваша О.О. Організатор злочину. Кримінально-правове та кримінологічне дослідження: Монографія. – К.: Ін-т держави і права ім.
В.М.Корецького, 2003. – 216 с.
8. Кивалов С.В. Законодательное регулирование противодействия организованной преступности // Информационное обеспечение противодействия организованной преступности: Сб.
науч. статей / Под ред. М.Ф.Орзиха, В.Н.Дремина. – Библиотека журнала «Юридический вестник». – Одесса: ФЕНІКС, 2003. – 217 с. – С. 5-11.
9. Криминология: Учебник для вузов /
Под ред. д.ю.н. В.Н.Бурлакова, д.ю.н. Н.М.Кропачева. – СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, Питер, 2003. – 432 с.
10. Мойсик В. Политизация правоохранительных органов достигла апогея // Зеркало недели. – 25 декабря 2004 г. - № 52 (527). – С. 6.
11. Морозов Н.А. Преступность и борьба с
ней в Японии. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – 215 с.
12. Нежурбида С.И. Теневая экономика:
природа и механизм противодействия // Актуальні проблеми політики. Збірник наукових праць
/ Голов. ред. С.В.Ківалов; відп. за вип.
Л.І.Кормич. – Одеса: ПП «Одеса», 2005. – Вип.
26. – 504 с. - С. 315-320.

Стаття надійшла до редколегії 14 червня 2005 року.
Рекомендована до опублікування у «Віснику» членом редколегії М.К.Якимчуком.
S.I. Nezhurbida
ORGANIZED CRIME: NATURE AND WAY OF COUNTERACTION
(THE "MECHANISTIC" APPROACH)
Summary
In this article thе author contends that the phenomenon of organized crime requests comprehensive investigation (with application of various approaches) and it is possible to explain the nature of organized
crime by its basic characteristics (such as stability and systemity), analysis of which suggests on excessive
degree of danger of the given kind of criminality. On the author’s opinion, the structure of organized crime,
through possession of such properties as "stability" and "hierarchity", is “mechanisticly” characterized as "a
crystal structure” and property of "hardness" or "crystallity" predetermines essence of organized crime as
"organized". The author holds that as a way of counteraction to organized crime, the full establishment of its
real scales and improvement of quality and quantities of measures of the counteraction, used in relation to it,
are necessary. And all aboved measures should be carried out constantly and to be adequate to force and
sizes of organized crime.
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ТРАНСНАЦІОНАЛЬНІ ЗЛОЧИННІ ОРГАНІЗАЦІЇ:
ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА, СТАН
Актуальність теми дослідження. Однією
з глобальних проблем, які постають перед сучасним світовим співтовариством є проблема поширення діяльності транснаціональної організованої злочинності. Така злочинність створює численні перешкоди для нормальної діяльності всіх
сфер держави та її органів. Вона позбавляє громадян держави почуття захищеності від будьяких посягань. Зі свого боку уражені транснаціональною організованою злочинністю держави в
особі уповноважених органів повинні об’єднувати зусилля для протидії цьому суспільнонебезпечному явищу. Для ефективної ж протидії необхідно глибоко пізнати те, з чим маєш справу,
виявити причини та умови поширення транснаціональної організованої злочинності.
Ступінь наукової розробки. Питанням
поняття, поширення та протидії транснаціональній організованої злочинності приділяють увагу
такі науковці, як В.А.Номоконов., В.В.Лунєєв,
Ю.А.Воронін, Г.А.Зорін, О.В.Танкевич, І.В.Пшеничний та інші. Але транснаціональна організована
злочинність набуває глобальних масштабів, тому
для обрання ефективних методів боротьби з нею
необхідні глибокі та різносторонні дослідження.
Виклад основного матеріалу дослідження. Розповсюдження діяльності транснаціональних злочинних організацій вимагає швидкого
реагування і від світового співтовариства, через
прийняття спеціальних нормативних актів і посилення міжнародного співробітництва. Так,
Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності хоча і не дає визначення
транснаціональної злочинності, та дає визначення організованій злочинній групі як структурно
оформленій групі, тобто групі, яка не була випадково утворена для негайного вчинення злочину,
в якій не обов'язково формально визначені ролі її
членів, обговорений безперервний характер
членства або створена розвинута структура.
Конвенція вказує на вчинення такими невипадковими групами злочинів, які носять транснаціональний характер, тобто: 1) вчинені у більш
ніж одній державі; 2) в одній державі, але істотна
частина його підготовки, планування, керівництва або контролю має місце в іншій державі; 3)
вчинений в одній державі, але за участю органі120

зованої злочинної групи, яка здійснює злочинну
діяльність у більш ніж одній державі; 4) він вчинений в одній державі, але його істотні наслідки
мають місце в іншій державі [1].
Проаналізувавши положення, які містить
Конвенція, можна стверджувати, що транснаціональна злочинність носить високоорганізований
характер, оскільки вчинення злочину більш ніж в
одній державі, чи можливість його підготовки в
одній, а вчинення в іншій вимагає від учасників
транснаціональних злочинних угруповань чіткої
спланованості та рольової організації. Крім того,
перетворення організованої злочинності в транснаціональну організовану злочинність не проходить миттєво, а є тривалим процесом. Нерідко
такому перетворенню сприяють політичні, соціальні та економічні процеси, які відбуваються в
державі, та носять негативну спрямованість. Вихід у злочинній діяльності за межі однієї держави
потребує також і налагодження зв’язків, здебільшого за допомогою корупційних діянь, які в
подальшому дають змогу уникати відповідальності за вчинення злочинів.
І.В.Пшеничний зазначає, що „транснаціональна злочинність як явище виникла в результаті розвитку міжнародних економічних і соціальних відносин, а також бурхливих інтеграційних
процесів, що відбуваються у світі внаслідок значних демократичних перетворень у країнах Східної Європи та на теренах колишнього Радянського Союзу, а також країн Африки, Азії та Латинської Америки” [12].
На нашу думку, наведене положення спірне, оскільки з нього випливає, що транснаціональна організована злочинність є результатом
розвитку соціальних та економічних відносин,
тобто результатом позитивних для суспільства
процесів, але транснаціональна організована
злочинність виникла та поширювалась під впливом багатьох чинників, які в основному поєднуються з негативними процесами в країнах. Крім
того, ефективним засобом боротьби з явищем
злочинності є усунення причин її виникнення,
тобто для подолання проявів транснаціональної
організованої злочинності необхідно припинити
подальший розвиток міжнародних економічних і
соціальних відносин.
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Ю.А.Воронін визначає транснаціональну
організовану злочинність через основні ознаки та
характеристику транснаціональних злочинних
організацій [4]. Г.А,Зорін, О.В.Танкевич розкривають зміст транснаціональної організованої
злочинності через діяльність транснаціональних
злочинних корпорацій [7].
Такі підходи виправдані, оскільки дають
можливість робити висновки про специфічні характеристики транснаціональної організованої
злочинності після з’ясування всіх особливостей,
що відрізняють її суб’єктів від звичайної організованої злочинності в країні.
Водночас з розвитком суспільства змінюються і причини та умови поширення транснаціональних злочинних угруповань. На сучасному етапі спостерігається тенденція до зростання кількості транснаціональних злочинних організацій, виникнення нових і активізації діяльності уже існуючих угруповань.
Так, поступово розширюють сферу свого
впливу африканські злочинні угруповання, російські та українські злочинні організації, злочинні організації країн Латинської Америки [13].
Крім того, транснаціональні кримінальні
організації можуть суттєво відрізнятись від інших видів злочинних організацій за своєю структурою, потужністю, розмірами і географічними
масштабами діяльності або ступенем розгалуженості своїх операцій. Так, деякі транснаціональні
злочинні організації діють на глобальному рівні
та мають чітко оформлену корпоративну структуру (колумбійський наркокартель Калі), інші
відрізняються меншою масштабністю своїх операцій, проте більшою організаційною гнучкістю,
структурою типу мережі (азійські тріади, тонги).
Cпільною їх рисою є участь у заборонених
законом формах ділової активності, включаючи
продаж незаконних товарів і послуг, незаконну
контрабанду товарів, що виробляються цілком
легально, крадіжку таких товарів чи всі три типи
операцій [6].
Варто зазначити, що така спільна ознака як
участь у заборонених формах діяльності транснаціональних злочинних організацій може поєднуватись ними з веденням на перший погляд законної
діяльності – з метою прикриття злочинних діянь.
Досліджуючи стан транснаціональної організованої злочинності, В.В.Меркушин для
з’ясування сутності, еволюції та масштабності
розповсюдження транснаціональних злочинних
організацій, пропонує зіставити такі злочинні
організації за декількома критеріями: 1) структурою; 2) основними напрямками (сферами) зло-

чинної діяльності; 3) основними регіонами розповсюдження злочинної діяльності [10].
Даний підхід дозволить виявити та систематизувати загальні та специфічні якості транснаціональних злочинних організацій, з’ясувати їх
загрозу світовому співтовариству та підтвердити
необхідність об’єднання зусиль держав у боротьбі з нею.
Транснаціональна організована злочинність найчастіше асоціюється із сицилійською
мафією. Але сучасна транснаціональна злочинність не обмежується лише „представниками”
Італії, не останню роль відіграють колумбійські
картелі, японська „якудза”, китайські „тріади” та
інші злочинні організації.
Л.В.Багрій-Шахматов і К.М.Буріч, досліджуючи організовану злочинність, указують, що
мафія – злочинне об’єднання, співтовариство
осіб, які переслідують, нарівні з корисливими,
також і визначені політичні цілі [2].
Це вищий рівень організації злочинців, які
формально не пов’язані ніякими зобов’язаннями
один перед одним. Вони, як правило, займають
високі посади на державній службі, в громадських організаціях (партійні лідери) і, використовуючи свій статус, визначають політику або
приймають вигідні конкретним особам, групам
рішення. Вони вчиняють такі дії, будучи корумпованими особами і саме цих осіб найчастіше
називають мафіозі.
Сицилія є одним з регіонів Італії, в якому
мафія має найбільш сильний вплив та являє собою об’єднання кланів, основним видом діяльності яких є торгівля наркотиками, вимагання, відмивання „брудних” коштів і контроль підприємств, які мають для неї важливе значення.
Для сицилійської мафії характерна наявність жорсткої ієрархії в сім’ї з можливістю для
зросту та розподілом ролей, санкцій за порушення норм і доступ до будь-яких незаконних
справ. Крім того, в основі діяльності італійських
злочинних угруповань у першу чергу закон мовчання та тісні зв’язки („омерта”).
У ширшому значенні під італійською мафією потрібно розглядати ще й Каморру, Ндрангетту та Сакра корона уніту. Виникнення Каморри в історичному просторі збігається з намаганнями засуджених Неаполя створити організацію
для захисту від насильства, яке до них застосовували наглядачі [10].
В результаті після звільнення засуджені
створили злочинну організацію, яка почала контролювати ігрові заклади, займатись торгівлею
наркотиками, зброєю, проституцією та контра-
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бандою. Основною територією її діяльності є
Південна Америка, але спостерігається її діяльність і в країнах Європи. Ндрангетта ж, окрім
торгівлі наркотиками та відмиванням отриманих
від неї коштів, займається незаконними операціями з грошовими фондами в кредитно-фінансовій сфері. Вона поширює свою діяльність у Туреччині, Австралії, Німеччині та інших країнах
Європи. Сакра корона уніта – це злочинна організація, яка в основному займається торгівлею
наркотиками та зброєю, вимаганням, контрабандою цигарок та організацією незаконної імміграції з Китаю та деяких країн Європи. Ці злочинні
угруповання активно використовують вигідне
географічне положення Італії, її морські шляхи
для проникнення на всі континенти та можливості активного розповсюдження зброї та наркотиків усіма можливими та доступними шляхами.
Транснаціональна організована злочинність чинить значний вплив і на американське
суспільство. Деструктивний вплив торгівлі наркотиками загальновідомі, але руйнівний вплив
транснаціональної організованої злочинності не
тільки в цьому. Міжнародна торгівля зброєю та
людьми, контрабанда рідкісними видами флори та
фауни та міжнародні фінансові махінації мають
спрямований уперед вплив на здоров’я та фінансове благополуччя американських громадян.
Правоохоронні органи в більшості районів
Сполучених штатів виявляють тільки вершину
айсберга; діючи тільки в рамках своєї юрисдикції, вони не здатні справитись з міжнародними
розмірами злочинних організацій [11].
Саме період дії на території Сполучених
Штатів Америки „сухого закону” збігається з
періодом напливу на американську землю італійських іммігрантів, які, безсумнівно, вплинули на
бурхливе поширення мафіозних, гангстерських
формувань відносять, найбільшим з яких є така
відома злочинна організація, як „Коза Ностра”.
Серед емігрантів були як і лідери злочинних організацій, так і бідні селяни та люди, які з
тих чи інших причин шукали порятунку за кордоном від переслідувань італійського закону. Всі
вони, цілком природно, на чужині тяжіли до
співвітчизників, особливо до тих з них, хто мав
хоча б якийсь вплив і міг надати підтримку [13].
Їх залежним положенням повною мірою користувалися члени злочинних співтовариств, втягуючи бажаючих допомоги в „мафію”, перенесену
на американський ґрунт.
Контрабанда алкогольних напоїв дозволила
цій організації отримувати високі прибутки, які
дозволяли підкуповувати посадовців та уникати
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сплати податків. У результаті – отримані кошти
підлягали „відмиванню” та подальшому вкладенню в підприємства країни, контрольовані
злочинними організаціями. Не останню роль у
цьому процесі відігравали ігрові заклади.
Поряд з налагодженою торгівлею алкогольними напоями на чорному ринку „Коза Ностра” не полишала торгівлю наркотиками та проституцію. На сьогодні вона продовжує свою діяльність у сфері ігрового бізнесу, наркоторгівлі,
контрабанди, шахрайства, торгівлі зброєю та ін..
Крім Сполучених Штатів, діяльність „Коза Ностри” простежується в Китаї, Японії, Латинській
Америці, Італії та інших країнах Європи.
Що ж стосується діяльності колумбійських
картелів, то вони є найбільшими злочинними
організаціями Латинської Америки, які спеціалізуються винятково на наркобізнесі (в основному
– кокаїн). Варто відзначити, що, виникнувши на
такій значній території як Латинська Америка,
колумбійські картелі володіють високоорганізованою внутрішньою структурою та використовують досить ефективні методи та принципи
управління, спеціалізації та розподілу праці. Така висока організація бізнесу картелів близька до
легальної та досить поширена в Колумбії, Перу,
Бразилії, Венесуелі, Болівії та Гватемалі. В
останній час колумбійські наркоторговці поширили свою діяльність на території Східної та Західної Європи, Росії, України та на території інших держав колишнього СССР.
Керівники картелів, будучи одночасно підприємцями, після „відмивання” отриманих від
наркоторгівлі коштів вкладають отримані прибутки в легальний бізнес. Це дає можливість для
проникнення в органи влади й одночасного прикриття наркодіяльності.
Структура картелів складає сукупність вузькоспеціалізованих ніш, кожна з яких виконує
свою, обмежену функцію (розробку наркотику,
збут, охорону та ін.). Це допомагає картелям виживати навіть в умовах проникнення агентів в
одну з ніш та притягнення її членів до відповідальності. Варто також зазначити, що основну частину своєї продукції колумбійські картелі розповсюджують на території США, використовуючи
для цього повітряні шляхи.
Ріст організованої злочинності в Нігерії
пов’язують з падінням цін на нафту в 80-ті роки,
як результат – дезорганізацією економіки. Залишені без джерел доходів, злочинні організації
зайнялись торгівлею наркотиками, вимаганням,
махінаціями, пов’язаними з роботою банків і шахрайством.
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Нігерійські злочинні організації не втягуються в широкомасштабні акції, а задовольняються дрібними операціями, виграючи на їх кількості, а самі намагаються знаходитись у тіні.
Використовуючи у світі шахрайство за так званою схемою „нігерійських листів”, члени угруповань переправляють отримані кошти назад до
Нігерії, в якій відсутня злагоджена система боротьби з відмиванням коштів.
Японська „Якудза”, на відміну від зазначених транснаціональних злочинних організацій,
діє майже відкрито. Вона володіє численними
офісами в Осака та нерідко скликає своїх членів
на зібрання та прес-конференції, навіть публікуючи свої доходи і повідомляючи про зміни в керівництві. Учасники цього злочинного угруповання після проходження через спеціальний обряд посвяти вважають себе членами однієї сім’ї.
До складу „Якудзи” входять декілька великих організацій, серед яких лідирує „Ямагучігумі”, яка нараховує понад 26000 членів у складі
944 менших організацій. Друга за чисельністю
японська злочинна організація – „Інагава-кай”,
яка об’єднує понад 8600 членів і „Суміеши-кай”
з 7000 членів [10].
З іншого боку, для „Якудзи” характерна
широкомасштабна міжусобна боротьба між її
різноманітними угрупованнями, але це не перешкоджає реалізації її злочинних намірів.
Основними сферами діяльності „Якудзи” є
торгівля наркотиками та зброєю в районі Гавайських островів, ігровий бізнес і кіноіндустрія.
Сьогодні „Якудза” все активніше прагне увійти
саме в героїновий бізнес, що давно й міцно контролюється китайськими тріадами й американоіталійською „Коза Нострою”. У Японії цей вид
„бізнесу” приносить організованій злочинності
найбільші доходи. Члени „Якудзи” практично
монополізували такий вид злочинної діяльності,
як поширення наркотичних речовин, а саме поширення стимулюючих засобів: амфетамінів і
метафтомінів, які ввозяться в країну контрабандним шляхом. Усередині країни вони створили
складну мережу таємного поширення стимулюючих препаратів, які в цей час уживаються повсюдно, причому всіма верствами японського
суспільства, включаючи молодь і жінок-домогосподарок. Крім того, спостерігається вплив „Якудзи” у фінансовій сфері, спорті та будівництві
об’єктів. Вона набула поширення в США, Австралії, Росії та Південній Кореї.
Цікавий процес виникнення та поширення
китайських „тріад”, які початково формувались
репресованими імператором монахами для захи-

сту селян та їх інтересів від інших верств населення. Ці угруповання являють собою гнучку
мережну систему, структура якої може змінюватись у залежності від тієї чи іншої злочинної діяльності чи операції. Етнічні китайські злочинні
організації особливо згуртовані і не допускають у
свої члени сторонніх. Членство в такій організації
означає в певній мірі вираження довіри, та її члени
утворюють єдиний робочий колектив, здатний завжди надати допомогу іншим членам, навіть не знайомим. Тому, хоча тріади і володіють формальною
структурою, до якої входять „голова дракона” і
штат „спеціалістів”, як управляючі, значна частина
їх діяльності, як правило, здійснюється тими членами, які спеціально для цього залучаються.
Китайські „тріади” здійснюють контроль над
поставками героїну, обігом наркотиків і зброї на
території Бірми, Лаосу і Таїланда (Золотий трикутник), а також над азартними іграми, проституцією
та торгівлею людьми не лише в Сполучених Штатах, а й у країнах Європи та Азії. Не менш небезпечні чеченські та грузинські групи, які займаються вимаганнями на території Німеччини, Австрії та інших країн Європи [9]. Вони виникли
на основі сімейного бізнесу у сфері техніки та
фінансів, турецькі і курдські організації, які діють у Німеччині та Голландії, використовуючи
для отримання прибутків наркоторгівлю, работоргівлю та інші злочини.
Висновки. Одним з елементів функціонування кримінальної організації є внутрішнє матеріальне стимулювання її членів і підтримання
жорсткої дисципліни. З розвитком транснаціональної організованої злочинної діяльності наступає спеціалізація та структуризація елементів
транснаціональних кримінальних організацій,
розподіл їх функціональних обов’язків. З часом
це змушує не лише розширювати базу діяльності, а й диференціювати її. Указані злочинні організації не є вичерпним переліком транснаціональних злочинних організацій, але загроза, що
походить від цих організацій, дедалі загострюється завдяки кільком останнім подіям: боротьбі
колумбійських картелів за скасування пункту в
законі про видачу злочинця; напади сицилійської
мафії та вбивства суддів; поширення російських
кримінальних організацій не лише на території
СНД, але й у Західній Європі та Сполучених Штатах; швидке зростання масштабів відмивання грошей; контрабанда ядерних матеріалів тощо. На сучасному етапі розвитку світового співтовариства
на рівні з уже відомими транснаціональними злочинними організаціями можна простежити і зростання масштабів діяльності злочинних організацій
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африканського й азіатського континентів, злочинних організацій країн колишнього СССР, з одночасним спрямуванням діяльності на отримання прибутку від торгівлі людьми та людськими органами,
неповнолітніми та проституції.
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THE TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATIONS:
CONCEPT, STRUCTURE, CONDITION
Summary
In this article the author judges that one of elements of the crime organizations functioning is internal
material stimulation of its members and support of rigid discipline. Also, with development of the transnational organized crime, specialization and re-structuring of elements of the transnational criminal organizations, division of their functional duties comes. In due course it forces not only expand the base of activity,
but also to differentiate it. Thus, to opinion of the author, the transnational criminal organizations not only
complicate the structure, but also expand spheres of its influence.

124

Науковий вісник Чернівецького університету. 2005. Випуск 282. Правознавство.

ДО НАШИХ АВТОРІВ
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ
В НАУКОВОМУ ВІСНИКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
СЕРІЇ «ПРАВОЗНАВСТВО»
1. КОМП'ЮТЕРНИЙ НАБІР
1.1. 3 метою прискорення публікації рукописів та підвищення якості роботи з ними редколегія “Наукового
вісника Чернівецького університету” перейшла на комп'ютерний набір тексту. Абсолютна більшість авторів, які
подають матеріали для опублікування у віснику серії «Правознавство», використовують для їх створення і роздруковування електронно-обчислювальну техніку.
1.2. Співробітники редколегії працюють з програмним редактором Word (for Windows).
1.3. Усі матеріали необхідно подавати до редколегії в електронному варіанті (на тридюймовій дискеті) поряд з роздрукованим на принтері рукописом.
1.4. Якщо дискета надсилається поштою, необхідно старанно упакувати її і захистити від можливих пошкоджень максимально жорсткою упаковкою.
1.5. На дискеті просимо вказати прізвище автора матеріалу, його назву і використаний програмний редактор.
1.6. Текст, включаючи примітки внизу сторінок, повинен бути набраний і надрукований одним і тим же
прямим шрифтом.
1.7. Розмір шрифту, який використовується при електронному наборі матеріалу, повинен бути наближений
до стандартного машинопису (№14), так, щоб при роздруковуванні тексту через 1,5 - 2 інтервали на сторінці
вміщувалось не більше 40-30 рядків по 60 знаків у кожному.
1.8. Необхідні, на думку автора, виділення у тексті потрібно помітити коректорськими знаками в примірнику рукопису, який додається до дискети: світлий курсив - хвилястим підкреслюванням; напівжирний курсив суцільним підкреслюванням і т.д. В електронній копії матеріалу будь-які шрифтові виділення не допускаються!
1.9. В електронному варіанті матеріалу не повинно бути переносу слів і вирівнювання тексту з правого боку.

2. ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ
2.1. Рукопис повинен бути підписаний автором (співавторами).
2.2. Обсяг матеріалу, який подається авторами в ініціативному порядку, не повинен перевищувати: статті 0,5 друкованого аркуша (12 стор.); наукового повідомлення -однієї третини друкованого аркуша (8 стор.), а рецензії -однієї шостої друкованого аркуша (4 сторінки).
2.3. До перекладу статей іноземних авторів потрібно додавати копію тексту мовою оригіналу.
2.4. Всі абревіатури і скорочення, за винятком загальноприйнятих, повинні бути розшифровані при першому використанні у тексті. Необхідно точно вказувати джерело згадуваних у рукописі цитат, цифрових і фактичних даних. Крапки, коми та інші розділові знаки ставляться у тексті після посилання.
2.6. При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку літератури і сторінку.
Наприклад, [3, с.234]. Якщо декілька авторів у одному посиланні, то потрібно номери позицій розділяти крапкою з комою. Наприклад, [2, с.35; 4; 8, с.210].
2.7. Список літератури подається наприкінці статті в алфавітному порядку згідно з бібліографічним Держстандартом.
2.7.1. При посиланні на законодавчий акт у списку літератури необхідно вказувати його повну офіційну
назву й офіційне джерело, у якому він опублікований. Наприклад:
• Закон України «Про прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства» від 5 липня 1991 року / Закони України. Офіційне видання. Т.2. - Київ: АТ «Книга», 1996. -С. 141-158.
2.7.2. При використанні журнальних матеріалів потрібно вказувати прізвище, потім - ініціали автора статті; її назву; назву журналу; рік видання; номер сторінок. Те ж стосується статей, опублікованих у наукових збірниках. Наприклад:
•
Козловський А.А. Гносеологічна природа юридичних конфліктів // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 33. Правознавство. - Чернівці: ЧДУ, 1998. - С. 3-19.
2.7.3. При посиланні на книгу вказується прізвище, потім ініціали автора; назву книги; місто, де книга видана; рік видання; сторінки. Для колективних монографій і збірників статей (якщо автори не вказані перед заголовком книги) вказується редактор (відповідальний редактор, редкол.), а для збірників статей також перші три
автори. Наприклад:
Науковий вісник Чернівецького університету. 2005. Випуск 282. Правознавство.
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До наших авторів
Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики. - К.: НДФІ, 1997. 276с.
2.7.4. Усі бібліографічні елементи іноземних джерел треба вказувати мовою оригіналу, ігноруючи вживання абревіатур і по можливості максимально дотримуватись таких же вимог, як і при оформленні бібліографії
українською мовою.
•

3. ДОДАТКИ
До рукопису повинні додаватись:
- довідка про кожного з авторів матеріалу, де зазначаються прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь;
учене звання; основне місце роботи; посада; домашній та службовий телефони і поштові адреси (для зв'язку з
редколегією);
- для аспірантів і пошукувачів - витяг з протоколу засідання кафедри, завірений ученим секретарем вузу,
який містить рекомендацію до опублікування матеріалу у віснику, та дві завірені гербовою печаткою відповідної установи рецензії фахівців з даної проблеми, що мають наукові ступені, причому, як мінімум, один з них доктор, інший - кандидат юридичних наук. З установи, де навчається або працює аспірант чи пошукувач, може
бути тільки один рецензент. Прізвище, ім'я та по батькові рецензентів, їх наукові ступені і вчені звання, посади
та місце роботи вказуються у витягу з протоколу засідання кафедри;
- інформація з вказівкою, кому зі співавторів у разі потреби направити дублікат набраного примірника і
коректуру;
- транслітерація прізвищ та ініціалів авторів, переклад заголовка матеріалу та коротке його резюме англійською мовою (не більше за обсягом від резюме автореферату кандидатської дисертації).
4. ДООПРАЦЮВАННЯ РУКОПИСУ І КОРЕКТУРНІ ПРИМІРНИКИ
4.1. Рукописи, повернуті авторам на доопрацювання, належить у доопрацьованому вигляді повернути редколегії в рекомендований термін.
4.2. Необхідні виправлення в початковому варіанті тексту автор повинен зробити ручкою, так, щоб вони
були очевидні для редакторів, а також повідомити у листі про зміни. Тобто редколегії потрібно надсилати: а)
початковий варіант з виправленнями; б) по-новому надрукований другий варіант тексту і супроводжувальний
лист автора (авторів) з поясненнями.
4.3. Якщо автору направлено дублікат набраного примірника чи коректури, він зобов'язаний уважно ознайомитися з ним, внести необхідні виправлення ручкою, підписати і якнайшвидше повернути редакції.
4.4. Якщо стаття одночасно була (чи буде) направлена в інше видання або опубліковувалась раніше, автор
зобов'язаний попередити про це редакцію.
5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. У випадку недодержання вказаних правил редколегія не буде розглядати поданий рукопис. Будь-які
винятки з цих правил допускаються тільки у випадку погодження їх автором персонально з науковим редактором.
5.2. Редколегія зберігає за собою право скорочувати і редагувати рукописи.
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