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Передмова
„Як син цього краю, я, мабуть, можу сказати: Чернівці та Б уковина, без сумніву, не були б, без університету тим , чим вони є.
Розглядайте університет не тільки як навчальний заклад, розгл ядайте його передовсім як осередок наукових дослідників і кул ьтури, і навчіться шанувати його за це. Ним по всьому краю вже
закладені мільйони паростків, чимало дерев уже сьогодні крас уються у цвітінні і принесуть завтра багаті пл оди.”
Євген Ерліх

Багаті плоди принесла і науково -педагогічна діяльність в Чернівецькому університеті Є.Ерліха.
Університету вчений присвятив майже 25 років, невтомно реалізовуючи своє життєве кредо: „копати
криницю життя”. За свідченнями очевидців, вдома його застати було неможливо. Все життя - в університеті. В тім, це, мабуть, було перебільшенням. Його завжди цікавили громадсько -політичні справи Чернівців і краю. Він обирався до міської ради, де активно боровся проти бездіяльності та кору пції, оголосивши навіть про намір створити „партію чистих рук”. Величезна зайнятість не заважала
Є.Ерліху захоплюватись витворами крайових ремесел (осо бливо гуцульськими килимами), весело
проводити час з друзями. Й.А. Шумпетер, світило світової економічної науки, який в молодості потрапив на два роки до Чернівців як екстраординарний професор (читав теорію фінансової науки, ф інансове право), згадував про дозвілля з Є.Ерліхом у Черн івцях як про казку з „1001 ночі”.
Корінний чернівчанин, Є.Ерліх здобув вищу юридичну освіт у і вчений ступінь доктора права
(1886 р.) у Віденському університеті. Якийсь час, ідучи стопами батька, займався у Відні адвокатс ькою практикою. Але вже тоді поєднував її з наполегливим вивченням проблем загальної теорії права,
римського права. На підставі опублікованої у 1893 році в Берліні першої монографічної праці „Мо вчазне волевиявлення” („Die stillschweigende Willenserklarung”) був удостоєний у 1894 році звання
приват-доцента.
З листопада 1896 року Є.Ерліх – професор Чернівецького університету зі спеціалізацією „Ри мське право”. Цей курс він вів до кінця свого проживання у Чернівцях (по 7 – 8 сучасних пар на тиждень). Визнанням науково-педагогічних заслуг Є.Ерліха стало його обрання у 1901 році деканом
юридичного факультету, а в 1906 – ректором університету. 2 грудня 1906 року ним була виголошена
інавгураційна промова „Факти звичаєвого права”. Її перший переклад українською мовою, зроблений
кандидатом філологічних наук, доцентом І.Я. Яцюком, пропонується увазі ч итачів даного номера наукового вісника Чернівецького національного університету. І робиться це не тільки з огляду на стол ітній ювілей промови. Вона стала важливою промі жною віхою у формуванні ерліхівської концепції
соціології права (між „ Freie Rechtsfindung und freie Rechtswissenschaft”, Лейпціг, 1903 і „Grundlegung
der Soziologie des Rechts”, Мюнхен – Лейпціг, 1913. Це ґрунтовне дослідження , яке засвідчило обізнаність Є.Ерліха з більшістю виданих на той час в різних країнах публікацій з проблем звичаєвого
права, в т.ч. представників історичної школи права М.Ф. Владимирського – Буданова та В.І. Сергєєвича, які досі не втратили наукової цінності.
Крім інавгураційної промови публікується також переклад звіту Є.Ерліха про ректорську ді яльність від 9 грудня 1907 року.
М. Никифорак
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Факти звичаєвого права

ФАКТИ ЗВИЧАЄВОГО ПРАВА
Високоповажні збори!
За старим академічним звичаєм, якнайсе рдечніше дякуючи своїм колегам, які на рік пр изначили мене репрезентувати наш університет у
зносинах із зовнішнім світом, я хочу в день іна вгурації ректора поговорити про предмет, взятий
із тієї сфери знань, якій я присвятив своє жи ття.
Для цього я вибрав звичаєве право, яке вже п онад століття є одним із найбільш животрепетних
і найбільш обговорюваних питань нашої науки.
Але я хочу поговорити сьогод ні не про звичаєве
право як таке, я хочу промовляти про факти зв ичаєвого права. Право і правовідносини є абстр агованими речами, які існ ують не в конкретній
реальності, що сприймається чуттєво, а в головах
людей. Не було б ніякого пр ава, не було б також
і жодного звичаєвого права, я кби не було людей,
які розмірковували б над ним. Але як і будь -де,
так і тут наші думки сформовані з того матері алу, який ми беремо із конкретної ді йсності, яка
сприймається чуттєво. В основі всіх наших уя влень лежать факти, які ми колись встановили.
Впевнений, що такі факти існували ще до того,
як у мозку людини взагалі почали зароджуват ися
думки про право і правовідносини. Також і в
сьогоденні мусять в будь-якому випадку існувати певні факти, перед тим як ми наважимось г оворити про право і правовідносини. Якраз про ці
факти і йдеться тут. Із сьогоднішнього розгляду
виключено лише те, що викликається дією зак ону, приписом, який виходить від законодавчої
влади держави, і стосується того, як люди у ма йбутньому мають організовувати свої дії.
Для сьогоднішнього юриста звичним є п огляд на світ, в якому панує право та обов’язко вість права. Цьому світу, який є і його світом, він
завдячує своїм світоглядом, який в основу основ
покладає право та його обов’язковість. Без них
він майже неспроможний уявити собі співісн ування людей. Сім’я, яку б офіційні органи влади
не зберігали як єдине ціле, або, принаймні, не
спостерігали за нею, власність, яка б не захищ алася судами, договір, якого не можна було б
оскаржити, спадщина, якої не можна було б добитися правовим шляхом, здаються йому, пр инаймні, як загальні явища, неможл ивими. Таким
чином, у його мисленні си стема правопорядку,
суд і обов’язковість права поєднуються в одне
ціле, і, позаяк обов’язковість права передбачає
судове рішення, а останнє, у свою чергу – тверді
правові норми, то він намагається повсюди, де
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тільки він знаходить певну систему правопоря дку, шукати суд, обов’язковість права і тверді
правові норми, які все визн ачають заздалегідь.
Але від погляду досвідченого дослідника правника не сховається те, що добре знайомому
нам суспільству, яке тримається у правових ра мках завдяки суду, обов’язковості права і прав ових приписів, передувало інше суспільство, для
якого це все було чужим, яке, однак, все ж таки
володіло певним прийнятним порядк ом. Цей порядок ґрунтувався на тому, що люди вже тоді
визнавали певні правила обов’язковими для своєї
діяльності і під дією цих правил частково пост упали, поводилися, прагнули і, до певної міри,
досягали подібних цілей уже так само, як пізніше
під дією твердих правових норм, які застосов уються судами і реалізуються через обов’язко вість права. Чи можемо ми тут говор ити вже про
якусь систему правопорядку – це, звичайно, не
вельми й важливо. Те, з чим ми тут стикаємося,
може, мабуть, вважатися, передусім, ніч им іншим, як фактом: бо „факт” для юриста – це все
те, що не є, або ще не є правом чи правовіднос инами; однак ці факти є вже правами чи правові дносинами в їх зародку і становленні, і в такій
якості ми знову виявляємо однакові за своєю
природою факти у пізніший період.
Ми повинні, таким чином, рахуватися з
тим, що вже на цьому ступені розвитку існують
правила, якими люди керуються у своїй діяльн ості, і що у людей, які так діють, мусять існувати
певні свідомі чи напівсвідомі уявлення, спри йняття і почуття, що спонукають їх до дотримання
цих правил. Такі правила і дії, уявлення, сприйня ття і почуття, які їх супроводжують – це те, із чого,
як наслідок, виростає система правопоря дку.
Але і там, де вже існує усталена система
правопорядку, ми кожної миті стикаємося із чисто суспільними інституціями, до яких праву пе вною мірою немає ніякого діла, і щодо яких, через
те, існують сумніви, чи можна назвати їх прав овими інституціями. Однак і в пізніший час нам
зустрічаються заклади того ж виду. Вони визнані
правом, охоплені правовими нормами і переб увають під захистом суду. Також і тут зусилля
вартують того, щоб прослідкувати шлях перех оду від чисто суспільних життєвих до правових
відносин. Також і тут найвища цінність для юр иста – з’ясувати суть уявлень, почуттів і відчут тів,
на яких ґрунтуються життєві відносини у процесі
свого чисто суспільного існ ування, і які, врештірешт, призводять до визнання цих життєвих ві д-
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носин правом. Цю тему ми зустр ічаємо ще й в
іншій формі, позаяк життєві відносини подібного
виду існують у різних країнах, то виступаючи
складовою частиною сист еми правопорядку, то
ні. Так, у тому самому правовому полі ми іноді
бачимо життєві умови повністю одного і того ж
виду, із яких один здається включеним у прав ову
систему, у той час як прийом у систему прав а
іншого, часом важливішого та з більшим значе нням, відхиляється. Нарешті, безперечно існують
випадки, де якийсь вид життєвих відносин впр одовж часу втратив будь-яку правову силу, однак
зберіг своє існування як вид відносин суспіл ьних. Незліченною є кількі сть прикладів, які можуть бути наведені на користь сказаного. Ч ерез те зробимо посилання лише на деякі, перед усім на те, що римська преторська власність існ увала, на нашу думку, ще задовго до того, як вона
була забезпечена з боку претора правовими з асобами, а також на те, що в Римі, як і в інших си стемах права поруч із договорами, на які пош ирювалася можливість їх розгляду в суді contractus (угода), завжди існували договори, на які така
можливість не поширювалася pacta (договори), і
які, частково, були щонайменше настільки ж важливими, як і перші. Однак і ми сьог одні не змогли б просто так припустити, що дом овленість з
другом про те, що він заздалегідь за йме для нас
місце у скорому поїзді, якщо той буде перепо внений, започатковує відносини з обов’язко вим
виконанням певних дій, хоча, йм овірно, з цим
можуть бути пов’язані дуже важливі інтереси. У
всіх цих випадках ми маємо справу з життєвими
відносинами, які пізніше частково включалися в
систему правової обов’язковості без будь -яких
суттєвих змін при цьому, у той час як інші життєві відносини подібного типу зал ишаються, як і
раніше, поза цією системою. Один із видів жи ттєвих відносин – це шлюб, який, поза всяким
сумнівом, повсюди є також і видом пр авових
відносин. Однак на Сході ми маємо дек ілька видів шлюбу, та й у Римі ще в дуже ранні часи п оруч із обов’язковим існував і вільний шлюб, тр охи пізніше ймовірно matrimonium juris genti um
(шлюб між чужоземцями ), і, нарешті, у праві певним чином почав враховуватися також і конк убінат. І навпаки, у сфері христия нської культури
ми, мабуть, ніколи не вийдемо за межі єдиного,
повноцінного в правовому і моральн ому плані,
виду шлюбу. Отже, право в нас у при нципі відхиляє стосунки між статями, які факти чно трапляються, чого не спостерігається десь і накше.
Коли, нарешті, дворянство, як наприклад, у сус ідній з нами країні, скасовується на основі закону,

то воно, як уже неодноразово можна б уло переконатися, ще довго продовжує своє існ ування в
суспільстві, і так само запровадження цивільної
процедури одруження чи розлучення не відразу
або зовсім не усунуло в певних колах суспільн ого значення церковної процедури о друження і
нерозривності шлюбних уз.
Що ж це таке, що перетворює життєві ві дносини у відносини правові, або навпаки, не н адає їм такого статусу? Його не можна присто сувати до визнання через закон, суди чи інші і нстанції, бо це не властивість, а історична випа дковість відносин. Те, чи згадуються в якому небудь законі якісь життєві відносини, є зовсім
другорядним, позаяк і без того ясно, наскільки
мало нагромадження зак онів може охопити всю
строкату розмаїтість реального життя. А можл ивість, заявити про вимоги, які в ипливають з цих
відносин, у суді чи іншій інстанції? Як заздал егідь можна побачити по цих відносинах, які н іколи не розглядалися і ніколи не будуть розгл ядатися в суді чи в якійсь іншій інстанції, яке зн ачення припише їм суд чи інші інстанції, якщо, до
того ж, для цього у законах і дотеперішній си стемі судочинства – а якраз про такі випадки тут і
йдеться – відсутній вихідний пункт? І все -таки,
мабуть, немає сумнівів у тому, що із безлічі жи ттєвих відносин лише деякі, як виняток, приве ртають до себе увагу судів та інших інстанцій.
Адже ж наше життя проходить не в різного роду
установах. Є мільйони людей, які вступають у
безліч правових відносин і які є такими ща сливими від того, що їм ніколи не доводиться зве ртатися в якусь інстанцію. Оскільки тип відносин,
який не увійшов у системи законодавства і суд очинства, все-таки закономірно існує, то якраз у
тих випадках, які утворюють правило, не буде
вистачати всього того, що було б необхідним,
для того, щоб встановити, чи ми маємо тут спр аву з якимось типом правових відносин. При ць ому кожної миті змінюються межі між тим, про
що суди та інстанції в стані прийняти розпор ядження, і тим, від виконання чого вони, на їх д умку, мусять відмовитися, і не лише через закон одавство, але й через фактичну практику; пов инні
кожна така зміна, кожне непомітне колива ння
позначатися на всіх відносинах, які нік оли не
були, або які ніколи не повинні стати предм етом розгляду в суді?
Мені, звичайно, знову зроблять закид ст осовно того, що я плутаю право і звичаї. Однак я
все-таки нічого не плутаю, я, зокрема, дуже до бре вмію розрізняти право і звичаї. Я тільки осп орюю те, що норма, яка виходить від держави,
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правова обов’язковість, яка практ икується судами чи іншими інстанціями, cкладають суттєву
ознаку права. Право і звичай відрізняються один
від одного так само, як відрізняються норми зв ичаю від моральних норм – звичай і моральність
також є відмінними одне від одного, і вони обоє
знову-таки відрізняються від релігійних норм та
від інших менш важливих норм, від правил п оведінки, доброго тону, моди. Право – це суспільні заклади і приписи, які сприймаються керівн ими колами суспільства як основа де ржавного,
суспільного та економічного устрою. Пр и цьому
має значення лише те, чи вони сприймаються як
основа цього устрою, а не те, чи є вони такою
основою, і зовсім ніякого значення не має захи сний вал, яким керівні кола суспільства оточ ують
основоположні приписи і заклади. У древні часи
національна релігія постійно належала до осн овоположних державних інституцій, однак ант ична держава вважала за потрібне лише у виня ткових випадках захищати єдність віри від тих,
хто опирався цьому. У середні віки і сучасний
період, аж до 18-го ст., ставлення керівних кіл до
цього питання було, як відомо, іншим, а сьогодні
воно знову-таки зовсім інше. У кожному сусп ільстві, яке знаходиться на високому ступені ро звитку, живе почуття того, що справжній шлюб
можливий лише між особами, які перебувають у
тісному суспільному й етнічному взаємозв’язку.
Правила щодо connubium (право укладати шлюб)
є правовою інституцією, тому що вони спри ймаються як основа суспільного і державного ус трою, якщо навіть небагато можна почути про
правову обов’язковість для їх здійснення. Поді бні настрої панують ще й сьогодні у широких к олах, однак вони, за невеликими винятками, не
мають нічого спільного з правом. Основу держ авного і суспільного устрою в них сьогодні не
вбачає більше ніхто, вони є лише звичаєм. Проте,
само собою зрозуміло, не кожна сусп ільна інституція чи припис, що трактується керівними к олами як основа державного, суспільного і екон омічного устрою, є одночасно правом і звичаєм:
правом, однак, вона є за будь -яких обставин.
Усі ці суспільні інституції, які частково
проникають у систему п рава, частково її оминають, а частково застрягають на шляху до неї, є
для юристів та істориків права найбільш важл ивими. Бо тут якраз і знаходиться справжня май стерня формування права. До вчення про джерела
права, про закон і звичаєве право можна прист упити лише звідси. Вся історія права аж до наш ого часу завжди розглядала, по-суті одне і те ж
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питання: як фактичні відносини стають правами і
правовими відносинами.
З огляду на ці питання повинні дослідж уватися основоположні інституції людського су спільства. Передусім об’єднання і союзи, з яких
розвинулося сучасне суспільство: сім’я, рід, гр омада. Тоді владні відносини, які існують у сусп ільстві, сімейно-правові види влади й опікунство,
рабство, особиста залежність та інші службові
відносини. Після цього ідуть земельні правовідносини – основа будь-якого суспільного устрою.
Тоді – право юридичних операцій, дій, які люди
здійснюють для досягнення правових результ атів. І, нарешті, спадкове право, упорядкування
спадщини покійного.
Першим фактом суспільного життя є г рупа
людей. Ми зустрічаємо її в глибоку давнину у
різних формах, як-то рід рідню, gens, clan (рід,
громада), сім’ю, родину, пізніше як сільську
громаду, громаду з правом проведення ярмарку.
Рід і сім’я є первинними формами. Ще й сьогодні
залишається відкритим питання про те, яку з них
слід розглядати як достеменну праформу, чи рід
є нічим іншим як сім’єю, яка виросла, стала д орослою, або чи сім’я з’явилася набагато пізніше,
ніж рід, в його середовищі. Мені, однак, не зд ається сумнівним те, чим були породже ні рід і
сім’я. Цементуючим матер іалом для них служать
суспільні почуття, які пов’язують одну людину з
іншою, і які породжуються у неї відчуттям того,
що вона, об’єднавшись у групи з іншими люд ьми, зможе легше і більш успішно, аніж будучи
сама одна і розраховуючи лише на власні сили,
вести важку боротьбу з природою за існува ння. З
моменту того, як люди усуспільнюються в групи,
більша здатність людини, об’єднуватися у спіл ьноту, стає для неї, само собою зрозуміло, зброєю
у боротьбі за існування. Звідси, вона спричиняє
також поступове усунення і занепад тих, у кого
переважають себелюбство і хижацькі інстинкти,
та виживання тих, хто здатний створювати сп ільноту, які тепер є сильнішими, тому що їм д опомагає сила всієї групи. У такий спосіб приро дній добір і спадковість призводять до появи п околінь людей, які дедалі більше здатні формув ати суспільство. Це почуття згуртованості, у тому
розумінні, що можна покластися на допомогу
один одного, вкорінюючись, породжує рід, і, п осилюючись усвідомленням спільного походже ння, - сім’ю, з якої, поставленої у скотарів і земл еробів на певну економічну основу, ро звивається
агнатична родина, так само як із осілого роду
розвивається сільська громада та громада із пр авом проведення ярмарку.
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Тому аж ніяк не правові норми, а одвічні
суспільні почуття людини дали людству його
найстарішу конституцію. Устрій, який ґрунт ується на ній, можна, мабуть, назвати, відповідно
до сьогоднішньої манери висловлюватися, лише
звичаєм. Як цей звичай переходить у право? На
це питання, звичайно, відповіс ти нелегко; небагато результатів досліджень з історії права є т акими ж загальновизнаними, як ті, згідно з як ими звичай і право тим важче розділити, чим д алі
ми в нашому розгляді будемо повертатися н азад
у часовому плані. Однак можна, мабуть, припу стити, що саме об’єднання у вищі одиниці, родів у
племена, а племен у родову державу з ародило в
цій сфері спочатку думку про право. Відтоді о сновний закон роду і родини стає дедалі більше
складовою частиною племінного і держ авного
устрою, а приналежність окремої особи до своєї
сім’ї, своєї родини, повноваження глави групи,
обов’язки її членів більше не задаються їхніми п очуттями і нахилами, а залежать від в изнання інших
груп, які об’єдналися раніше. Звичай стає правом,
як тільки він загалом починає сприйматися я к базис основного закону племені і держ ави.
А тепер я звернуся до відносин влади і пі длеглості. Слід розрізняти два види підлеглості:
ті, які випливають із сімейного союзу – підлеглість дітей батьківській владі, підлеглість жінки
владі чоловіка – і відносини підлеглості чисто
суспільного походження, рабство і особиста з алежність. При цьому дуже сильно напрошується
на думку зведення до положень права багатом анітних і по-різному диференційованих відносин
влади і підлеглості, які проявляються на всіх
ступенях розвитку суспільства, аж до останнь ого, досягнутого лише найрозвинутішими нар одами Європи і Америки. І справді, здається, п овсюди панує думка, що правом є те, що підкоряє
жінку чоловіку, дітей –батьківській владі, підопічного – опікуну, рабів і особисто за лежних –
своєму володарю. Насправді ж тут, як і будь -де в
іншому місці, право не є причиною, а вираже нням певного типу фактичних відносин. Будь -яке
панування є лише іншою стороною беззахисності
того, над ким панують, і його потреби в допом озі. Над ним здійснюється панування, тому що він
не отримує правового захисту, а право не зах ищає його через те, що він занадто слабкий, щоб
захистити себе самого. Правовий захист у глиб оку давнину коренився у самодопомозі та самоз ахисті. Спільноти визнають правовий захист спочатку для своїх повноцінних членів, які, у випа дку необхідності, і власними силами могли б з ахиститися від нападу і були б у стані, ту допом о-

гу, якої вони домагаються від інших, самі іншим
і надати. Жінка, дитина, ще не здатний носити
зброю юнак не можуть це зробити, бо вони занадто слабкі для цього; чужак, який ж иве сам, не
може зробити цього, бо він не має спільноти, яка
б ним переймалася. Представник перем оженого
народу чи племені не може цього, бо захист,
який йому хотіла б надати його спільнота, не діє
з огляду на перевагу переможця. Всі вони, жінка,
дитина, чужак, переможений перебувають під
владою того, хто схиляється до їх захисту: чол овіка, батька, гостинного господаря, переможця. І
хто ще не вірить у власні сили, добровільно ві ддає себе під чужий захист. Якщо захисника не
знаходиться, тоді він належить тому, хто овол одіває ним і зберігає його життя: він стає його х олопом. Слабка людина, яка має свого господаря,
більше не є безпомічною, бо зараз будь -який напад на неї є одночасно нап адом на її господаря 1.
Відносини захисту мають, звичайно, і ек ономічні передумови. Влада здійснюється на к ористь володаря, а не заради того, над ким пан ують. Допоки людина, навіть за найбільших з усиль, не спроможна створити більше, ніж нео бхідно для власного існування, як це притаманно
дуже бідним мисливцям і пастухам, до тих пір
вона і не має володаря. Панування не принесло б
пануючому в цьому випадку нічого. Тому полон ений ворог ще не перетворюється в раба, а знищ ується, або, як виняток, приймається у народ – переможець. Лише жінка на цьому ступені розвитку
вже має цінність, оскільки вона є пре дметом не
лише економічної, а й статевої експл уатації. Заради
цього вона залишається живою і використовується
для виконання робіт, від яких чоловік відмовляєт ься, бо вважає їх виконання нижчим своєї гідності,
або вважає ці роботи занадто важкими.
Тому володарювання у первісному сусп ільстві базується на цих обох фактах: на беззах и1

Один австрійський морський офіцер, знавець Афр ики, сказав мені якось, що він значною мірою приписує
успіхи Стенлі договорам, які той мав звичку уклада ти
із своїми чорними носильниками. Інші мандрівники
по Африці наймали носильників зазвичай лише на
короткі відрізки шляху, для області, у якій жили їх
одноплемінники, звільняли їх, коли вони доходили до
кордону племені, і шукали там інших носильників на
тих же умовах. Стенлі ж, навпаки, наймав їх уже на
узбережжі на цілу подорож. Негр в Африці поза ко рдонами свого племені є здебільшого безправним. Як
тільки Стенлі приходив у чужу область, його караван
був єдиним притулком для носильників. І, таким ч ином, вони були віддані на його гнів і милість. Він був
їх захисником і саме тому їхнім необмеженим вол одарем і повелителем.

Науковий вісник Чернівецького університету. 2006. Випуск 311 . Правознавств о.

9

Факти звичаєвого права

сності того, над ким здійснюється панування, на
його економічній і статевій експлуатації з боку
сильнішого. Ці фактичні стосунки перетвор юються тут також у правові відносини, як тільки
роди об’єднуються у союзи вищого порядку – у
племена і держави. Бо такі союзи завжди є об’єд наннями лише правителів: жінки, діти, раби в цьому участі не беруть; а вістря цих об’єднань спрямовані не лише проти зовнішнього ворога, а й, я кщо це навіть, можливо, й несвідомо, проти внутр ішніх заколотів. Через те родова держава є вже ус троєм для панування, і фактичні відносини волод арювання і тут стають правовідносинами, бо вони
сприймаються як основа державного устрою.
Всередині держави природа відносин п анування змінюється, як тільки змінюються його
обидві фактичні передумови: безпомічність сл абких і заснована на цьому економічна експлуат ація. Суспільство додержавної формації несп роможне захищати слабких і безпомічних; держ ава,
відповідно, може посилювати це дедалі більше
як засіб своєї влади. Звідси, влада на основі с імейного права втрачає відбиток своєкорисливого
майнового права у тій мірі, в якій підле глим на
основі цієї влади, жінкам і дітям, забезпечується
самостійний правовий захист: батьківська і ще
більше опікунська влада пер етворюються тоді в
суспільну інстанцію, а влада чоловіка – у правове представництво жінки через її чоловіка. І н авпаки, держава відмовляє у правовому за хисті,
якщо їй розходиться в збереженні ус трою для
панування; цим самим беззахисність слабких
стає їх безправністю, рабством. Холоп, якого н аділили землею і поселили, перетворюється з авдяки зростанню його економічного значення в
особисто залежну людину. Якщо вартість робочої
сили внаслідок розвитку економічних відн осин і,
разом з тим, економічне значення особисто зале жної людини зростатимуть, це призведе до легших
форм особистої залежності і, нарешті, до звільне ння селян. Переважання політичної влади пануючих
кіл і потреба в більш ґрунтовному використанні
землі спричиняють захоплення земель селян.
А як же виглядають справи із правами на
землю? Це норми права віддали кусочки нашої
планети у власність людини ? Якщо ми будемо
розглядати власність на землю, яка виникла виключно на основі лише звичаєвого права, то ми
побачимо, що вона ніколи не була нічим і ншим,
ніж правовою стороною економічної земельної
конституції, яка так тісно зрослася з нею, що
представлення земельного права по-іншому, ніж
у всій земельній конституції і разом з нею є н еможливим. Що це означає, якщо говорити про
10

кочові народи, чи народи, які займаються ми сливством? Це, очевидно, означає, що цим нар одам загалом невідома власність на землю, що
вони на зайнятому ними терені оголошують л ише племінний суверенітет, який кожному із чл енів племені дозволяє полювання та випас худ оби.
Вже найдавніший вид землеробства, дике трав опільне землеробство приносить із собою захищ ену принаймні шляхом правового самоправства
власність на оброблювану ділянку. Устале ні відносини виникають разом із дво - та трипільною
системою землеробства: необмежена власність
на садибу, сад, встановлення меж полів між
окремими сім’ями, які мешкають у садибах, вл асність на сільськогосподарську землю у чере зсмужжі, обмежена обов’язковим дотриманням
строків посіву і збору врожаю та правовими н ормами, які регулюють відносини між сусідами,
спільна власність на ліси, луки та на землю, яка
перебуває в користуванні громади. Однак, всі ці
відносини перетворюються в правові ві дносини
лише шляхом визнання в поступово міцніючій
родовій державі. Запроваджена колись земел ьна
конституція змінюється настільки часто, наск ільки збільшення кількості населення спричиняє
необхідність інтенсивнішого використання землі,
бо кожна зміна в економічній земел ьній конституції завжди означає одночасну зміну земельного
права: спочатку припиняється розподіл меж п олів, який повторювався до цього через сталі пр оміжки часу, потім забороняється корчування на
спільних землях громади, і, нарешті ці землі, по суті, розподіляються. Так само, як і з селянською
землею, виглядає справа і з крупним землевол одінням, яке формується в процесі заселення н ових земель. Передумовою його виникнення за вжди є численні групи людей, які йдуть за своїми
могутніми вожаками, і які складаютьс я із сервів
та вільних осіб на службі. Правові стосунки тих,
хто обробляє землю, також і тут безпосередньо
задані земельною конституцією. Однак вони п еребувають під значним впливом відносин із зе млевласником, який одночасно є й господарем.
Само собою зрозуміло, що й ці відносини є ві дносинами економічними: від способу ведення
господарства залежить використання і застос ування землевласником його батраків, людей, які
особисто залежать від нього, та вільних осіб, які
поступають до нього на службу, а також те, що
вони для нього роблять. Однак такі відносини є і
відносинами захисту: міра і спосіб виконання
робіт і послуг один щодо одного, визначаються,
поруч з іншими чинниками, мірою і способом
володарювання та захисту.
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Зв’язок же економічної земельної конст итуції із земельним правом, навпаки, не стосуєт ься крупного землеволодіння, яке, з правової то чки зору, базується на державному втручанні або
на виділенні земель державою, тобто не на зв ичаєвому праві. Це, щоправда, закономірний сп осіб виникнення крупного земле володіння. На
противагу економічній власності селянина воно є
політичною власністю пануючого класу. Тому
воно, врешті-решт, є лише юридичним вираже нням політичного панування. Коли populus
Romanus (римський народ) надав сам собі вла сність на solum provinciale (провінційну землю),
король Англії оголосив себе власником всієї з емлі Англії, то це означало, що вони, в силу права
завойовника, хотіли свавільно розпоряджатися
нею. Принцип nulle terre sans seigneur (жодної
землі без власника (господаря) ) віддзеркалює
лише той факт, що королю та дворянству вдал ося зламати опір селян – власників землі. А коли
король наділяв свою знать угіддями, які не мали
власника, або навіть заселеними угіддями, то це
так само постійно було наслідком владного ст ановища в державі. І коли в середні віки графи і
князі присвоювали собі права на ліс, річки і ру дники, коли вони примушували своїх підданих
приймати свою ж власність від них як лен, то це
також не було чимось іншим. А без підтримки
державної влади, яка дістається лише правляч ому в державі класу, захоплення земель селян у
значному обсязі не вдалося б, мабуть, ніколи .
Ще один вид втручання держави – вивільнення земель – призводить до встановлення з емельного права, незалежного від економічної
земельної конституції. Численні вивільн ення земель проводилися вже у давнину, наприклад, у
римлян таке розвантаження, щоправда, нечітко
підтверджене, було проведене десь у четвертому
столітті існування міста, принаймні в найбли жчих передмістях Риму. В Англії воно відбулося у
1660 р., у Франції – після декількох початкових
спроб остаточно в 1789 р., на решті території Європи – впродовж 19-го ст. майже всюди.
Сенс будь-якого вивільнення земель – надання дозволу на інтенсивніше використання
землі і, відповідно до цієї мети, звільнення вла с

Одним із найвідоміших прикладів є виникнення
крупного землеволодіння у гірській Шотландії. Коли
англійці після битви під Кулоденом пішли на знищення старої кланової конституції галлів, то вони
зробили це, просто оголосивши вожаків кланів вла сниками всієї території племені, яка до того часу скл адала спільноту. Подібним чином, як відомо, англійці
поступали і в Бенгалії.

ника від врахування будь-яких інших обставин.
Звідси випливає, що результатом такого розва нтаження є власність на землю, по -можливості,
без будь-яких обмежень, подібна до абстрактно
необмеженої римської вотчини: власник може
робити все, чого йому не заборонено роб ити в
інтересах суспільства або через зобов’язання, які
він або його попередник чітко пов’язали із своєю
землею; він не зобов’язаний ні до чого, до чого
він не зобов’язався сам, особисто. Це майже чи сто юридична власність, яка більше зовсім не
пов’язана із обробітком землі, власність, яка пі дходить для рухомого майна так само, як і для н ерухомого. Ніщо так не характерне для чисто
юридичної природи римського земельного права,
як постійне повторення юристами спроб побуд увати різнорідні земельні відносини, осо бливо
відносини німецького земельного права, за д опомогою римських правових понять. Яким цік авим це все не було б, однак воно доводить, що
римське право не дало земельному праву майже
нічого іншого, ніж дуже чітку і стійку термін ологію. І справді, мовою римських юристів можна
було б, без сумніву, виразити і китайське зем ельне право. У той час, коли майже неможливо,
висвітлити природне первісне земельне право, не
посилаючись при цьому кожної миті на факти чний обробіток землі, римські збірники права, як і
створені за їх зразком сучасні кодекси законів, не
дають нам взагалі ніяких відомостей про відп овідну земельну конституцію. Ми мусимо копітко
вишукувати їх з інших джерел.
Факт звичаєвого права на землю є, звідси,
видом землеробства. Якщо навіть, без сумніву,
існує і таке земельне право, яке немає нічого сп ільного з економічною земельною конституцією,
то воно ніколи не виникало шляхом звичаєвого
права, а завдячує своїм походженням виключно
втручанню держави. І тепер ми підходимо до
розгляду юридичної операції. Новітня німецька
юриспруденція зазвичай називає операції, які
здійснюють сторони для досягнення юридичних
цілей, правовими операціями і тлумачить їх як
„операції права”. Цим самим вона має на увазі,
що такі операції, як договір, заповіт, заснування
(благодійного) фонду є „юридичними фактами”,
до яких право прив’язує самостійні правові на слідки. Право є тим чинником, який винайшов
юридичні операції, право є тим чинн иком, який
визначив, які наслідки повинно мати укладання
договору, заповіту чи заснування фон ду. Якщо
сторони хочуть домогтися настання цих наслідків,
то на їх розсуд віддається використання з асобу,
який право з цією метою надає в їх розп орядження.

Науковий вісник Чернівецького університету. 2006. Випуск 311 . Правознавств о.

11

Факти звичаєвого права

Чи підтверджується таке тлумачення іст орією? Ми, передусім, бачимо, що операції, до
яких сьогодні право прив’язує юридичні наслі дки, існували, здебільшого, набагато раніше, ніж
норма права, яка прив’язала до них ці наслідки.
Купівля, фактичний обмін товарами вжитку, є,
безумовно, набагато старшою, ніж правові пол оження договору купівлі. Першими купцями б ули
чужинці, які обмінювали завезені з далеких країн
товари на вироби країни перебування, і це у той
час, коли ще жоден чужинець не міг послатися
на якусь правову норму. На тому рівні цивіліз ації, коли прихід на терени чужого племені ще був
пов’язаний із небезпекою для життя, ми виявл яємо німу торгівлю. Одна ст орона розкладає речі,
які вона хоче збути, у традиційно для цього пр изначеному місці і ховається десь поблизу; ті, хто
зацікавлений купити, підходять після цього бл ижче, оглядають ці речі, беруть їх с обі, якщо вони
їм подобаються, залишаючи при цьому еквів алент їхньої вартості, або йдуть геть, якщо вони
не бажають їх. Після цього продавець виходить
із схованки і докладає стільки нового товару, п оки він знову не привабить якогось покупця. Це,
звісно ж, не є ніякими „операціями права”.
Зобов’язання так само є старшими, ніж з обов’язальне право. Чоловік, який позичає у к огось худобу чи збіжжя для свого господарства,
або не відразу сплачує гроші за придбані речі,
або під час гри програв більше, ніж він може дати, переходить під владу позикодавця, який може
утримувати його у неволі або примусити прац ювати, поки за нього хтось не заплатить. Або цей
чоловік надає позикодавцю заручників, яких той
бере в неволю; чи він дає йому якусь заставу,
якою позикодавець мож е володіти до виплати
боргу. Трохи пізніше достатніми стали поруч ителі, які обіцяють слідкувати за виконанням б оржником своїх зобов’язань. Часом зустрічається і
присяга: боржник, який порушує присягу, накл икає на себе і своїх близьких божу помсту. Тому
тут здійснена операція має всюди споча тку лише
фактичні наслідки: фактичний обмін товарами,
фактичну владу позикодавця над боржником чи
заручниками, тиск поручителів, страх порушника
клятви перед загрозою помсти богів. Але досить
скоро вони починають сприймат ися як правові
наслідки. Це наступає відразу ж, як тільки поч инає відповідати загальному уявленню та обст авина, що позикодавець, який утримує в своїй
владі, вбиває або продає боржника чи заручн иків, який не віддає заставу, що перебуває в його
руках, а продає або знищує її, не чинить насиль ства, а застосовує право, що не він, а той, хто зв і12

льняє цих осіб, хто відбирає в нього заставу, п орушує домовлений мир. У цьому вже якраз і з акладено зародок подальшого розвитку. Боржник
більше не переходить під владу поз икодавця відразу, а лише закладає йому своє тіло, він не дає
йому справжньої застави, а лише уявну, без будь якої вартості; однак якщо борг не погашається,
то позикодавець має право заволодіти боржн иком, взяти його під свою варту, примус ити його
служити собі батраком, продати як раба, самов ільно захопити його майно. Фактичні наслідки,
настання яких колись допускали сторони для г арантії жаданого успіху юридичної операції,
пом’якшуються з того часу, як правом встано влюються правові наслідки, лише до самої фор ми.
Засновані на таких операціях відносини
перетворюються у правовідносини лише після
досягнення досить високого ступеня розвитку;
тобто не в період об’єднання родів, а набагато
пізніше. До того часу існує, мабуть, фактичний
обмін, поставлені під захист бо гів домовленості,
однак звідси не випливає ніяких правових прет ензій та обов’язків. У цілісному вигляді ми з устрічаємо заповіти та фонди лише в упорядков аних державних організмах історичного часу.
У будь-який період часу операції, які в изнавало право, складали лише частку від усіх
операцій, які дійсно мали місце в суспільних
зносинах. І лише поволі, крок за кроком пост упаючись, право примиряється з видами операцій,
нечуваними до того часу. Римське право ніколи
не виходило за межі визнання лише деяких неб агатьох дуже важливих операцій. Ще за панува ння принципу свободи укладання договорів перед
нами постійно постає питання, чи існує в цей
момент якийсь вид операції, яка вже ввійшла в
систему права, або якій потрібно відкрити шлях
туди. На це питання, як правил о, ствердна відповідь дається лише після деяких хитань і борот ьби, коли важливість і корисність нової операції
стають очевидними кожному. Засоби, якими сторони послуговуються у цей проміжний період ч асу, коли їм ні юридична наука, ні каутеральна
юриспруденція, ні юридична система не надають
допомоги, завжди одні і ті ж: фактичне здійснення,
забезпечення успіху через заставу або іншу оплату
і опікун. Опікун відіграє особливо важливу роль.
Так, римський testamentum per aes et libram (заповіт
за допомогою міді та ваги) і фідеікоміс проклали
собі дорогу у право як довірчі операції. Загальнов ідомим є значення, яке мали довірчі операції, uses і
trusts, в історії англійського права.
Важче прослідкувати хід міркувань, які
лежали в основі такого розвитку. Дуже пошире на
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точка зору зводиться до того, що невиконання
взятого зобов’язання розглядалося спочатку як
злодіяння, яке породжували карні наслідки та
претензії на відшкодування збитків; це, врешті решт, мало своїм наслідком спонукання пору шника договору до його викон ання. Багато що,
звісно, говорить на користь цієї точки зору. Ка рне переслідування та позов на відшкодування
збитків у цілому є давнішими, ніж позов на в иконання зобов’язання, і можна довести, що вони
у багатьох випадках заклали пр аво вимоги на
виконання зобов’язання. Але, без сумніву, так
було не завжди. Невиконання ж обіцянки, навп аки, сприймалося, здається, в дуже значному о бсязі як грубе злодіяння, віроломство, і також, м абуть, як безпосередня шкода, навіть якщо воно й
не породжувало претензій на відшко дування
збитків і карного переслідування.
Ієрінґ відзначив спочатку стосовно римс ького права, а Поллок і Майтланд довели стосо вно англійського права, наскільки мало розрізн ялося між собою на початках позбавлення когось
якоїсь речі і неповернення комусь ціє ї речі, і наскільки сильною була схильність після отрима ння якоїсь послуги кимсь вбачати у ненастанні
зворотної послуги втрату зробленої роботи або
цієї зворотної послуги, як і схильність, поставити
чоловіка, який не сплатив свій борг за гроші, збі жжя, худобу та інші замінні і незамінні речі, які він
отримав, на один рівень з тим, хто від ібрав ці речі.
Подібне сприйняття проявляється і сьогодні. Вір оломство, яке не можна переслід увати в судовому
порядку, і зараз ще вважається особливо поганим
лукавством. Хто, однак, уважно слідкує за реал ьною практикою в житті, судочинстві і законодавс тві, той знає, що вони виростають з таких фактів і
такого сприйняття, але не породжують їх.
Дотеперішні положення виступу можна
було базувати на загальновизнаних результатах
порівняльної юриспруденції та історії права. Не
зовсім те ж саме є чинним стосовно спадкового
права. Пануюча теорія зводить спадкове право до
сімейної власності: за цим вченням, навіть там,
де воно більше не існує, воно продовжує діяти
настільки, наскільки надає деяким родичам, які
колись брали участь у житті сімейної спільноти,
невідчужуване очікувальне право. Якби це було
правильно, то тоді б спадкове право розвинулося
б з іншого права, і ми б мали досліджувати не
факти, які викликали встановлення спадковог о
права, а факти, які призвели до виникнення оч ікувального права родичів.
Однак уже Генрі Самнер Майне висловив
сумнів у правильності цієї теорії. Її, мені здаєт ь-

ся, принаймні щодо германських народів, від
яких вона, як відомо, виходила, заперечив Фікер.
Фікер, на мій погляд, переконливо довів, що сп адкове право і в германців є давнішим, ніж очік увальне право, що власник у той час, коли вже
існувало сформоване родинне спадкове право,
міг вільно розпоряджатися своєю власністю, не
переймаючись претензіями сво їх дітей, не кажучи вже про далеких родичів. Праісторія спадк ового права має скоріше виходити з того, що вже
на нижчих ступенях розви тку поруч із родовим
існує і сімейний уклад. Рід, як такий, володіє сп ільною власністю на землю, яка у селян -землеробів надається, здебільшого, у корист ування окремим сім’ям. Коли ця власність після смерті глави
сім’ї, або, що також часто траплялося, пі сля його
смерті без нащадків, поверталася у власність р оду, то це, мабуть, ніде не розгляд алося, як справа
із відкриття спадщини, а лише як результат п остійної спільної власності роду. Пі сля того, як
родовий устрій розпався, то, можливо, його пе рвісна спільна власність могла також спричинити
якісь утворення на основі спадкового права; о днак вони дуже швидко зникають і є, здебіл ьшого,
незначними. Спадкове право корениться, пер еважно, в сімейному укладі. І тут ідеться про два
питання: перш за все, кому нал ежало все те, що
покійник залишив після себе, якщо він жив у с імейній спільноті, і кому воно належало, якщо він
господарював як одноосібник. Останнє у перві сному суспільстві – явище, очевидно, дуже рідк існе, можливо його й взагалі не траплялося, однак
пізніше, у сильному державному утворенні, яке
й окремій особі також надає можливості для і снування, воно дедалі частішає. Тепе р легко збагнути, що власність померлого, якщо вона не кл алася разом з ним у могилу, залишалася тим, хто
разом з ним господарював і мешкав у тому ж б удинку. Це спочатку стосувалося, щоправда, лише
рухомого майна, бо цей уклад панував уже в м исливців і скотарів, тобто він є давнішим, ніж з емлеволодіння. Цей стан, однак, аж ніяк не є на слідком співвласності домочадців. Мова тут йде
про той факт, що домочадці отримують у вла сність спадок померлого, бо вони перебувають
ближче до неї, і, отже, в стані відбити на пад
будь-кого стороннього тими ж засобами, що й за
його життя. Домочадці посідають залишене п омерлим після себе добро і г осподарюють далі так
само, як вони господарювали до цього; змін юється мало що, у будинку зараз лише на одну
особу менше. Початкове спа дкове право, однак,
не вийшло за рамки цього посідання домочадц ями залишеного померлим пі сля себе добра. Тому,
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якщо померлий не жив у громаді, то залишений
ним спадок не мав господаря. У римлян і герм анців ще в історичному спадковому праві існують
виразні відбитки такого стану; однак його на йважливіші прикмети виявляються, мабуть, у
слов’ян, найдавніші пам’ятки права яких взагалі
представляють собою надзвичайно цік авий дуже
ранній рівень розвитку, який в інших народів
Європи був пройдений ще задовго до уклад ання
їх правових актів, які передалися наступним п околінням, у письмовому вигляді. Росіянам, пол якам, мазурам, чехам і жителям Моравії та, м абуть, і сербам у 13-му столітті спадкове право
родичів бічної лінії ще невідоме; у випадку см ерті без залишення нащадків спадок стає „порожнім” і переходить до князя, або, якщо це особи сто залежні люди, то тоді до їхнього володаря (
Пор. для росіян Буданова-Владімірского: Обзор
історії руского права. (3-е видання, 1900, с. 478).
Те ж, що проти цього висуває Сєрґєєвіч: Лекції і
ісслєдованія (3-е видання, 1903, с. 549), є мало
переконливим. Для поляків Хюбе: Право польс ьке в вєке тжинастім (1874) Пісьма 11, с. 394. У
поляків, правда, вже в 13-му столітті право спадку на блага мали всі нащадки першого одерж увача. У випадку ж смерті без залишення наща дків блага, надані князем, навпаки, переходили до
нього назад, а селянські статки – до поміщика, з
виключенням родичів бічної лінії. Що траплял ося із благами, набутими десь інакше, встановити
не можна; Бальцер у листі, направлен ому до мене, припускає, що вони, як і успадковані блага,
передавалися в спадщину родичам бічної лінії;
проти цього, однак, говорить та обставина, що й
ті блага не переходили до таких родичів бічної
лінії, які не походили від першого одержувача
(Пор. Шайнога. Скіце гісторичне. – 1 том, 336).
Найкраще цей процес розвитку відомий у Богемії
і Моравії; він висвітлюється у праці Калоусека:
О староческєм правє дєдіцкєм (у: Розправи чес ької академії, том ІІІ, Рочнік ІІІ). Згідно з нею вислів „дедік” означав лише ро дича, який проживав
з померлим у невіддільній спільноті. Звідси від окремлені родичі не мали права на спадщину.
Спадок померлого, якщо не було родичів, які б
жили з ним у сімейній спільноті, переходив до
королівської палати. Це проголошується вже в
статуті князя Конрада Отто (1189): Si quis autem
non habuerit filium vel filios, et habuerit filias, ad
illas deveniat hereditas aequaliter; et si non sint
deveniat ad proximos her edes (якщо хто не має
сина або синів, а має дочок, спадщина так само
(однаково) переходить до них; а якщо їх немає,
переходить до найближчих родичів (спадкоє м14

ців). З цим положенням узгоджується все пізніше
законодавство, і в такий спосіб спадкове право
висвітлюється ще Вікторіном Корнелі усом, який
у 16 столітті розробив дуже важливий викл ад
чеського звичаєвого права. Правильність його
поглядів випливає ще й з численних судових
справ, які королівська палата вела з відокремл еними родичами ще в 14-му і 15-му ст., і які постійно вирішувалися на її користь (Калоушек,
вказана праця, с. 25). Щодо сербів пор.: Новаковіч. Законник царя Душана (1898), с. 172 (до статей 41, 48). У балтійських слов’ян принаймні до
14-го ст. не проявляється жодного чіткого сліду
спадкового права для родичів бі чної лінії, яке б
охоплювало більше за брата коло родичів: Ко тляревський. Дрєвності юрідічєскаво бита балті йскіх славян, 1874, с. 138. Щодо мазурів пор. Д унін. Право мазовєцке (1880), с. 136. Моєму другу
Адальберту фон Штібралю я завдячую повідо мленням про те, що в угорців, вочевидь, справи
виглядали так само, як і в слов’ян.
Оскільки слов’янські судебники 14 -го ст.
визнають спадкове право родичів бічної лінії,
хоча, між іншим, лише обмеженою мірою, Ст атут Вісліци і кодекс законів царя Душана (ста тті 41 і 48), то вже їх формулювання показує, що
тут йдеться про новацію. У слов’ян, очевидно,
швидке укріплення князівської влади надовго з атримало формування спадкового права родичів
бічної лінії, яке скоротило право зворотного пов ернення у власність цієї влади тих чи інших благ.
Право князя на зворотне повернення благ у
свою власність можна, мабуть, обґрунтувати у
чехів і поляків німецьким, а в росіян і сербів –
візантійським впливом.
Такими різними є джерела, з яких витікає
звичаєве право. Первісні спільноти базуються на
первісних суспільних інстинктах людської душі,
відносини володарювання на безпомічності сл абких і покинутих; права на землю визначаються
економічною земельною конституцією, юриди чні операції сформувалися на основі операцій ф актичних; спадкове право завдячує, в цілому, св оїм існуванням просторовій близькості деяких
осіб до померлого. Само собою зрозуміло, що
тут мова не може вестися про певним чином в ичерпний виклад цих джерел права: все наведене
повинно мати лише значення дороговказу. Звідки
ж походить, що означає загально -правова теорія
звичаєвого права, яка на цей час панує в німец ькій науці? Якого роду факти лежать в її основі?
Якщо порівняти те, що викладено тут як
найдавніше звичаєве право людства, зі змістом
найдавніших збірок звичаєвого права, які дійшли
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до нас, то передусім перед нами постає той н еприємно вражаючий факт, що у них можна зна йти дуже мало того, що стосується звичаєвого
права. У ролі права, а саме у ролі давнього зв ичаєвого права тут з’являється щось зовсім інше.
Передусім, принаймні, якщо йдеться про офіці йні записи, у них красуються деяк і державні правові розпорядження: молода держава вочевидь
любить піддавати себе такій пробі сил, у пізн іших збірках звичаєвого права їх шукати дарма.
Згодом від цього могли відмовитися. Однак їх
головний зміст складають дуже деталізовані ро зпорядження про покарання за злочини і висві тлення судового процесу, зазвичай так само із б агатьма частково неважливими подробицями. Т оді, нарешті, трапляються ще й розпорядження зі
сфери сімейного і майнового права, незначність і
недостатність яких вражаюче контрастує з багатим розвитком карного права і процедурою в ирішення спірних питань. Читач рідко може поб ороти здивування щодо того, що із вочевидь д осить багатого запасу цивільно -правових традицій, саме ці, інколи другорядні і неістотні речі
включені у збірник звичаєво го права.
Ця дивна спрямованість найдавніших с удебників дає нам важливе пояснення того, що
людина на низькому ступені розвитку розглядає
як право. Це, як ми вже бачили, здебільшого
правила судового переслідування і правового
захисту, процедура вирішення сп ірних питань і
тяжб. Оскільки судові справи стосуються майже
виключно вбивств, тілесних пошкоджень, викр адення людей, пошкодження чужого майна, кр адіжок, то судебники містять незліченну кількість
відповідних постанов. Цим пояснюється також
незначна кількість правил цивільно-правового
змісту. Вони теж стосуються лише тих питань,
які обговорювалися в процесі вирішення спорів.
По багатьох з них видно, що вони, я вп евнений,
були розроблені для вирішення якоїсь судової
суперечки. Усе це право, призначення якого –
бути основою для вирішення судових спорів, я
називаю нормами прийняття судових рішень.
А що справді не існувало іншого права?
Погляд на сучасну історію права, яка використ овує документальний та інший історичний матер іал, показує, скільки багато реально д іючого права існувало ще й окрім того, і як мало його
увійшло у судебники. Кожна правова норма про
виплату злодієм відшкодування особі, яку він
обікрав, уже має своєю передумовою досить
усталену власність на рухоме майно, звідси, на
моє переконання, існува ли правила придбання,
втрати та припинення права на вла сність, а також

уявлення про те, як відрізняється законний од ержувач власності від злодія чи грабі жника. Або:
в судебнику містяться положення про відшкод ування, які, у випадку викрадення жінки, викрада ч
має сплатити її батькові чи її родичам. Ця наст анова, очевидно, пов’язана з певною формою
сім’ї, згідно з якою жінка перебуває під владою
чоловіків – членів сім’ї, яким також надається
право видавати її заміж. Про все це судебник м овчить, бо він містить лише норми прийняття судового рішення, а не суспільний устрій, чиєму
прикриттю і захисту повинні служити ці норми.
Але хіба сам цей устрій не є незаконним? Він є
чимось більшим, ніж це, він є, понад те, прямо таки складовим компонентом змісту норм пр ийняття судового рішення. Речення про те, що
особа, яку обікрали, може вимагати від злодія
подвійну вартість украденої речі, можна виявити
у такому ж чи майже такому формулюванні в
найрізноманітніших народів; якщо ж правдою є
те, що в римлян спочатку предметом с правжньої
власності були лише раби, тяглові й в’ючні твар ини, тобто т.зв. res mancipi (манциповані речі), то це
речення саме через таку форму власності означало
дещо інакше у Римі, ніж десь в іншому місці. Тому
із зміною суспільного устрою змінюється зміст
норм прийняття судових рішень, навіть якщо в ї хньому формулюванні не змінилося нічого.
Однак суспільний устрій – це те, що створює основу як для уже виниклих раніше норм
прийняття рішень, так і для нових, які якраз в иникають. Уже наголошувалося на тому, я ким бідним і неповним було приватне право найстар іших судебників. Це достатньою мірою поясн юється тим, що воно має служити дуже простому й
одноманітному суспільству. Як тільки почин ають формуватися суспільні відносини, для яких
воно призначене, то й приват не право стає багатшим і різноманітнішим. Для перевірки правд ивості цієї теорії достатньо порівняти дві редакції
одного і того ж судебника, які ві ддалені одна від
одної часовим проміжком у п’ятдесят років. Усі
норми права, які додалися пізніше, - це осад,
який виділився впродовж цих років із колись і снуючих суспільних відносин, здебільшого без
будь-якої участі законодавця.
Яким чином однак встановлюються норми
прийняття судових рішень? Праця француза
Ламберта, яка з’явилася декілька років тому,
мабуть остаточно розв’язала це питання на осн ові нескінченно багатих матеріалів зі сфери пор івняльного права. Ці норми частково знаходять
судді при вирішенні правових спорів, частково –
юристи як дороговкази у сфері права для свого
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народу, як учителі і письменн ики. Іноді сюди
долучається й законодавець, який для хитрому дрих випадків або випадків, які просто сталися, і
по яких, здається, або взагалі не було прийнято
ніякого рішення, або воно не б уло задовільним,
намагається встановити найкраще рішення. Ю стиніанські конституції і зміни до них особливо
багаті такими законодавчими нормами прийня ття судових рішень. Отже, для того, щоб зв ичаєве
право, яке виникло в суспільстві, усталилося в
твердих, визначених, оформлених словами но рмах прийняття судових рішень, воно м усить
пройти або крізь систему юриспруденції, або
крізь систему судочинства чи законодавства.
Звідси, мабуть, ясно, що пануюче вчення
про звичаєве право змішує дві дуже відмінних
між собою речі: з одного боку, суспільні інст итуції, і, з іншого, виведені з них норми прийняття
судових рішень. І те й інше це вчення називає
звичаєвим правом. У цю ж помилку впадає й Л амберт, позаяк він у своїй основоположній праці
говорить майже виключно про норми прийняття
судових рішень, однак вважає при цьому, що він
висвітлює всю систему звичаєвого права. Однак,
якщо дотримуватися представленої тут точки
зору, то замість поділу джерел права на закон і
звичаєве право, який виходить із повністю зо внішніх ознак, приходять до їх поділу на три ча стини: 1) передусім, власне закон, отже, ще не
наявне у дотеперішньому праві адміністративне
розпорядження, яке не лише в зовнішньому пл ані виходить від законодавця, але і в плані зміст овому створене ним; тоді 2) норма прийняття судового рішення, яка випливає із систем закон одавства, судочинства чи правознавства; 3) власне
суспільне звичаєве право. Цим ми мусимо поки що задовольнитися, хоча не можна не визнати й
того, що більш проникливе вчення про джерела
права виявить, що й цей поділ занадто сильно
спирається на звичну традиційність і пов ’язаний,
переважно, із зовнішніми ознаками. Бо законод авець може як включити в закон норми прийняття
судових рішень, які виробили правознавство і
правосуддя, так і створити шляхом віддання н аказів суддям та іншим органам влади нове право;
він, нарешті, може заснувати нові державні та
суспільні інституції: так, шляхом вивільнення
земель, створити у новітній час, головним чином,
нові заклади для економічних і соціально політичних цілей. З іншого боку, норми прий няття судових рішень, які виникли у сферах науки
і правосуддя, можуть бути вільно розроблені н ими ж самими, чи запозиченими із суспільного
звичаєвого права. Кожен сучасний кодекс зак о16

нів приватного права містить поруч із власне с успільним звичаєвим правом, а це включені в к одекс визначення понять форм життя і закладів
комунікації, більшою частиною також норми пр ийняття судових рішень, котрими воно завдячує
юриспруденції і правосуддю, які іноді також ро зробляв правознавець. Поруч із цим знах одиться
також справжнє право, засноване на зак онодавчих
актах. Усі ці дуже різноманітні складові частини
живуть своїм життям і зберігають б агато чого від
їх первинної своєрідності, у тому числі і після їх
оформлення у параграфи. Одним із наступних з авдань науки буде виокремлення цих компонентів
системи права і дослідження їхньої природи.
Викладена спочатку Ґірке суперечність
між кооперативним і владним правотворенням
проявляється тут з великою яскравістю. Лише
власне закон, адміністративна постанова, яка м атеріально створює нове право, завжди є владним
правом. Звичаєве право, яке випливає із самод іючого суспільного розвитку, і норми прийняття
судових рішень, які виникли у сферах науки і
судочинства є кооперативним правом у розумі нні Ґірке. Але й винайдені законодавцем норми
прийняття судових рішень належать, мабуть,
швидше до кооперативного, ніж до владного
права. Не можна, однак, не п омітити того, – і я
це вже підкреслював в іншому місці, – що і чисто
суспільні норми прийняття рішень з часу вини кнення сучасної чиновницької держави схилилися
в бік владного права, оскільки вони зараз, якраз
як і власне право, засноване на законодавчих а ктах, з’являються як накази держави своїм чино вникам. Повернути нормам прийняття судових
рішень їх первинну кооперативну своєрідність –
це, мабуть, одне із найважливіших серед насту пних завдань правової політики. Якщо наука до
цих пір не спромоглася розробити задовільне
вчення про звичаєве право, то причина полягає в
тому, що вона вперто нехтувала спостереженням
за самим суспільством у його правотворчій роб оті і, слідуючи своїй схоластичній тр адиції, вважала за краще розглядати пергамент як святе
джерело, ковток із якого навічно втамовує спрагу
(тут у переінакшеному вигляді наводиться цит ата із „Фауста” Й. В. Ґете: das Pergament, ist das
der heil’ge Bronnen, woraus ein Trunk den Durst auf
ewig stillt. – прим. перекладача). Основою ще й сьогодні чинної теорії звичаєвого права є деякі місця у
зводі законів, трактати тлумачів і знавців каноні чного права, нарешті, вчення німецьких юристів
загального права 17-го і 18-го століть.
Те, що там виявили, розглядали чисто догматично: у ньому не вбачали нічого іншого, як
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настанову, яка виходила від законодавця, і ві дповідно до якої слід було розцінювати чинність
звичаєвого права в кожному окремому випадку.
Мало хто помітив – в усякому випадку серед цієї
невеликої кількості знаходиться Віндшайд – у
яку суперечність можна вплутатися, якщо, з о дного боку, розглядати закон, заснований на зак онодавчих актах, і звичаєве право як повністю р івноправні і подібні за структурою джерела права,
а, з іншого боку, визнавати за законом компетенцію встановлювати для звича євого права те, за
яких умов воно може претендувати на юридичну
чинність. Але це була не єдина шкода, нанесена
при цьому науці: її погляд, спрямований на п апір, повністю втратив оцінку реалій, які вона в иявляла у цьому; судження римських юристів, п очерпнуті безпосередньо із життя, цілі, які пер еслідували тлумачі, знавці канонічного права і
юристи-практики звичаєвого права 17 -го і 18-го
століть, залишилися їй незрозумілими.
Розуміння звичаєвого права, яке панувал о
в римлян, я виклав в іншому місці (Ерліх Є.
Статті з теорії джерел права, частина 1. – Берлін,
1901). Для римлян їх звичаєве право ототожн ювалося із римською юриспруденцією, з вченнями
римських юристів, до завдань яких, як відомо,
належало не лише знаход ження рішень, але й
права, iura condere (творити права). Це (світське)
звичаєве право римляни називали ius civile (цивільне право), на противагу до ius sacrum (священного права), релігійному звичаєвому праву, і ius
publicum (публічному праву), яке за своїм и істотними рисами було правом, заснованим на зак онодавчих актах. Іншого звичаєвого пр ава вони не
знали. Навіть правові інституції, які сформув алися безпосередньо на основі життєвих реалій,
лише тоді були законними, коли вони визнавал ися і розглядалися юристами: цим самим, однак,
вони ставали ius civile (цивільним правом). Ius
civile (цивільне право) було, звідси, субституцією
опікунства, testamentum per aes et libram (заповітом за допомогою міді (грошей) та ваги … куп івлю або продаж та передача іншому (дру гому)
своїх прав перед судом), заборона па ртнерам по
шлюбі, робити дарування один одн ому,
mancipatio та in iиre cession. Але iиs civile (цивільним правом) були й нормами прийняття суд ових рішень, знайденими римськими юри стами,
все, що випливало із cavere, agere, respondere
(бути пильним, вести процес, надавати кваліф іковане юридичне заключення) юридичних пр авил: усі вчення і твори, навіть праці всього життя
Муціуса і Сервіуса, Лабо і Цельзіуса, Юліана і
Папініана. Звісно, при цьому юристи говорять

про mores, consuetudo (звичаї, звички). Однак
вони не були джерелами права як такими. Стос овно цього немає нічого більш переконл ивого, ніж
міркування Брі і Перніце саме тому, що вони
виходять із протилежної точки зору. Серед ча стин дигестів De legibus senatusque consultis et
longa consuetudine (про закони і рішення сенату
та звичай, що зберігався довгий час (довготрив алий)), які походять із класичної доби, і заголовку
кодексу Quae sit longa consuetudo (який є довготривалий звичай) від самого поча тку діяла лише
одна – єдина частина римського звичаєвого пр ава: фрагмент 1, 3, 36. Тут мова йде про заборону
з боку звичаєвого права робити партнерам по
шлюбі дарування один одному. Але і цей фра гмент не містить нічого іншого, як акад емічну
хвалу цій настанові. Весь інший зм іст згаданих
назв дигестів і кодексу, в тій мірі, в якій він п оходить із класичної доби, на самому поча тку не
мав нічого спільного із питаннями звича євого
права. У знаменитій частині Юліана (фра гмент 2)
у початковому взаємозв’язку розглядався lex
Papia Poppaea, ймовірно поміщені там визначе ння щодо обтяжливих відомств громади і
обов’язкових громадських робіт. Ст осовно цього
робляться посилання не на звичаєве право, а,
очевидно, на пануючу в провінціях практ ику. Те,
що обидві частини Ульпіана, фр. 33 і 34, так само, як і конституція імпер атора Олександра
(1.8.,52) мали своїм предметом не римське звич аєве право, а провінційну практику, випливає вже
з того, що вони походили із його твору De officio
proconsulis (про обов’язок проконсула). Місця,
взяті із праць Пауля і Калістрата, в яких досл іджуються спірні питання (фр. 36, 27), стосуються
виключно традиційного тлумачення закону. Мі сце із твору Пауля, фр. 37, взято із розгляду аd
legem municipalem (згідно з муніципальним зак оном; відповідно до муніципального зако ну): те,
що воно говорить про муніципальну традицію,
доводить уже її саме формулювання quo іure civitas retro in eius modi casibus us a fuisset (яким
правом держава користувалася раніше у таких
випадках). Одним словом, класичні римські
юристи мають на увазі римське звичаєве право
тоді, коли вони говорять про inиs civile (цивільне
право), а не в загальному про mores (звичаї) чи
consuetudo (звичку). Перед юристами постклас ичної доби стояло, щоправда, інше завдання. З
часу constitutio Antonina (конституції Антоніна)
римське право діяло для народів найрізномані тнішої ідентичності, раси і походження, і прин алежні до цих народів люди хоч і стали римськ ими громадянами, однак не прийняли римське
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право і римські традиції навіть за зовнішньою
формою. Вони, як і раніше, жили за своїм дотеперішнім правом і традицією. Цього просто не мо жливо було обійти. Якою б великою не була схил ьність імператорів до простого ус унення їхніх
consuetudines, але все ж таки до певної міри вони
були змушені рахуватися з цим. Так один з фра гментів дигест посткласичної доби, взятий із Ге рмонтана, чітко проголошує обов’язковим принцип
quae longa consuetudine comprobata sunt (які є цілком схваленим довготривалим звичаєм; схваленою
нормою поведінки, яка зберігалася довгий час).
Три імператорські конституції, які стосуються цього, стоять у кодексі Юстиніана, який у
своєму збірнику звичаєвого права не міг мовчки
оминути чинність партикулярного права, і нап еред заготував для цього обговорені вище, висм икнуті з контексту, і здебільшого перекручені за
своїм змістом судження юристів класичного п еріоду, та зробив доповнення тим, що він знайшов
про це у посткласичній літературі. Consuetude
(звичаєм) юстиніанських збірок звичаєвого пр ава, є, звідси, головним чином, провінційним па ртикулярним правом, чинним д ля колишніх провінціалів, а тепер римських громадян, здебільш ого в площині звичаєвого права.
Глосатори, постглосатори, знавці каноні чного права та практики у сфері загального права
мали розв’язати завдання, подібне до завдання
римських посткласичних юристі в і законодавців.
Вони також повинні були застосовувати римське
право щодо народів найрізноманітнішої іденти чності, раси і походження, яким римські звичаї і
римське право здебільшого були зовсім чужими,
і які володіли своїм власним правом і своєю вл асною традицією. На таку ситуацію прямо -таки
були розраховані частини джерел Юстиніана, які
могли через це застосовуватися безпосередньо.
Однак мова йшла лише про питання, наскільки
необхідно було визнати чинність партикулярного
права у плані звичаєвого права, і як потрібно
відмежовувати його від загального права. Ясно,
що масштаб, запозичений для цього із загального
права має бути, мабуть, дуже бажаним, як ясно і
те, що юристи, які дуже добре розуміються на
загальному праві, поступали при цьому скоріш
дещо егоїстичніше. В усякому випадку ці част ини джерел були для тих, хто посилався на них з
початків римської юриспруденції аж до початку
чинності історичної школи, швидше чим завго дно, ніж теорією джерел права: для них це б ули
законодавчі положення про чинність парт икулярного права і місцевих звичаїв. Хто, однак, так
неупереджено розглядає здобутки історичної
18

школи юристів, як це сьогодні можливо, той
знає, що вона при всій грандіозності задуму, тут
чи десь в іншому місці, у своїх деталях рідко в иступала чимось іншим, ніж продовжувачкою
вчень німецьких юристів у сфері загального
права в 17-му і 18-му століттях.
А як же виглядає справа із сучасним заг альноправовим вченням про звичаєве право, яке
базується на цій основі? Із usus longaevus non
interruptus, із consuetudo tenaciter servata, litge
observata, із opinio necessitatіs (не порушеним
особливо давнім звичаєм, звичаєм наполегливо
збереженим, безперервно дотримуваним, із мо вчазною згодою), із таким цікавим питанням д оведення звичаєвого права, яке дає при від для стількох багатьох дотепних зауважень, із вченням
про силу звичаєвого права, особливо в порівня нні із протидіючим правом на засадах законода вчих актів? Примітним є те, що Ламберт у своїй
довгій мандрівці через майже всі системи звич аєвого права цивілізованого світу не знайшов н ічого подібного поза сферою чинності загального
права. Примітним є й те, що римляни, німці с ередньовіччя, англійці, тобто народи, в яких спр авжнє, живе звичаєве право свідомо продовжув ало і продовжує діяти як джерело права, ні чого
подібного не знають. Для римлян і німців це в ипливає із неупередженого дослідження предст авленого Брі багатого матеріалу, який є тому тим
більше доказовим, що він був з великою ретел ьністю зібраний у руслі пануючого вчення; для
англійців погляд на знаменитий розділ у Блекстоуна. Римляни мали для їх iиs civile (цивільне
право), німці середньовіччя для їхнього спадк ового права, англійці мають для їх common law
(загальне право) справді зовсім інші критерії і снування та обов’язковості. Але такі „вимоги”
звичаєвого права встановлюються з великою т очністю, як тільки мова починає йти не про право
творення в площині звичаєвого права, а про па ртикулярне право у сфері звичаєвого права, або
про місцеві традиції і звичаї. Римському намі снику, який повинен був судити у провінціях,
юридично освіченому чиновнику, якого як су ддю посилають у зовсім чужий край, необхідно ж
було сказати, по чому він має виявляти те, якою
мірою тут наявне обов’язкове партикулярне пр аво. Таким чином, правда, не встановлюється те орія звичаєвого права, але зате, мабуть, законод авчі чи наукові правила його застосування як н орми прийняття судових рішень. Існує подібне
вчення й, в англійців, але, само собою зрозуміло,
не для власне звичаєвого права, для якого
common law утворює протилежність – statute law
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(право, виражене в законах), а для special і local
custom (спеціального і місцевого звичаю). Для
того, щоб звичай став легальним і обов’язковим
для виконання, його необхідно дотримуватися
так довго, щоб пам’ять людей не могла приг адати випадків, які йому суперечать; звичай м усить продовжуватися (не перериватися) і вик ористовуватися в мирних цілях, він мусить бути
раціональним, надійним, обов’язковим; не мо жна, щоб звичаї суперечили один одному; нарешті,
щодо прийняття спеціальних звичаїв: жоден
звичай не може звичайно превалювати над ек стреними постановами парламенту. Юрист із
загального права відчуває щось дуже знайоме.
Але йому слід лише сказати собі, що всі ці „з аходи безпеки” стосуються не звичаєвого права, а
саме спеціальних або місцевих традицій.
Так впродовж усієї історії права протист оять одне одному суспільне звичаєве право, яке
існує у суспільних інституціях, та юридичні н орми прийняття судових рішень, не без, само с обою зрозуміло, постійного взаємовпливу. Позаяк
норми прийняття судових ріш ень випливають із
суспільного устрою, то вони, зі свого боку, ч инять також зворотну дію на суспільний устрій.
Те, що люди в цілому пристосовуються до того,
як влада захищає їхній уклад життя, є для біл ьшості настільки очевидним, що необхідно шв идше застерігати від переоцінки цієї істини, від
припущення, що вона всюди є дійсністю, і осо бливо від того, що цим самим завжди досягають
уявлень тієї особи, від якої виходила н орма. Бо
над людством, само собою зрозуміло, панують
ще й і інші сили, аніж розпорядження властей.
Дозволю навести собі два випадки, в яких
одна із основ сьогоднішнього суспільного ус трою була створена через норми прийняття суд ових рішень, які беруть свій початок у системі
правосуддя чи науки. Один випадок стосується
спадкового права родичів бі чної лінії. Коли у
давні часи спадок людини, яка жила самотньо і
не належала до жодної родової чи сімейної сп ільноти, ставав нічиїм, і тому залишався за тим,
хто захоплював його, то це не набувало великої
ваги доти, доки люди, які жили окремо, трапл ялися рідко. Проте коли їх кількість зросла, цей
стан став нестерпним. Однак на йближчі родичі
дедалі частіше звертаються в суди, для того щоб
відібрати в таких нападників їхню здобич, і, м абуть, роблять це із зростаючим успіхом. З часом
у судах формуються щодо ць ого усталені принципи, яким родичам, і в якій послідовності слід
присуджувати спадок померлого, який не пр оживав у сімейній спільноті. Так у слов’ян у 14 -му

столітті повсюдно утверджується спадкове пр аво
родичів бічної лінії, як це сталося в римлян і г ерманців, мабуть, ще в доісторичні часи: однак
тут це відбувається, переважно, за рахунок уже
сформованого права князів і дворян -землевласників на повернення їм ленного добра. Цей пер ехід можна чітко прослідкувати в зако ннику царя
Душана. Ст. 41 встановлює: „У котрого дворянина – землевласника не має дитини, або дитина
померла, то успадковане ним помістя залишаєт ься без спадкоємця, аж поки не знайдеться хтось
із його роду, аж до третьої дитини брата; той п овинен тоді прийняти спадщину від нь ого”. Слід
лише наголосити на тому, що це визначення вже
в своєму формулюванні виступає новацією. С юди ж ст. 48: „Якщо помирає дворянин – землевласник, то його добрий кінь і озброєння нал ежать царю, оторочений перлами великий святк овий одяг і золотий пояс – сину, і цар не повинен
забирати це в нього; якщо він не має сина, то т оді це повинно належати дочці, яка може цим
розпоряджатися” (Пор. для цього: Новаковіч, З аконник царя Душана, Белград, 1899, с. 171).

Справою неоціненного значення і насту пних наслідків, яку було зроблен о через норми
прийняття судових рішень, є встановлення абс трактного поняття власності. Ця справа є виклю чно плодом праці римських юристів, які в цей
спосіб примирилися із станом, який виник через
процес вивільнення земель.
Аж до початку процесу вивільнення земель
власність, у цілому, перебуває в суспільному
взаємозв’язку: садиба в сільському поселенні,
поле в черезсмужжі, ліс і луг в альменді, – все це
втиснуте в загальний суспільний та економічний
устрій краю. І так само претензії вищестоящого
власника, борги й обов’язки власника-користувача задані їхнім суспільним і державним стан овищем та загальноекономічним контекстом. Так,
обсяг і зміст власності майже для кожної земел ьної
ділянки визначений правом позитивно і нег ативно:
із поняття власності не можна вивести особливостей власності на певну земельну ділянку; щодо к ожної смужки ниви, щодо лісу і лугу в альменді,
щодо кожної селянської садиби в селі і кожного
дворянського помістя спосіб і міра в икористання,
все, що може вимагати і що мусить гарантувати
сусід, що дозволено домагатися вищестоящому
власнику і що повинен давати власник-користувач,
встановлені індивідуально. Ці бар’єри й пута, які,
мабуть, колись існували й у Римі, хоча, звісно, і не
в такій мірі, як у середньовічній Німеччині, зникли
разом із розвантаженням земель.
Але з моменту початку здійснення вивіл ьнення земель більше немає необхідності щось
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говорити про зміст власності; власнику більше не
потрібно зважати ні на свого сусіда, ні на к огось
вищестоящого, він може чинити все, що йому п одобається. Тому зараз приходимо до поняттєво н еобмеженої, безумовної „римської” вла сності, яка
дозволяє не якесь певне, а майже будь -яке можливе
використання. Римська власність – це власність,
вирвана із суспільного і економічного контексту.
Якщо суспільний контекст, в якому перебувала власність на землю, усунуто, то залиш ається ще тільки одне-єдине питання, що його
розглядає право, яке займається власністю: ви ндикаційний позов. Тому навколо виндикаційного
позову у різних його формах і, мабуть, пов’яза них з ним посесорних позовах зосередж ується
все, що нам римські юристи можуть сказ ати про
земельну власність. Набуття і втрата вл асності і
майна, сторони під час виндикаційного позову і
під час заборони, питання дов едення – це майже
все, чим вони займаються. За всіма цими аспектами земельна ділянка, однак, майже не відрізн яється від рухомої власності: fundus є res mancipi
(земельна ділянка є манцина річ), так само як
раб, як тяглова тварина. Якби не збере глися деякі
фрагменти старого устрою, сервітути, особливо
servitиtes praediorum rusticorum , actio damni
infecti, operis novi nutiatio, actio aquae pluviae
arcendae (сервітути сільських маєтків (земель),
позов через загрожуючий збиток (шкоду)), прива тна заборона нового будівництва, позов проти п ерешкод шляху дощової води), то в класичному
римському праві, принаймні стосовно ager privatиs
(приватної землі), не існувало б, практ ично, ніяких
особливостей. Право, яке стосується нерухомого
майна, так само як і право, яке займається рухомим
майном, визначалося майже виключно через норми
прийняття судових рішень, знайдених юристами
для виндикаційного позову. Це повинно було стати
подією всесвітньо-історичного значення.
Ці приклади доводять, яким могутнім є
вплив, який норми прийняття судових рішень
можуть справляти на суспільні інституції. Іншим
питанням є те, наскільки саме звичаєве право, зі
свого боку, спроможне чинити зворотній вплив
на норми прийняття судових рішень. Якщо під
звичаєвим правом, як тут, розуміти форми жи ттєвого укладу, які стали основою державного,
економічного та суспільного устрою без втр учання держави, а лише завдяки самостійно ді ючим у реальному житті силам, то бачимо, що не
лише в історичному минулому, а ще й сьогодні
все перебуває у вічному потоці змін. Це може,
мабуть, засвідчити кожен, хто подивиться на досвід лише минулих тридцяти або сорока р оків.
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Сьогоднішня сім’я не є тією, у якій ми прожили
свою юність, сьогоднішній шлюб – не той, про
який ми мріяли молодими, життя -буття стало
іншим, робляться зовсім інші, ніж колись, пок упки, плата за наймання житл а, укладаються зовсім інші орендні і трудові договори, договори
про оплату праці, іншими, ніж колись, є сьогодні
відносини господаря і слуги, підприємця і вла сника, виробника і покупця, акціонерні товарис тва, транспортні підприємства, кооперативи, ба нки, біржі, купівля-продаж на певний термін – все
це майже неможливо впізнати, а де були ще д екілька десятиліть тому трасти, картелі, ремісничі
об’єднання, масові страйки, тарифні договори?
Безперечно, ще в жоден період життя не було
таким швидким, як у наш, ще ніколи відмінності
між батьком і сином у мисленні, відчуттях, пов едінці і вчинках не вселяли таких побоювань як
сьогодні. Усе це є новими формами життєвого
укладу, частково докорінно зміненими формами
всього суспільного й економічного життя, тобто,
новим звичаєвим правом.
На противагу до цих невпинних перетв орень норми прийняття судових рішень, являють
собою, здається, щось постійне під час змін. Бо
вони не є чимось випадково внесеним у право, а
обґрунтованою суттю суддівської діяльності в имогою того, що кожне рішення суду по якійсь
справі повинно узгоджуватися з уже усталеними
нормами прийняття судових рішень. Навіть там,
де судді дозволяється прийняття рішення на свій
розсуд, він може, принаймні у принципі, скорист атися цим лише тоді, коли наданий йому юри дичний матеріал має прогалини; цього, само с обою
зрозуміло, очікують тим менше, чим більше зро стало нагромадження такого матеріалу впродовж
століть. Але й наука дедалі більше виявляє нам агання якось задовольнитися тим, що є, і відмовит ися від творчого мислення. Включення результатів
юриспруденції і правосуддя у кодекси законів, л егалізація права юристів, як я назвав це одного разу,
тимчасово зупиняє такий хід розвитку.
Так, правосуддя і юриспруденція дивлят ься сьогодні при кожній нагоді на законодавство,
шукаючи і вимагаючи допомоги. Навіть відносно
просте завдання формування авторського права
може бути розв’язане лише за допомогою зак онодавця. І все-таки це зовсім не можна порівн ювати із здобутками правосуддя і юриспруденції
за минулі століття, коли необхід но було розробити норми прийняття судових рішень для си стем речового, договірного, значної частини спа дкового і сімейного права, права, згідно з яким
відбувається відшкодування збитків, і, таким ч и-
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ном, закласти правові засади всього суспільного і
економічного життя. Однак причини, з яких з аконодавству вже як такому, відколи ним упра вляє неповоротка парламентська машина, завда ння надзвичайної величі і витонченості не під с илу більше, ніж будь-коли, я вже намагався окр еслити в іншому місці.
Однак, незважаючи на це, сьогодні легше
трансформувати в право нові форми життєвого
укладу Якщо в минулі століття будь – яка нова
суспільна інституція мусила вести жорстку бор отьбу за своє існування і вимолювати своє в изнання і норми прийняття судових рішень, яких
вона потребувала, в інших гілок влади, в суддів,
юристів, законодавців, для того, щоб забезпечити
своє існування, то сучасна система права у н еймовірному обсязі визнає нові форми життєвого
укладу заздалегідь і віддає розробку норм пр ийняття судових рішень на розсу д самого суспільства, щодо яких згодом воно хоче мати впевн еність в їх застосуванні на практиці. Це досягаєт ься через принципи свободи укл адання договорів,
свободи об’єднання в спілки, свободи укладання
заповіту, які утвердилися в сьогоднішньому пр аві. Вони утворюють широкі рамки, які спромо жні майже повністю охопити всю розмаїтість с учасного життя. І все, що входить у ці рамки, є
юридично обов’язковим, статут кожного об’єд нання, який набрав чинності, кожна догов ірна
угода, положення заповіту, створюють не лише
нові життєві відносини, а й одночасно піднім ають їх на рівень правовідносин і, здебільш ого,
встановлюють норми прийняття судових р ішень,
на основі яких вони повинні розглядатися в с удах та органах влади. Однак при цьому, як пок азує детальний розгляд, ніколи не йдеться про
окремі, самі по собі існуючі факти; усі дог овори,
спілки, тексти заповітів є суспільними явищами,
які можна порівняти із руслом річки, у якому
спокійно і впорядковано протікає екон омічне і
суспільне життя сучасності. У такий сп осіб до
інших джерел права на рівноправних н ачалах
долучається звичай, життєве правило.
Але велику і, можливо, якраз найпотужн ішу частину суспільних течій і в сучасну добу не
можна втиснути у рамки якогось визначеного
заздалегідь регулювання. Вона уникає будь якого державного втручання, у тому числі й оп осередкованого через норми прийняття судових
рішень, частково вже завдяки своїй природі, а
іноді явно навмисно; інколи держава та її право,
визнаючи межі своєї влади, уступають цій ча с-

тині дорогу. Навряд чи потреб ує докладнішого
висвітлення те, наскільки малий вплив зробили
прекрасні процеси розвитку останніх тридцяти сорока років, свідком яких є сьогоднішнє пок оління, на законодавство, правосуддя, та й навіть
на юриспруденцію; всі вони, по -можливості,
спробували послизнути повз ці процеси. Примі тно, що англійські трейд-юніони не лише довгий
час не бажали ніякого правового регулювання, а
вони навіть відкидали будь-яке їх визнання законом. А як співвідноситься державне право з тр астами і картелями, як вони співвіднос яться з
ним? Здебільшого вони чинять так, ніби не б ачать одне одного. І все-таки було б сміховинним,
коли б ми, що вбачаємо у найжалюгіднішому
договорі купівлі-продажу фрагмент правопоря дку, не захотіли б визнати потужні суспільні й
економічні союзи нашого часу правовими інституціями. Вони є цими інституціями, хоча й не на
засадах державного права, не на засадах норм
прийняття судових рішень, якими користуються
суди та інші органи влади, а в силу суспільного
звичаєвого права.
І тому ще й сьогодні, так само як і в прадавні часи, великий пласт суспільної роботи, також
і у цій сфері, виконується безпосередньо суспіл ьством. Той чи інший суспільний устрій є витв ором крупних суспільних сил, якими держава та її
право можуть керувати і вгамовувати, але яких
не можуть пригнічувати або знищувати. Бо су спільні сили є силами основоположними від пр ироди, а те, що виходить від держави, навіть пр аво, яке вона створює, є все -таки лише витвором
людини. Завданням державного діяча є не спор удження дамб, які течія суспільного ро звитку затопила б бурхливим потоком, що знищує на йбільш благородні досягнення; завданням держ авного діяча є прокладання такій течії дороги на
рівнину, де вона робить родючими ниви і обе ртає колеса млинів. Із захопленням ми дивимося
на великого державного д іяча, який із цим важливим завданням впорався в такий чудовий сп осіб. Його мудрому і благородному рішенню наша
Батьківщина завдячує великою реформаторс ькою роботою, яка тепер наближається до свого
завершення. Ми всі сподіваємося, що вона пр инесе народам Австрії час мирного розвитку, час
багатого розвою сил, які до цього часу дрімали у
бездіяльності або марнувалися в безплідній б оротьбі. І я прошу Вас, сповнившись надії і радо сті, приєднатися до заклику: тричі слава нашому
наймилостивішому кайзеру Францу Йоз ефу І!
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ЗВІТ ПРО 1906/1907 НАВЧАЛЬНИЙ РІК, ЗРОБЛЕНИЙ 9 -ГО ГРУДНЯ 1907 РОКУ
РЕКТОРОМ, ЯКИЙ ПЕРЕДАЄ СВОЮ П ОСАДУ, ПРОФ. ДР. ЄВГЕНОМ ЕРЛІХОМ
Високоповажні збори!
Із сумом вітає Вас у сьогоднішній святк овий день Альма Матер. Самостійно обраного
нею голови, якому я смів надіятися вручити з олотий ланцюжок у день інавгурації ректора, н емає більше серед нас. Молодого за віком Василя
Гаїну забрала смерть, і він, мабуть, володіє пр авом на його вшанування не за його здобутки, а за
надії, для яких він давав підстави. Але йому не
потрібно боятися суджень ні сучасників, ні н ащадків. Незважаючи на свою молодість, він з алишив по собі твори незнецінюваної вартості
завдяки своєму невтомному працелюбству, гл ибокій ерудиції, блискучій обдарованості. Акад емічний викладач душею і тілом, він у значній
мірі володів увагою молоді і своєю люб'язністю,
щирістю і скромністю здобував серця своїх к олег. Вірний син свого народу і своєї бат ьківщини
- Буковини, він постійно був там, куди його кл икав обов'язок, і він знав, як відст оювати свої позиції і в політичній боротьбі. Навіть у цій гарячій
сфері він мав супротивників, але не ворогів. В ідійшов один із наших найкращих мужів. Мир
праху його! (присутні підводяться із своїх місць).
Поточний рік приніс із собою відносно м ало змін. На православному теологічному фак ультеті екстраординарний професор біблійних
студій та екзегези Старого завіту др. Василь Т арнавський та др. Йозеф Ґайтлер фон Армінґен,
екстраординарний професор фізики на філосо фському факультеті підвищені у ступенях до о рдинарних професорів за своїми спеціальностями.
Ординарний професор математики др. Роберт
Даублебскі фон Штернек призначений ордина рним професором за тим же фахом в університеті
м. Грац; на його місце екстраординарним проф есором математики призначений при ват-доцент
Віденського університету др. Йозеф Племель.
Сфера, у якій працює Племель, - це сучасна теорія диференціальних рівнянь і передусім група
питань, які вийшли на передній план зацікавл еності математиків завдяки новітнім дослідже нням шведа Фредгольма. Приват-доцент німецького університету з м. Прага др. Ґеорґ Печек,
якому присвоєно титул екстраординарного пр офесора, призначений екстраординарним проф есором австрійського цивільно -судового процесу.
Печек зробив наукову обробку сучасних законів
з цивільного процесу завданням свого життя.
Нарешті університетський секретар др. Ламп був
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призначений професором адміністративного
права. Приват-доценту і кустоду університетс ької бібліотеки п. Теодору фон Грінбергу було
присвоєно звання екстраордин арного професора
університету. Королівський кайзерівський кап ітан — військовий суддя др. Георг Лелевер був
підтверджений у своєму званні приват -доцента
австрійського карного права із спеціал ізацією
„військове карне право"; старший викладач педагогічного училища др. Єв ген Ботезат підтверджений у своєму званні приват -доцента із порівняльної гістології; старший викладач педагогі чного училища Леонідас Боднарескул отримав
допуск до роботи викладачем румунської мови, а
старший викладач педагогічного училища др.
Йосип Маковей - викладачем української мови.
Др. Вальтер Ернст Бендль був призначений аси стентом зоологічного інституту, Йозеф Лінднер асистентом хімічної лабораторії, Крісті Аллач асистентом-помічником у фізичному інст итуті.
В університетській бібліотеці в ідбулися
такі зміни у кадровому складі: помічник ученого
п. Роберт Клемент був призначений скриптором,
практикант др. Максиміліан Гакман - помічником ученого.
Окрім того, ординарного професора хімії
Цезара Померанца було призначено головою к оролівської кайзерівської загальної палати із досліджень продуктів харчува ння, приват-доцента
др. Франца Люкша - членом земельної санітарної
ради, а університетський бібліотекар, п. др. И оганн Полек знову підтверджений на свої поче сній посаді хранителя кул ьтурних цінностей у
справах ІІІ-ої секції королівської кайзерівської
центральної комісії із збереження пам'ятників ми стецтва та історії на Буковині. Викладач муз ики і
перший директор спілки сприяння музичному ми стецтву на Буковині п. Адальберт Грімали відзнач ений званням музик-директора університету.
Університет взяв участь у святкуванні ст оліття Празької Техніки, відрядивши свого пре дставника в особі пана придворного радника
Кляйнвехтера, у святкуванні трьохсотліття ун іверситету м. Ґіссен, відрядивши туди свого пре дставника в особі ректора.
У зборах ректорів німецькомовних уніве рситетів у м. Марбург у Гессені взяв участь також
і я. Із прийнятих там рішень згадки заслуговує,
головним чином, таке: перетворити конференцію
ректорів на постійно діючу інституцію, дору чити
керівництво діючому у відповідний період ре к-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2006. Випуск 311. Правознавство.

Євген Ерліх

тору Гейдельберзького університету як найст арішого німецького університету, і запросити до
участі в конференції ректорів усіх німецьких
університетів Австрії і Швейцарії.
Із особливим задоволенням тут с лід згадати також і розвиток народних університетських
курсів. За звітний рік було в цілому проведено 10
курсів, а саме: 6 у першій серії (жовтень -грудень
1906 р.) і 4 у другій серії (лютий -березень 1907
р.). 7 доповідачів належали до філософського і 3
- до юридичного факультету. Курс проф. доктора
Чапека із вчення про походження видів склада вся із 5 годин, 5 були чотиригодинними і 4 триг одинними. Найбільше відвідувачів було на курсах
проф. др. Кельнера (Шекспір, 132 слухачі), проф.
др. Кромайєра (Із епохи розквіту грецької культури, 130 слухачів) і проф. др. Чапека (вчення
про походження видів, 120 слухачів). Щодо д еяких лекцій, то зацікавленим особам, які хотіли
придбати квитки і відвідати їх, довелося відм овити через брак місця, позаяк ком ітет, на жаль,
не мав у своєму розпорядженні достатньо коштів
для орендування, освітлення і опалення залів п оза університетом. Кількість відвідувачів була
дуже великою: у першій серії -533, у другій-345,
разом 878 слухачів, тобто у більш ніж у два рази
більше порівняно з минулим роком.
Кількість ординарних студентів склала у
минулому році під час зимового семестру 622
особи, у літньому - 617, екстраординарних під
час зимового семестру - 177. а під час літнього 149. Із них під час літнього семестру 406 осіб
назвали своєю рідною мовою німецьку, 187 румунську, 101 - українську; 257 осіб були пр авославними, 119 - римо-католиками, 50 - грекокатоликами. Із 308 студентів іудейської конфесії
184 зарахували себе до представників єврейської
національності.
На кінець 1096р. бібліотека університету
нараховувала 163 750 томів. За 1906 рік вона п оповнилася 6785 примірниками книг.
Я поспішаю закінчити. На четвертому д есятилітті свого існування університет може з,
гордістю озирнутися на свою діяльність. Баг атьом тисячам молодих людей він вказав шлях до
їхньої професії, однак не на цьому я хочу осо бливо наголосити. Коли півтисячоліття тому один
найясніший член нашої династії заснував уніве рситет Фрайбург у Брайсгау, то його завданням в
установчому листі він визначив: ,,копа ти крини-

цю життя, і нехай з неї з усіх сторін світу невт омно черпають найчистішу воду відрадної та
цілющої мудрості, для того щоб загасити згу бний вогонь людської нерозсудливості і сліпоти"
(установчий лист ерцгерцога Альбре хта від 21
вересня 1457 року).
Так, це є передусім завданням університ ету: копати криницю життя. І це наш університет,
як і будь-який інший, робив достатньою мірою,
„для того щоб загасити згубний вогонь людської
нерозсудливості і сліпоти". Те, чи це щастя для
нашого краю, що така вел ика кількість людей,
які тут черпали свої знання, присвятили себе
професії вченого, мабуть не є зовсім безсумні вним; але поруч із своїм завданням як навчальний
заклад, університет має ще інше, більше: бути
місцем зосередження і поширення науки. І щодо
того, що він зробив у цій ролі, двох думок, м абуть, бути не може. На велике значення уніве рситету якраз у цій сфері, зважають ще на жаль не
завжди в достатній мірі. Як син цього краю, я,
мабуть, можу сказати: Чернівці та Бук овина, без
сумніву, не були б без університету тим, чим вони є. Розглядайте університет не як навчальний
заклад, розглядайте його передусім як осередок
наукових досліджень і культури, і навчіться ш анувати і поціновувати його за це. Ним по всьому
краю вже закладені мільйони паростків, чима ло
дерев уже сьогодні красуються у цвітінні і пр инесуть завтра багаті плоди (жваві аплодисме нти).
Розуміння наших завдань у краї - це те, що
ми передусім бажаємо для цієї роботи. На жаль,
я не можу не сказати, що нам його часто бракує.
Тим більш цінним для нас є пов'язаність із те ологічним факультетом. Теологічний факультет
нашого університету є очевидною ознакою нашої
взаємопов'язаності із краєм, у якому ми маємо
здійснювати свою діяльність:, бо ж він є найп итомішим серед трьох факультетів нашого у ніверситету. Ніхто із нас не заперечить очевидність
того, що він постійно був з нами у боротьбі за
становище університету, і що його співробітники
у будь-який період виявляли себе зразковими
колегами. І в цьому руслі я звертаюся до мого
наступника, який вийшов із теологічного фак ультету. Вручаючи Вам, шановний колего, цей
знак високого звання, я від усього серця бажаю
Вам щастя і всіляких успіхів на благо науки, на
благо краю і всієї нашої великої батьківщини.

Стаття надійшла до редколегії 12.01.2006 року.
Рекомендована до опублікування у «Віснику» науковим редактором П.С.Пацурківським.
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І. МЕТОДОЛОГІЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА.
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
УДК 34.01
© 2006 р. С.Б. Боднар
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьк овича
РІВНІСТЬ У ПРАВІ – СПРАВЕДЛИВА НЕРІВНІСТЬ
„ ...Справедливое равенство – это середина
между «больше» и «меньше»...”
Аристотель, „Никомахова этика” [3]
Постановка проблеми. Сучасна вітчизняна юридична наука перенасичена ідеями позит ивізму і нормативізму. Нинішній стан розвитку
філософії та теорії права вимагає як переосмислення й використання концепцій минулого, так і
розробки нових шляхом застосування новітніх
принципів. Після проголошення незалежності
України одним із завдань, що були поставлені , є
необхідність сформувати чіткий, ефективно ді ючий механізм, який би забезпечував таке регул ювання суспільних відносин, при якому рівнопр авність досягне максимально можливого рівня не
тільки між громадянами, а й у взаємовідносинах
особи та держави.
Ст. 24 Конституції України проголошує,
що громадяни мають рівні конституційні права і
свободи та є рівними перед законом [2]. Проте
дані положення визначають лише певний аспект
принципу рівності у праві: необхідність застос ування однакових стандартів прав і обо в’язків та
рівна до всіх громадян вимога додержання зак ону й юридичної відповідальності у разі його п орушення. Тобто законодавець відштовхується від
позицій формально-правової рівності, яка абстрагується від усіх відмінностей, що об’єктивно
існують між людьми.
Але на сьогодні таке формулювання при нципу правової рівності вже доводить на практиці
свою неефективність: все частіше у нормах мо жна зустріти положення про різного роду пільги,
винятки з загального правила тощо. Це свідчить
про необхідність уточнення змісту вищевказаного принципу з урахуванням сучасних правових
реалій та соціальної дійсності.
Дана проблематика знаходиться в руслі о дного з важливих завдань сучасної юридичної н ауки – подолання нормативного догматизму і пі дпорядкування політиці, визначен ня як відповідності діючих та новоприйнятих законів, так і
правореалізаційної практики об’єктивним прав овим принципам. А для цього необхідно, в першу
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чергу, виявити та сформулювати вимоги самих цих
принципів, на базі яких парламент зможе приймати
правові акти, що сприятимуть установленню га рмонії справедливості, рівності та св ободи.
Ступінь наукової розробки проблеми .
Дослідженню сучасного формулювання поняття
та змісту принципу рівності у праві присвячені
праці відомих як вітчизняних, так і зарубіжних
учених-юристів. Зокрема, Д. Ллойд досліджував
правову рівність з позицій її діалектики із такими
категоріями, як формальна й реальна справедл ивість [8]. П. Рікер у праці „Справедливое” ро зглядав окремі аспекти антиномій „справедл иверівне”, „рівне-нерівне”, проте обмежуючись положеннями „Теорії справедливості” Дж. Ролза,
хоча й намагався, певною мірою, їх ро звинути
[10]. На цінність рівності прав людини вказував і
англійський учений Л.А. Харт [15].
Значний внесок у розв’язання проблеми
змісту правової рівності міститься у доробку
Г.Кельзена, який намагався уникнути однобоко сті та поверхневості у власних дослідженнях, з астосовуючи навіть закони логіки для обґрунт ування висновків [7].
З’ясуванню сенсу правового принципу рі вності, проте з позицій лібертарно -юридичної
концепції, приділили багато уваги В.С. Нерс есянц, В.А.Четвернін, В.Н. Хропанюк, В.В. Лаз арєв, Г.Н. Манов [5].
Окремі аспекти вказаної проблематики д осліджувались у свій час Н.А.Бердяєвим [4],
Р.Циппеліусом [14], О. Хьоффе [13] та ін.
Однак, не зважаючи на це, варто відзначити, що на сьогодні гостро стоїть потреба ко мплексного дослідження та знаходження сучасн ого формулювання змісту принципу рівності у
праві, відповідно до вимог об’єктивно існуючих
юридичних і соціальних реалій.
Мета статті. При виконанні даної статті
автор поставив перед собою такі завдання: 1) на
основі наукового аналізу існуючих нормативних
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положень і філософсько-правових ідей з’ясувати
об’єктивну діалектику змісту принципу рівності у
праві залежно від динаміки суспіл ьно-правових
відносин; 2) відповідно до особливо стей сучасної
правової дійсності визначити реальний, практичний зміст і значення вищезгаданого при нципу та
закономірності, які його зумовлюють.
Виклад основного матеріалу. З приводу
рівності у праві існує багато непорозу мінь, хибних уявлень. У їх основі, на думку прибічників
лібертарно-юридичної концепції права, – нерозуміння того, що рівність має раціональний
зміст, логічно й практично можлива в соціальн ому світі саме і тільки як правова, формальна рі вність. Скрізь, де діє принцип формальної рівн ості, є правове начало та правовий спосіб регул яції: де діє право – там є даний принцип рівності.
Формальна рівність вільних індивідів тим самим
є найбільш абстрактним визначенням права, з агальним для будь-якого права і специфічни м для
права взагалі [9, с.19].
Отже, як категорія права, рівність має т акий зміст. Це, перш за все, рівність вільних і н езалежних один від одного суб'єктів права відп овідно до загального для всіх масштабу, норми.
Саме завдяки своїй формальності (абстрагова ності від фактичного) рівність може стати й реал ьно стає засобом, способом, принципом регул ювання "фактичного", своєрідною формальною і
формалізованою "мовою", "вагами", вимірюв ачем всієї фактичної дійсності.
Ще Кант указував на близьку спорідненість
формального правового принципу з багатьма
найдавнішими проблемами рівності: закон, який,
на його думку, повинен обмежувати свободу л юдей стосовно один одного, водночас забезпечує
однакові передумови для однакової поведінки
[14, с. 110].
Найважливішою функцією сучасної етики
та філософії права є досягнення рівності, а не
затвердження нерівності. Ідея справедливості,
без сумніву, передбачає, що закон у рівній мірі
поширюється на всіх людей у будь -яких ситуаціях. Норму, яка застосовується саме так, без пе вної дискримінації, можна вважати втіле нням
справедливості. Але чи так це на практиці?
Справедливість – лише уявлення, а не дійсність.
Крім того, вона має змінний зміст, оскіл ьки тяжіє
до зміни в залежності від ситуації [4, с. 207].
Досить часто застосування правово го припису передбачає диференційоване відношення до
суб’єктів, із урахуванням їх індивідуальних ос обливостей. Інакше кажучи, це означає необхі дність однакового поводження зі всіма особами,

що з певних причин відносяться до визначеної
категорії. Наприклад, якщо, у відповідності із
виборчим законодавством, правом голосу над іляються всі повнолітні, то справедливість вим агає вільного здійснення всіма громадянами, що
підпадають під цю категорію, наданої їм прав ової можливості. Проте даний принцип не буде
порушений виключенням із числа голосуючих
дітей та іноземців.
Формальна справедливість вимагає рівного
поводження у відповідності з класифікацією, що
установлена діючими правилами, проте вона не
дає ніяких вказівок стосовно того, як груп увати
людей і як із ними поводитись. Отже, можна
зробити висновок, що дана категорія є доволі
абстрактною, оскільки, якщо їй надати конкретного змісту, то, окрім принципу простої форм альної рівності, доведеться звертатися до інших
принципів.
Право голосу, надане, наприклад, тільки чоловікам, може бути формально реалізоване ц ілком
справедливо в тому аспекті, що зі всіма, кому воно
надано, будуть поводитись однаково. Але чи ва рто
вважати справедливим самий такий поділ?
Стає зрозумілим, що для розв’язання такого роду проблем одного лиш чисто формального
принципу „поводитись однаково із подібними”
явно недостатньо, оскільки постане потреба у
застосування інших принципів для виявлення
розбіжностей, які матимуть істотне значення.
Керуючись лише вищезгаданим положенням ,
неможливо вирішити: чи брати до уваги (чи ігнорувати) розбіжності у статі, расі, релігії, місці
народження, стані здоров’я, розумових можл ивостях, матеріальному достатку чи суспіл ьному
авторитеті. Люди не народжуються рівн ими не
тільки у фізичному й психі чному розвитку, а й у
інших відношеннях. Тому рівність між ними з алишається з необхідності простою формальні стю
до тих пір, поки не з’ясується, у який спосіб здійснити їх подальший поділ на певні категорії, ві дповідно до моральних чи соціальних потреб ко нкретного суспільства [8, с. 136-137].
Більше того – навіть рівне поводження зі
всіма вимагає вжиття спеціальних заходів захисту окремих прошарків суспільства для того, щоб
дати їм можливість захищати та реалізувати вл асні права нарівні з іншими.
Саме ці положення, на думку певн их науковців, знаходять своє вираження у такому фо рмулюванні змісту принципу рівності у праві , як
„справедлива рівність”. Під ним мається на увазі,
що всі люди повинні мати однакове обходження.
На відміну від формального розуміння рівності,
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ця норма зовсім не припускає, що всі люди однакові – навпаки, вона виходить із припущення ї хньої неоднаковості. Однак вона вимагає, аби не
допускалася жодна нерівність в обходженні з людьми. Твердження, ніби всі люди рівні (однакові),
очевидно, суперечить фактам. Коли ж його піднести до ствердження вимоги рівного обходження з
усіма, то це може означати, що ці фактично наявні й незаперечні нерівності є цілковито іррелев антними для обходження з людьми. Суб’єкти м ожуть розглядатись як рівні лише тоді, коли не
беруться до уваги нерівності, що фактично існ ують між ними [7, с. 414].
У працях з даної проблематики досить часто питання рівності намагаються розв’язати ч ерез концепцію справедливості. Зокрема П. Рікер,
підтримуючи теорію Дж. Ролза, зробив спробу
виходу з антиномії „рівність-нерівність” за допомогою таких положень: 1) кожна особа пов инна мати цілісну і, по можливості, повну систему
рівних для всіх базових свобод, сумісних із ан алогічною системою для всіх; 2) економічні та
соціальні нерівності повинні: а) слугувати найбільшій вигоді тих, що знаходяться у найбільш
несприятливому становищі, у рамках справедл ивого принципу бережливості; б) бути пристосованими до функцій і позицій, відкритих для всіх
відповідно до принципу справедливої рівності
можливостей [10, с. 73-74].
Ці принципи є водночас суттю відповідно
принципів: рівної свободи, відмінності та рівн ості можливостей. Перший із них, що очевидно,
гарантує рівні свободи індивідам (свободу сам овираження, зібрань, голосувань, виборності).
Другий – нерівності початкових можливостей,
під якими Ролз має на увазі розбіжності у квал іфікації, компетенції індивідів тощо, що наявні в
кожному сучасному суспільстві [11].
Звідси випливає проблема визначення
справедливості так, щоб ці нерівності були зв едені до мінімуму. Питання форм улюється так: чи
можна вважати одні нерівності більш справедл ивими, або ж менш справедливими, у порі внянні з
іншими? Тому зміст другого принципу справе дливості складається з двох частин: у першій ф ормулюються умови, при яких одні нерівності п овинні вважатися переважаючими у порівнянні з
більш значними нерівностями й егалітарним
розподілом; у другій – вирівнюються певні нерівності, зокрема у владі та відповідальності.
Проте більшість учених сходяться на думці,
яку ми підтримуємо: що посягання на базові св ободи, що є рівними для всіх, хто захищений „п ершим принципом Ролза”, неможливо виправдати
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чи компенсувати більш значними соціальними чи
економічними перевагами [15].
За нормою: людей не можна вбивати – з
усіма людьми обходяться однаково й на жодні
відмінності не зважають; із позиції цієї норми всі
люди рівні. Але ця рівність зводиться до самого
лише невбивання, не зачіпаючи інших можливих
типів обходження. Скажімо, щодо покарань належить, либонь, добре зважати на різницю між
людиною, котра скоїла делікт, і людиною, що не
припустилася жодного злоч ину. Із погляду тієї
норми, що тільки така людина, яка скоїла делікт,
заслуговує на покарання, всі л юди аж ніяк не є
рівними [7, с. 414].
Дані положення неминуче викликають ді алектичне продовження ідеї справедливої рівності: з усіма повинно бути нерівне, неоднакове
поводження. Тобто необхідно зважати на всі нерівності, які будь-як відрізняють одного суб’єкта
від усіх інших, а кожен індивід може претенд увати на особливе ставлення.
Як не парадоксально, на перший погля д,
але цей принцип теж виступає як засада справе дливості – вирішення кожної окремої справи тіл ьки тоді буде справедливим, коли буде враховано
всі особливості кожного випадку.
Норма справедливості, яка проголошує р івність в обходженні з усіма суб’єктами, не обґрунтовує, який же має бути його зміст, і тому,
аби бути взагалі застосованою, припускає ще
одну норму для визначення цього змісту.
Зрозуміло, що вимога рівного (однакового)
обходження з усіма людьми, тобто незважання на
жодні нерівності, що завжди можуть стати змістом
такого обходження, призводить до абсурдних на слідків, тож фактично немає жодної правової сист еми, котра б містила норму обходитися з діт ьми, як
із дорослими, з жінками – як із чоловіками, з душевно хворими – як із психічно здоровими людьми
тощо. Неможливо за будь-якої умови залишити
поза увагою усі нерівності – певні таки доведеться
враховувати. Тут важливо тільки визначитися, котрі з нерівностей не брати до уваги, а отже , котрих
суб’єктів можна вважати за рівних [7, с. 415].
Оскільки принцип, що обходження повинно
бути рівним з усіма, неможливо застосувати в соц іальній дійсності, а якщо й можливо, то лише в д уже обмеженій мірі, замість принципу справе дливої
рівності використовують тезу, яка зазвичай форм улюється як рівне обходження тільки з рівними. Але
й тут є певна антиномічність, адже якщо має бути
тільки рівне обходження з рівними, а є ж іще не
лише рівні, а й «нерівні», тоді доведеться останнім
задовольнятися нерівним обходженням.
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Це положення вимагає, щоб нерівності
щодо певних якостей бралися до уваги, а щодо
інших – ні. Ось чому ця засада суперечить лібертарно-юридичній концепції. Вона ж бо в имагає
не рівного, чи то не тільки рівного, а й також н ерівного відношення до індивідів. Тому правова
норма повинна чітко визначати певні якості, з огляду на які треба брати до уваги нерівності. Рі вними є ті індивіди, котрі, з огляду на так визначені якості, не є нерівними. І те, що взагалі м ожуть бути „рівні”, є наслідком факту, що нері вності, хай і не всі, таки не варто брати до уваги.
Висновки. 1. Якщо індивіди й зовнішні
умови є рівними, то ставлення до них повинно б ути однакове; коли ж навпаки – нерівне. Це випливає з об’єктивно існуючої суспільно -правової
дійсності.
2. Те, що з рівними має бути й рівне обходження, може мати чинн ість лише в поєднанні з
тим, що з нерівними має бути нерівне обходження. Однак перше положення може заст осовуватися
тільки тоді, коли двоє чи більше індивідів мають
якості, які належить брати до уваги, а отже, коли
вони є рівними завдяки тому, що володіють ними.
3. Вирішення кожної окремої справи тільки
тоді буде справедливим, коли буде враховано всі
особливості кожного випадку. Саме тому н евід’ємною складовою частиною принципу рівн ості у праві є положення про те, що до всіх
суб’єктів повинно бути неоднако ве ставлення
(справедлива нерівність).
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S.B. Bodnar
EQUALITY IN RIGHT – EQUITABLE INEQUALITY
Summary
In given article author defends inefficacy of the principle formally -legal equality in condition existing
legal reality and points to reasons of the origin to this situations and importance its emergency d ecision. On
base of the complex analysis last philosophical -legal developments as foreign, so and domestic scientist on
given question is shown dialectics of the contents of the principle equality in right, depending on speakers
public-legal relations. Also attempt of the determination of the modern contents legal equality is realized.
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АКСІОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ КАТЕГОРІЇ „СПРАВЕДЛИВІСТЬ” У ПРАВІ
Постановка проблеми. У юридичній літературі справедливість традиційно розглядається
як цінність, тому розробка змісту, функцій та
загальнотеоретичних характеристик цієї катег орії відбувається, як правило, у межах аксіологі чно-правових досліджень. Справедливість визн ачають як найважливішу соціальну або загальн олюдську цінність [6; 21], як основну правову
цінність [12], а також як соціально -правову цінність [8]. Зазвичай до аксіологічного змісту спр аведливості дослідники включають лише ціннісні
характеристики цього пон яття й одностайно, але
не достатньо критично визначають справедл ивість тільки як позитивну цінність.
Безумовно, ціннісний компонент справе дливості є важливою складовою її аксіологічного
змісту, але не вичерпує його всього. Аксіологі чний зміст категорії справедливості значно складніший і містить у собі не тільки ціннісні, але й
антиціннісні характеристики, які лише у суку пності повною мірою розкривають аксіологічну
динаміку справедливості. Водночас кожна із цих
сторін аксіологічного змісту справедливості має
свою внутрішню структуру, яка визначає сутні сні ознаки та властивості, що характеризують
ціннісну та антиціннісну природу справедливо сті. Усвідомлення такої цінні сно-антиціннісної
динаміки справедливості не лише забезпечує п овне висвітлення її аксіологічн ого змісту, але й
сприяє кращому застосуванню цієї кат егорії як
особливого регулятивного принципу, що здатний
ефективно впорядковувати правові відносини та,
у зв’язку із цим, може і повинен широко застос овуватися у різних галузях права.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Аксіологічно-правові дослідження радянського
періоду були присвячені переважно пошуку та
обгрунтуванню ціннісних критеріїв права і хар актеризувалися значним впливом комуністичної
правової ідеології [2; 15; 19]. Проте відзн ачимо,
що теоретичні розробки ціннісного змісту права
цього періоду заклали основи для подал ьших
наукових досліджень. Окремі аксіологічно правові проблеми розглядаються багатьма с учасними російськими [1; 6; 14; 16; 17], українс ькими [4; 8; 10; 12; 21] та західними [11; 20] науковцями. Але, попри широке висвітлення аксі ологічних аспектів права у сучасній філософсько 28

правовій літературі, проблема аксіологічного
змісту саме категорії справедливості розгляд ається лише окремими дослідниками [8; 12] і п отребує подальшої теоретичн ої розробки.
Метою статті є дослідження аксіологічн ого змісту категорії справедливості у єдності та
взаємозв’язку її ціннісних і антиціннісних характеристик.
Виклад основного матеріалу дослідже ння. Структуру аксіологічного змісту категорії
справедливості складають: по-перше, ціннісний
аспект, який характеризує справедливість як
правову цінність та як компонент ціннісної пр ироди права, та, по-друге, антиціннісний аспект,
який виявляє її антиціннісні характеристики, з окрема суперечність між справедливістю і п равовою доцільністю, ефективністю права та прав овою стабільністю.
Ціннісну природу справедливості характ еризують такі елементи: 1) справедливість як пр авова цінність; 2) справедливість як компонент
ціннісної природи права.
Історичний розвиток поняття “цінн ість”
охоплює чимало підходів і визначень, “погляди
на цінність еволюціонували від визнання її як
практичної корисності, утилітарної застосовності
до утвердження цінності у найвищому значенні,
як своєрідної, специфічної самоцінності” [4, c.
15-43]. Сучасна аксіологія при визначенні цінн ості виходить із поняття “значимості”, “значущо сті”. Як зазначає Н. Неновскі: “Цінність – не річ,
не явище, взяті самі по собі, безвідносно до л юдини. Цінності – це речі, звернені до людини.
У цьому сенсі цінністю не є са м предмет (матеріальний чи духовний, природний чи суспільний,
дійсний чи уявний), цінність – це предмет у його
зв’язку з людиною, з погляду його значимості
для людини” [15, c. 25]. Такий підхід до визн ачення поняття цінності поділяють й інші дослі дники. Так, О.О. Бандура зазначає: “цінність є ф еноменом, що виникає в об’єктно -суб’єктному
відношенні, виступає «значенням об’єкта для
суб’єкта»” [4, c. 37].
Цінності – це об’єкти (предмети, явища,
властивості, принципи, ідеали, стани тощо), які
характеризуються особливою позитивною значимістю для суб’єкта і внаслідок цього охорон яються ним від посягання.

Науковий вісник Чернівецького університету. 2006. Випуск 311. Правознавство.

В.О. Васильчук

Значимість справедливості, тобто зміст
справедливості як цінності, розкривається у двох
аспектах: особистісному та загальносоціальному,
перший з яких визначає ці нність справедливості
для окремої особистості, другий – для всього суспільства. На особистісному рівні значимість
справедливості для окремого індивіда полягає у
цінності визнання його суб’єктивного права.
Справедливість у своїй глибинній сутнісній о снові є ідеєю і принципом визнання суб’єктивного
права особи, яке належить їй на підставі приро дного права, закону або договору, усіма іншими
суб’єктами правових відносин. Ігнорування, о бмеження або порушення суб’єктивного права
особи, особливо з боку суб’єктів, наділених владними повноваженнями, може призводити до
втрати цією особою довіри до всієї системи права і, як наслідок, до порушення нею загальн ообов’язкових норм і приписів права. Виникає
відчужене ставлення насамперед до права як т акого, що не спроможне з абезпечити індивідуальні права особи, а також до інших суб’єктів пр авових відносин, які зневажають її права, обм ежують сферу особистої свободи та перешкодж ають її самореалізації. Зневіра суб’єкта у справе дливості права може виявлятися або у пасивному
невиконанні правових приписів, або у активному
втручанні у сферу особистої свободи інших осіб
та вчиненні правопорушень.
Цінність справедливості як ідеї визнання
суб’єктивного права особи полягає у тому, що із
реалізацією цієї ідеї духовна сутність особисто сті отримує продовження у юридичній сфері у
вигляді суб’єктивних прав. Повага до індивіду альних прав особи є повагою і до неї самої як д уховної особистості.
Загальносоціальний аспект справедливості
як цінності є похідним від особистісного аспе кту. Такі важливі умови ефективної реалізації
норм права як високий рівень правової свідомо сті та культури, режим законності, дотримання
правопорядку тощо перебувають у прямій зал ежності від рівня правового втілення ідеї визна ння суб’єктивного права особи, тобто ідеї спр аведливості. Зокрема, російський дослідник А.Л.
Вязов наголошує на особливій загальносоціал ьній значимості справедливості у правозастосо вчій діяльності: “Цінність справедливості, а через
неї загалом і права, проявляється у тому чи і ншому результаті правозастосування – у справедливому характері судового рішення, примиренні
конфліктуючих сторін, у стримуванні антисусп ільних спонукань і прагнень індивидів та груп і
тим самим у забезпеченні й підтриманні миру,

порядку, загального блага” [6, с. 7]. Загальнос оціальна значимість справедливості полягає у її
реальній здатності впливати на зменшення рівня
злочинності у суспільстві, забезпечення прав опорядку, утвердження поваги до права тощо.
Особистісна та загальносоціальна знач имість справедливості дають підстави виз начати її
як цінність. Оскільки обидва аспекти ціннісного
змісту справедливості нерозривно пов’язані з і
сферою права, є підстави зараховувати справе дливість саме до числа правових цінностей. Кр итерій віднесення тих чи інших цінностей до пр авових був досліджений Н. Неновскі, який зазн ачав, що власне правовими цінностями є ті, які
“лежать в основі права і правопорядку, вони п ороджують як ідеальне обгрунтування норми пр ава, закріплюються і охороняються правовими
нормами, складають мету права та його інстит утів. Тому вони, як правило, входять (відображ ені) у чинне право” [15, c. 176 -177].
Справедливість у системі правових цінно стей посідає особливе місце. Так, С.І. Максимов
називає її “ферментною цінністю спільного лю дського життя, “материнською цінністю” для вс іх
соціальних, правових та політичних цінностей.
Від здійснення справедливості значною мірою
залежить усе суспільне життя людства” [12, c.
317]. О.В. Мартишин, підкреслюючи виняткову
важливість справедливості як правової цінності,
називає її “найбільш довговічною та істотною
цінністю права”. Він пише: “Справедливість – не
лише вічна, але й вища цінність у праві. Усі інші
вимірюються відповідно до неї і є дійсними за
умови, що вони не суперечать справедливості”
[14, c. 5]. Особливе місце справедливості у си стемі правових цінностей зумовлене тим, що вона
детермінує ціннісну природу сам ого права.
Ціннісний зміст права складається із заг альносоціальної значимості його сутнісних хара ктеристик та його здатності утверджувати та вт ілювати в суспільне життя правові ц інності.
У дослідженнях ціннісної природи права автори
розглядають два взаємопов’язані аспекти: і нструментальну та власну цінність права [1, с.
354-403; 15, с. 176-245; 19, с. 13-37].
Інструментальна цінність насамперед в изначає цінність права як ефективного регулятора
суспільних відносин, “як “інструмента”, “засобу”
вирішення завдань, які стосуються різних сторін
життя суспільства – економічної, політичної,
культурної” [1, с. 401].
Справедливість зазвичай розуміється як
складовий елемент власної цінності права. Так,
С.С. Алексєєв визначає власну цінність права “як
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відображення та втілення правом свободи й активності людей на основі впорядкованих відн осин і згідно зі справедливістю, необхідністю у згодження волі та інтересів різних верств нас елення, соціальних груп. Іншими словами, право в
ідеалі (за визначенням) – це цінність, яка не властива жодному іншому соціально -політичному
явищу, цінність впорядкованої свободи людини,
справедливості, консенсусу” [1, с. 401 -402]. Ціннісний характер права, на ду мку Н. Неновскі,
зумовлений тим, що “воно від ображає, вбирає в
себе і закріплює цінності” [15, с. 196], формує
ієрархію правових цінностей. Подібну думку в исловлює також О.О. Бандура, який розглядає
право як важливий засіб реалізації у суспільному
житті загальнолюдських цінностей і визначає
власну цінність права через його здатність закр іплювати основні правові засади [3, с. 113]. Він
пише: “Право – єдиний можливий засіб повн оцінної реалізації таких цінностей, як свобода,
справедливість тощо, і тому саме є цінністю” [4,
с. 12]. Ю.Є. Пермяков зазначає, що право існує
лише як цінність, і важливою його характерист икою є те, що “право містить у собі іманентно
властиві йому цінності, які поза межами права не
можуть бути реалізовані: свободу, справедливість і
ненасильницький мир” [18, с. 100]. В.С. Нерсесянц
у дусі лібертарно-юридичного типу праворозуміння вбачає цінність права у єдності та сутнісній т отожності свободи, рівності і справедливості, оск ільки саме право, на думку дослідника, є всезагал ьною, необхідною і єдиною формою їх взаємопов’язаного та узгодженого буття та втілення у
суспільному житті людей [16, с. 57-61; 17, с. 6-8].
Попри те, що категорія справедливості п оряд
з іншими цінностями включається багатьма досл ідниками до структури аксіологічного зміст у права,
її важливість для розуміння ціннісної природи пр ава є визначальною і заслуговує на біл ьшу увагу.
Справедливість є конституїтивною прав овою цінністю, оскільки визначає та зумовлює
цінність самого права. Право, з аксіологічної
структури якого вилучена така складова як справедливість, не становить цінності у повному р озумінні, знецінюється, перетворюється на неці нність. Без справедливості, як елементу свого ці ннісного змісту, право, безумовно, зберігає такі
значущі аксіологічні характеристики, як зага льнообов’язковість, нормативність, формальна в изначеність тощо, тобто залишається цінністю як
важливий регулятор суспільних відносин. Теор етики юридичного позитивізму власне у цьому і
вбачають цінність права та вважають неприпу стимим визначати цінність пра ва через його
30

зв’язок зі справедливістю та іншими природно правовими цінностями. Зокрема, чинність, дійсність права є критеріями визначення його цінні сної
значимості у нормативізмі Г. Кельзена. Він пише:
“Позитивне право має чинність не тому, мовляв,
що воно справедливе, себто не тому, що його з апровадження відповідає певній нормі справедлив ості, й має чинність воно навіть тоді, коли є неспр аведливим. Його чинність, отже, незалежна від якоїнебудь норми справедливості” [9, c. 426].
Юридичний позитивізм, стверджуючи, що
чинність права і є джерелом та змістовним ел ементом його цінності, не має інших засобів для
обгрунтування значимості позитивного права,
окрім вказівки, що “закон є закон”. Г. Радбрух,
аналізуючи переваги та недоліки позитивістськ ого підходу до визначення цінності права, писав:
“У позитивному законі міститься принаймні одна
цінність – наявність закону завжди ліпше, ніж
його відсутність, оскільки він, як мінімум, ств орює правову стабільність. Але правова стабіл ьність не єдина і не визначальна ці нність, яку право повинно реалізовувати” [20, c. 233].
Право, аксіологічний зміст якого не мі стить такої правової цінності, як справедливість,
є, отже, несправедливим правом і може перетв орюватися на неправо. Вперше філософсько правова категорія неправа бу ла застосована
Г.В.Ф. Гегелем [7, c. 88-101], і, як слушно зазначає В.А. Бачинін, її евристичний потенціал с учасним правознавством практично не використ овується [5, c. 402].
Г.В.Ф. Гегель визначав неправо як “вид имість сутності”, тобто це “право, яке у ви гляді
особливого, а отож, різноманітного, набуває,
всупереч своїй у собі сущій загальності й про стоті, форму видимості” [7, c. 89]. Г.В.Ф. Гегель
виділяв такі форми неправа, як ненавмисне н еправо, обман та злочин [7, c. 89 -101], тобто використовував цю категорію щодо окремих актів
правозастосування. Але поняття неправа як “в идимість сутності” може бути застосоване і до
системи права в цілому. Право без справедливо сті і становить, власне, “видимість сутності”, тіл ьки видимість права, його зовнішні прояви без
наповнення сутнісним змістом. Особливістю н еправа є те, що воно, зневажаючи глибинну пр авову сутність, ігноруючи справедливість, зміст
якої складає ідея визнання суб’єктивного права
особистості, може призводити до трагічних на слідків застосування його у с успільному житті.
Світова історія містить чимало таких прикладів.
Зокрема, В.А. Бачинін розглядає характерні
ознаки, ідеологічний базис, історію становлення
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та занепаду “радянського неправа” [5, c. 425 433]. Г. Радбрух використовує категорію неправа
для оцінки нацистського права, яке зневажало
саму сутність справедливості й надавало лише
“видимість правди” пропагандистському впливу:
“Як наслідок, у цього “права” була відсутня пр авова природа. І воно не було “несправедливим
правом”. Воно просто не було пр авом взагалі”
[20, c. 234-235].
Отже, особливе значення справедливості як
конституїтивної цінності права полягає не тільки
в тому, що вона визначає та зумовлює власну
цінність права, а також у тому, що як складова
аксіологічного змісту права вона знімає ризи к
перетворення права лише на “видимість сутно сті”, на неправо.
Право є цінністю лише тоді, коли воно –
справедливе право, тобто як духовний феномен
засноване на ідеї справедливості, а його норми й
приписи закріплюють і втілюють у суспільне
життя принцип справедливості.
Повне і всебічне висвітлення аксіологічн ого змісту категорії справедливості зумовлює ро згляд не лише її ціннісних, але й антиціннісних
характеристик.
Необхідно зазначити, що антиціннісні х арактеристики справедливості є її невід’ємними
властивостями, а не ознаками її протилежності –
несправедливості. Поняття несправедливості з аперечує внутрішню сутність справедливості, є
категорією протилежною справедливості у ціл ому. Антиціннісні характеристики не применш ують значущість справедливості, не пер етворюють її саму на нецінність або антицінність, а л ише розкривають її сутнісні властивості, без яких
розуміння аксіологічного змісту справедливості
було б неповним.
Розкрити зміст антиціннісних характери стик можна через формулювання самого поняття
“антицінність”. Н. Неновскі визначає антицінності
як “шкідливі, небажані явища”, які однак є знач имими для людини, тобто мають притаманну цінн остям характеристику значущості, але внаслідок
власної негативної природи не можуть бути визн ані цінностями [15, c. 28]. Отже, на відміну від позитивної значущості цінностей, антицінності хара ктеризуються негативною значимістю.
Під антиціннісними характеристиками
справедливості належить розуміти такі її ознаки
та властивості, які розкривають особливу важл ивість справедливості, як особистісну, так і заг альносоціальну, але з позицій її негативної знач имості. У зв’язку з цим антиціннісні характери с-

тики справедливості є проявом її аксіологічної
сутності.
Антицінність справедливості полягає у т ому, що вона за своїм змістом прот истоїть іншим
аксіологічно значущим, важливим правовим ід еям та принципам, зокрема: правовій доцільності,
ефективності та стабільності.
За своєю природою справедливість може
суперечити правовій доцільності. Співвідноше ння між справедливістю та доцільністю розкривається через взаємозв’язок між цілями у праві та
засобами їх досягнення.
Найвищою цінністю і кінцевою метою су спільства є людина [10, с. 40; 20, с. 71]. Право за
своєю природою покликане забезпечувати ці нності суспільства та сприяти реалізації йог о мети. На шляху до реалізації кінцевої мети у праві
можуть висуватися й інші цілі, похідні від неї:
забезпечення мирного співіснування людей, пр огресивний розвиток суспільних відносин, бор отьба зі злочинністю тощо. Обрання відповідних
засобів досягнення цих цілей може не завжди
відповідати справедливості, проте позитивно
оцінюватися з погляду доцільності. Г. Радбрух
вважає наочним прикладом такої суперечності
боротьбу між тенденціями справедливості та д оцільності у кримінальному праві [20, c. 88].
Похідною від співвідношення між справе дливістю та доцільністю є суперечність між спр аведливістю та ефективністю права. Однією із
сутнісних властивостей права є регулятивність.
Право прагне бути регулятивним, а отже, дієвим,
ефективним. Неефективне у регулятивному відношенні право слабке і нежиттєздатне, втрачає
свої ціннісні характеристики і виявляє неспр оможність у досягненні найвищих суспільних ц ілей. Як зазначає С.І. Максимов: “Супере чність
між вимогами справедливості та ефекти вності
виявляється тоді, коли обир аються негуманні
цілі або коли допускається нерозбірливість у в иборі засобів” [13, c. 202]. Ефективні способи д осягнення цілей можуть бути непр ипустимими з
позицій справедливості, а з іншого боку – ефективність певних засобів досягнення цілей не ст ановить цінності для суспільства у разі, якщо цілі
не зумовлені справедливістю. У співвідн ошенні
між ефективністю та справедливістю перевага
належить останній. Так, С.І. Максимов пише:
“Серед усіх цілей інститутів політико -правової системи суспільства справедливість посідає пріоритетне місце, вона є безумовною цінністю, яка не
може бути принесена в жертву міркуванням їх
ефективності або доброї організації” [12, c. 292].
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Правова стабільність, яка означає непор ушність права, є феноменом позитивного права.
Вона вимагає чинності правової норми, встано вленої державною владою, її ефективності та г арантованого застосування [20, с. 88 -89]. Правова
стабільність є консервативною правовою цінні стю. Вона протистоїть усьому випадковому та
непередбачуваному у сфері права, має на меті
сталість і непорушність установленого порядку
регулювання суспільних відносин.
Суперечність між правовою стабільністю
та справедливістю проявляється у здатності
останньої бути оціночним критерієм як окремого
закону, так і системи права в цілому, виявл яти
невідповідність позитивного права природно правовим цінностям і тим “розхитувати” систему
права. Поняття несправедливого закону широко
використовується у сучасних філософс ько-правових дослідженнях і означає закон, який хоч і є
дійсним з юридико-технічного погляду, але суперечить визнаній суспільством системі прав ових цінностей загалом і справедливості, зокрема
[11, c. 150]. Хоча з позицій юридичного позит ивізму справедливість чи несправедливість закону
не впливає на його чинність, оцінка закону як
несправедливого ставить під сумнів обов’язко вість його дотримання й негативно впливає на
забезпечення правової стабільності.
Діалектична єдність ціннісних і антиціннісних характеристик справедливості полягає у
тому, що справедливість, викриваючи окремі а ксіологічно-правові суперечності, сприяє якісн ому вдосконаленню системи права, стимулює до
постійного розвитку, пошуку нових способів і
засобів ефективного регулювання суспільних
відносин, і в такий спосіб зумовлює зміцнення
ціннісних властивостей права.
Висновки. Справедливість є складною а ксіологічною категорією, яка має у своїй структ урі як ціннісні, так і антиціннісні характеристики,
і лише у їх поєднанні та взаємозв’язку повною
мірою розкривається справжній аксіологічний
зміст категорії справедливості.
Ціннісні ознаки справедливості дозволяють
визначити її, по-перше, як правову цінність та,
по-друге, як компонент ціннісної природи права.
Як правова цінність справедливість характериз ується двома аспектами: особистісним, який ро зкриває ідея визнання суб’єкти вного права особи,
та загальносоціальним, який полягає у здатності
справедливості здійснювати позитивний вплив
на порядок правового регулювання суспільних
відносин. Як компонент ціннісної природи права
справедливість є конституїтивною правовою
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цінністю, яка зумовлює та детермінує власну
цінність права.
Антиціннісні характеристики справедлив ості
є невід’ємною складовою її аксіологічного змісту і
розкривають прояви негативної значущості спр аведливості у сфері права, зокрема її діалектичну
суперечність із правовою доцільністю, ефективністю права та правовою стабільністю.
Список літератури
1. Алексеев С.С. Право: азбука – теория –
философия: Опыт комплексного исследования. –
М.: Статут, 1999.
2. Алексеев С.С. Социальная ценность
права в советском обществе. – М., 1971.
3. Бандура О.О. Деякі аспекти взаємного
зв’язку цінностей та істини у праві // Проблеми
філософії права. Том І. – Київ-Чернівці: Рута,
2003. – С. 111-115.
4. Бандура О.О. Єдність цінностей та і стини у праві. – К.: Вид-во Нац. акад. внутр. справ
України, 2000.
5. Бачинин В.А. Философия права и пр еступления. – Харьков: Фолио, 1999.
6. Вязов А.Л. Принцип справедливости в
современном российском праве и правопримен ении (теоретико-правовое исследование): Авт ореф. дисс… канд. юрид. наук: 12.00.01 / Акад емия управления МВД России. – М., 2001.
7. Гегель Г.В.Ф. Основи філософії права,
або Природне право і державознавство / Пер. з
нім. Р. Осадчука та М. Кушніра. – К.: Юніверс,
2000.
8. Горбатенко В.П. Справедливість як с оціально-правова цінність // Проблеми філософії
права. Том І. – Київ-Чернівці: Рута, 2003. – С.
150-153.
9. Кельзен Г. Чисте правознавство: З дод.:
Проблема справедливості. – К.: Юніверс, 2004.
10. Козловський А.А. Право як пізнання:
Вступ до гносеології права. – Чернівці: Рута,
1999.
11. Ллойд Д. Идея права / Пер. с англ. М. А.
Юмашева, Ю.М. Юмашев, научный редактор
Ю.М. Юмашев. – М.: ЮГОНА, 2002.
12. Максимов С.И. Правовая реальность:
опыт философского осмысления. – Харьков:
Право, 2002.
13. Максимов С.И. Справедливость и э ффективность как критерии оценки права // Пр облеми законності: Респ. міжвідом. наук. зб. /
Відп. ред. В.Я. Тацій. – Харків: Нац. юрид. акад.
України, 2001. – Вип. 49. – С. 195-204.

Науковий вісник Чернівецького університету. 2006. Випуск 311. Правознавство.

В.О. Васильчук

14. Мартышин О.В. Справедливость и пр аво // Право и политика. – 2000. – № 12. – С. 4-15.
15. Неновски Н. Право и ценности: Пер. с
болг. / Вступ. ст. и пер. В.М. Сафронова; Под
ред. В.Д. Зорькина. – М.: Прогресс, 1987.
16. Нерсесянц В.С. Философия права. Уч ебник для вузов. – М.: Издательская группа Ин фра-М – Норма, 1997.
17. Нерсесянц В.С. Ценность права как
триединство свободы, равенства и справедливо сти // Проблемы ценностного подхода в праве:
традиции и обновление / Отв. ред. В.С. Нерс есянц. – М., 1996. – С. 6-8.

18. Пермяков Ю.Е. Лекции по философии
права. – Самара: Изд-во «Самарский университет», 1995.
19. Рабинович П.М. Социалистическое
право как ценность. – Львов: Вища шк. Изд-во
при ЛГУ, 1985.
20. Радбрух Г. Философия права. – М.:
Междунар. отношения, 2004.
21. Сокуренко В.В. Роль соціальної спр аведливості в розбудові правової соціальної де ржави: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 /
Національна академія внутрішніх справ України.
– К., 2002.

Стаття надійшла до редколегії 22 січня 2006 року.
Рекомендована до опублікування у «Віснику» членом редколегії А.А.Козловським.
V.O. Vasylchuk
AXIOLOGICAL SUBSTANCE
OF THE CATEGORY OF „JUSTICE” IN LAW
Summary
Axiological content of the category of justice consist of valuable and unvaluable characteristics. Val uable characteristics of justice define this category as a legal value and as a component of valuable nature of
law. Justice is the most important legal value , which determine substance of law as a social value. Unval uable characteristics of justice are an inseparable elements of its axiological content. Unvaluable characteri stics of justice define contradictions between justice and legal expediency, justice an d effectiveness of law,
justice and legal stability.
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СВОБОДА ЯК ПЕРЕДУМОВА
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛ ЬНОСТІ
Постановка проблеми. Альтернативність
історичного розвитку, перегляд традиційних
способів людського буття привертають увагу
багатьох науковців, зокрема й філософів права,
які претендують на визначення місця і ролі ос обистості в системі юридичних явищ. При цьому
однією з найфундаментальні ших постає проблема взаємозв’язку свободи і відповідальності л юдини. Адже, по-перше, кожен індивід відчуває на
собі, як мінімум, потрійну соці ально-моральну
корекцію: власну свідомо -вольову регуляцію,
вплив громадськості та державних встановлень.
У такій ситуації сутність відповідальності, в т ому чисті й кримінально-правової, обумовлюється
взаємодією трьох складових людського буття:
особистості, суспільства і держави [23, с. 58].
По-друге, чи можна вважати особистість вільною
поза соціальними залежностями, а відповідальність розглядати суто як явище примусового х арактеру? По-третє, чи є свобода умовою притя гнення суб’єкта права до кримінальної відповідал ьності – свобода, яка іманентно містить у собі спокусу вседозволеності та бажання зігнорувати зак они природи і суспільства, знищити будь-які межі?
Ступінь наукової розробки проблеми.
Питання взаємозв’язку свободи і відповідально сті викликають дослідницький інтерес у багатьох
представників сучасної філософії права. Так, на
думку Ю.М. Оборотова, відповідальність як правова цінність є механізмом забезпечення своб оди, складовими якої є суб’єктивні права та юр идичні обов’язки [16, с. 39]. А.А. Козловський з азначає, що свобода є формою розвитку Буття , і
тому є основою його субстанційної відповідал ьності [6, с. 111]. Г.І. Іконнікова і В.П. Ляшенко
характеризують відповідальність як органічну
властивість свободи, підкреслюючи, що свавілля
саме тому й не є свободою, що не передбачає
відповідальності [4, с. 173]. За визначенням В.М.
Селіванова, свобода волі людини не тіль ки визначає її певну соціальну автономію й рівність, а
й зумовлює особисту незалежність і, головне,
свідому відповідальність людини у су спільстві
[20, с. 613]. Ю.Є. Пермяков вважає, що право
утверджує свободу, визнаючи відповідал ьність
людини [17, с. 102].
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Деякі вітчизняні теоретики права хоча й не
розглядають свободу як умову юридичної відп овідальності, проте визнають, що суб’єкт, вст упаючи у сферу дії права, здійснює свій вибір між
різними варіантами вчинків (правових і неправ ових) [3, с. 204]. Водночас, як зауважує О.О. Бандура, в нашій літературі звертають не достатньо
уваги на те, що можливість вибору тягне за с обою відповідальність. Якщо вибору нема – нема
й відповідальності [2, с. 112].
Метою статті є філософсько-правове обґрунтування свободи як умо ви кримінальної відповідальності. Відповідно до поставленої мети
необхідно: 1) охарактеризувати із загальнотеор етичних позицій інститут відповідальності у ц ілому; 2) проаналізувати значення свободи виб ору, визначивши її взаємозв’язок із відповідальн істю людини за власні вчинки
Виклад основного матеріалу досл ідження. В широкому розумінні свобода – стан
незв’язаності людської волі, спрямованої на задоволення індивідом своїх потреб та інтересів.
Водночас це специфічний спосіб буття людини у
світі природного, надприродного або соціального
детермінізму, об’єктивних законів буття; це м ожливість і здатність людини бути творцем вла сного життя. Ще у філософії античності віддзе ркалювалося двоєдине бачення свободи : і в реальному житті, і в концепціях авторів вона пост авала, по-перше, як проблема громадянської свід омості, відповідальності індивіда за свої вчи нки,
по-друге, – як проблема створення соціально політичних інституцій (зокрема правосуддя), які
змогли б оборонити її від зазіхань тиранії.
Щодо категорії „відповідальності”, то у
філософській і юридичній літературі вона ро зглядається у двох аспектах – активному (позитивному) і ретроспективному (негативному) [1, 12,
18, 21]. Ретроспективна відповідальність настає
за минулу поведінку, але не будь -яку, а тільки за
вчинки, які суперечать певним загальноприйн ятим нормам. Як зазначав у о дній зі своїх праць
П.А. Фефелов, специфіка негативної відповід альності в тому, що вона передбачається соціал ьними нормами [24]. Якщо порушуються засади
моралі, то реакція виражається у гр омадському
осуді. Якщо ж порушуються правові норми, то
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поряд із осудом органи держави застосовують
примус (покарання) – такою, наприклад, є кримінальна відповідальність.
Ретроспективна юридична відповідал ьність
– це негативна реакція суспільства і держ ави на
вчинені дії, які суперечать правилам лю дського
співжиття. За своїм значенням цей аспект відп овідальності є проявом охоронної, захисної фун кції соціальних інституцій проти перетв орення
свободи у свавілля. Така відповідальність зумо влюється законодавчим упорядкуванням поведінки людей. Урегульовані соціальними (правов ими) нормами відносини утворюють необхідну
злагодженість у суспільстві, важливу роль у з абезпеченні якої відіграє саме ретроспективна
відповідальність.
Активна (позитивна) відповідальність є у свідомленням особистістю своїх обов’язків перед
суспільством, розумінням у цьому сенсі значення
своїх дій. Обидва види відповідальності взаєм опов’язані. Чим вищий рівень позитивної відповідальності, тим ліпше виконуються правила поведінки, тим рідше має мі сце ретроспективна
відповідальність як наслідок виходу за межі
юридично оформленого пр остору.
В демократичній державі інтенсифікується
такий аспект відповідальності, як самостійність і
активність особистості. Інший аспект відповід альності пов’язаний зі здатністю людини робити
вибір, тобто спроможністю обирати певний вар іант поведінки поміж багатьох можливих і відп овідати за нього, давати оцінку власним вчинкам.
І як у першому випадку активна самореал ізація
особистості, так і в другому – питання вибору,
нерозривно взаємопов’язані з проблемою своб оди, зокрема, емпіричної, яка є можливістю роб ити те, що не спричиняє шкоди іншим.
Проблема підстав ретроспективної юрид ичної відповідальності, у тому числі (і в першу
чергу) кримінальної, повинна розглядат ися у
двох аспектах – філософсько-правовому і власне
юридичному. Для уникнення термінол огічної
плутанини зауважимо, що термін „підст ава” у
філософії розглядається як необхідна умова існ ування певного явища, а її з’ясування певною м ірою є поясненням цього явища. Юридичний аспект проблеми означає з’ясування питання, за
що, тобто за яку саме поведінку може наставати
відповідальність [22, с. 58-60].
З приводу питання, що є підставою крим інально-правової відповідальності, в юридичній
літературі існували різні позиції. В як ості такої
підстави називали: вину, факт здійснення злоч ину, наявність складу злочину в скоєному діянні

тощо. Чинне законодавство завершило ці диск усії, однозначно сформулювавши підставу крим інальної відповідальності: „Підставою кримін альної відповідальності є вчинення особою сусп ільно небезпечного діяння, яке містить склад зл очину, передбаченого цим Кодексом” (ст. 2 Кр имінального кодексу України) [11]. При цьому
складом злочину визнається сукупність закрі плених у кримінальному законі ознак, за наявності
яких реально вчинене суспільно небезпечне д іяння вважається злочином.
Ця модель, хоча вона й науково -теоретична, має важливе практичне значення – вказує
на обов’язкові (універсальні) елементи складу
будь-якого злочину. Ними є: об’єкт зл очину;
об’єктивна сторона злочину; суб’єктивна стор она злочину; суб’єкт злочину [15, с. 12-16]. З погляду філософії права, до суб’єктивної сторони
складу злочину належить віднести свободу волі.
Адже психічні внутрішні процеси, які відбувают ься у свідомості особи у зв’язку з учиненням нею
суспільно-небезпечного діяння і свідчать власне
про вільне спрямування її волі, ставлення до сусп ільно-небезпечного діяння та його наслідків.
Отже, ми переходимо до філосо фськоправового аспекту підстав кримінальної відпов ідальності, який привертає увагу, в тому числі, й
представників науки кримінального пр ава [9, с.
84-85; 10, с. 31-32]. Він полягає у вирішенні питання, чому людина повинна нести відповідал ьність за свої вчинки? Методологічною основою
розв’язання цієї проблеми належить вважати підхід, відповідно до якого соціальною передум овою
притягнення людини до відповідальності за сусп ільно значиму поведінку є свобода волі, що розум іється як наявність можливості вільно обирати сп осіб поведінки [8, с. 52-54; 22, с. 58; 23, с. 58-59].
Безсумнівне те, що проблема вибору, як
вчинити, існує постійно. „Право – це завжди
вибір права. Водночас, як наслідок, вибір між
правом і неправом”, – підкреслює А.А. Козло вський [7, с. 27]. Будь -яка критична ситуація не
призводить сама собою до правопорушення або
злочину. Скоювати проступок чи ні – завжди
вирішує, завдяки своїм інтелектуальним і воль овим властивостям, сама людина. У протилежн ому випадку, якби об’єктивні умови допускали
можливість лише одного варіанту пове дінки і
виключали б участь свідомості у вибо рі вчинків,
зрозуміло, що треба було би зняти питання про
нормативне врегулювання суспільних відносин і
про відповідальність людей за свою поведі нку.
Окрім активної свідомості , підґрунтям вибору є сама об’єктивна дійсність як складне
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сплетіння закономірностей природного та суспільного розвитку. А конкретні життєві ситуації
нерідко не тільки не випливають з цих законо мірностей, але й конфліктують з ними. Як спр аведливо зауважували І.С. Самощенко і М.Х. Ф арукшин, „суперечливість дійсності створює м ожливість неоднакових рішень і вибору різном анітних варіантів поведінки, а людина завдяки
свідомості та волі використовує цю можливість,
приймає рішення і здійснює вибір” [19, с. 36].
Водночас об’єктивна реальність завжди є поє днанням актуальності та потенційності, у сфері
яких людина постійно відповідальна перед с обою,
іншими індивідами та суспільством за власне пер етворення можливості у дійсність. При цьому акт уальна сторона діяльності пов’язана з реальною ві дповідальністю, а потенційна – із готовністю людини відповідати за будь-які наслідки свого вибору.
У такому сенсі відповідальність можна розглядати
як єдність сущого і належного (реальної та поте нційної відповідальності) [4, с. 175].
З іншого боку, в повсякденності ми зустрічаємось із пануванням закону причиннос ті в природі у цілому і знаємо, що ми самі є частиною
природи. Більше того, згідно з теорією детермінізму, жоден індивід узагалі не може контролюв ати
власні дії. Прихильники цієї концепції вваж ають,
що всі людські вчинки зумовлені непідконтрол ьними факторами: генетичним кодом, інстинкт ами, хвилюваннями раннього дитинства або соці альним середовищем. Указану дилему намагався
розв’язати Юм, доводячи, що вільний вибір здійснюється в середовищі, де панує причинність.
Інакше людина не могла би знати, що відбудет ься
після того, як буде зроблено вибір, що втрачав би
при цьому будь-який сенс.
Підкреслимо також, що людина визнається
винною за здійснення того чи іншого вчинку не
тільки тому, що наділена абстрактною свободою
вибору між добром і злом. Вона несе відповід альність за проступок, тому що є частиною сусп ільства, життя якого побудоване на підставі си стеми моральних норм і юридичних законів, про
існування яких усім відомо. І саме за те, що л юдина, керуючись знанням, усе-таки вільно обирає
варіант протиправної поведінки, настає відповідальність. Діти, зокрема, не караються за певні
дії, які суперечать існуючим правилам. Але це
відбувається не через відсутність свободи вибору
власних вчинків, а через недостатність у дітей
знань про відповідні норми або неможливіст ь
усвідомлення наслідків їх порушення. Це ж саме
стосується й психічно хворих. По -іншому вирішується питання стосовно дорослих дієздатних
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членів суспільства. Відомим при цьому є при нцип, що незнання законів не звільняє від юрид ичної відповідальності, який підкреслює впевненість соціуму в тім, що до кожен конкретний і ндивід повинен ці обов’язкові в еління знати.
Отже, особа відповідає перед суспільс твом,
державою та іншими людьми за свої вчинки с аме тому, що в неї була можли вість виражати
власне волевиявлення з урахуванням вимог закону, інтересів інших осіб, суспільства й де ржави.
Однак вона таку можливість зневажила й обрала
лінію поведінки, що суперечить правам та інт ересам інших суб’єктів суспільних відносин і ,
отже, заборонену законом. Якщо ж людина не
була наділена свободою вибору поведінки, й в она була зумовлена, наприклад, впливом непер еборної сили або фізичного примусу, то її дії не
мають юридичного значення і не тягнуть крим інальної відповідальності.
Відповідальність – органічна властивість
свободи [4, с. 173]. Не маючи свободи, людська
особистість була би позбавлена можливостей
відповідати за свої вчинки, тоді «вони поставали
б як вираження чужої волі, провідником і знар яддям якої виявилась дана особа, або ж як резул ьтат сліпого випадку, прояв байдужої гри природних сил» [14, с. 189]. Слушна думка С.І. Максимова, який вважає, що свобода людини є не тіл ьки передумовою відповідальності, але й деонт ологічного світу права і моралі у цілому. „...Якщо
людина невільна, то вона не відповідає за власні
вчинки, а якщо вона не відповідає за власні вч инки, то про жодні деонтологічні норми не може
бути й мови” [13, с. 152].
Очевидний взаємозв’язок тріади „свобода –
вина – відповідальність”, адже відповідал ьність є
невід’ємною властивістю свободи, а вина – одним із виражень відповідальності, в тому числі й
самовідповідальності.
Зауважимо, що самовідповідальність, в иступаючи самостійною проблемою філософії
права, найбільш повно розглядається у релігійній
філософії. Так, С.Л.Франк пов’язує свободу, ві дповідальність і творчість людини з її життєвим
внутрішнім досвідом. Останній належить розуміти як „досвід спілкування з людьми”, „морал ьний досвід”, „релігійний досвід”, „ест етичний
досвід”, „досвід спілкування з Богом”. Співві дношення свободи і відповідальності автор ро зглядає крізь призму гріха: гріх – це те, від чого
ми зобов’язані утримуватися і при здійсненні
чого ми усвідомлюємо нашу провину. Згідно з
позицією С.Л. Франка, гріх, свобода і відповід альність – це одна проблема. „Грішити здатна
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тільки істота, наділена свобо дою – яка одночасно
здатна й утримуватися від гр іха” [25, с. 303].
Відповідальність передбачає вину. Вина
знову ж таки передбачає, що людина взагалі м огла діяти інакше, ніж вона діяла. Тому кримін альне право можливе лише за умови, що існує
свобода волі при прийнятті рішень. На думку Р.
Циппеліуса, якби не було ніякого ігрового про стору для вільного вибору між різними можлив остями та мотивами, якби, отже, людські вчинки
детермінувалися безперервно й суворо каузальн ими законами, то для закиду у вину залишалося б
стільки ж мало простору, як і для особистого кая ття та відплати. Карати кого-небудь за його дії було
б тоді так само безглуздо, як коли б хотіли карати
не людину, а її спадкову хворобу [26, с. 246].
Вина усвідомлюється самою людиною і
психологічно, і морально, але з погляду права її
встановлює тільки суд. І тут дуже важливо знати
і враховувати суб’єктивні умови, а вони завжди
індивідуальні та своєрідні. Зовні правопоруше ння може бути в наявності, але необхідно зрозум іти внутрішній стан підсудного, його інтереси,
мотиви, волю. Винуватість чи невинуватість обвинувачуваного приховуються в його правосвід омості й визначаються тими мотивами і цілями, які
викликали заборонену дію. І.А. Ільїн дуже т очно
помітив, що людина винна в тому випадку, коли її
воля, що створила правопорушення, зневажає мету
права, його сутність [5, с. 225].
Висновки. Як творець власних вчинків ,
людина повинна бути вільною і відповідальною.
Якщо людина користується свободою, то вона
має відповідати за неї, за те, як вона її реалізовує.
Свобода – це основна соціальна передум ова кримінально-правової відповідальності. Вибір
між добром і злом, правом і неправом – одвічні
питання людського буття. Наскільки вільни й вибір, настільки свободу можна вв ажати умовою
відповідальності, а людину – творцем власного
життя. Як філософсько-правова категорія відповідальність фіксує зрілість свободи людини у
виборі цінностей, цілей, засобів і способів їх
досягнення, у розумінні н аслідків своїх діянь не
тільки для себе, але й для інших. Відповідальність є невід’ємною властивістю свободи, а вина
є одним із виражень відповідальності. Немає в ини – немає злочину. Немає вільного вибору – індивід втрачає свою людську сутність. Без своб оди немає повноцінної людини, але справжня св обода має межі – вона відповідальна.
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O.P. Donchenko
FREEDOM AS А CONDITION OF CRIMINAL RESPONSIBILITY
Summary
The choice between good and evil, law and non -law are ever – lasting problems of human e xistence.
The choice is as free as freedom can be considered to be the condition of the responsibility and a person – to be
a creator of his or her own life. The responsibility as philosophical -law category fixes the ripeness of person’s
freedom in choice the ways which get him values and aims, in understanding cons equences his actions not
only for himself but for others. The responsibility is the inalienable feature of freedom, and the guilt is one of
the expressions of responsibility. No guilt – no crime. In case of absence of free choice the indivi dual loses
his humane essence. The genuine person doesn’t exist without freedom, but real freedom has limits – it’s
responsible.
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Постановка проблеми. Покарання – суто
юридична категорія, яка виникла у первісному
суспільстві і з розвитком державності набула
правової основи, пройшовши триваючий шлях
від кровної помсти до санкцій, які встановл юються та застосовуються державними органами.
Як з погляду законодавчого оформлення, так і в
плані наукового зумовлення покарання розвив алось і розглядалось аж до ХІХ століття без
„прив’язки” до інституту відповідальності, який
знаходився за рамками практичної та наукової
юриспруденції [10, с. 13]. Фундаментальною з асадою спочатку покарання, пізніше – відповідальності був, є і буде принцип невідворотності
юридичної відповідальності, тому важл ивим і
актуальним є з’ясування його історичних, соці альних і філософських передумов фо рмування.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Питання невідворотності юридичної відповід альності неодноразово розглядалося у працях н изки науковців, серед яких можна назв ати Л. В.
Головко [11], А. А. Іванова [12], Н. С. Косякову
[17], Т. А. Малаш [22], М. С. Малєїна [23], І. С.
Самощенка [26] та М. Х. Фарукшина, П. А. Ф ефелова [35]. Серед представників класичної
школи права необхідно вид ілити Ч. Беккаріа [9],
Ш. Монтеск’є [25] та інших. Принцип невідвор отності юридичної відповідал ьності знайшов своє
вираження переважно у кримінальному, крим інально-процесуальному, адміністративному з аконодавстві. Деякі праці вітчизняних учених,
наприклад, Д.М.Лук’янця [21], А.А.Козловського
[16], О. Я. Свєтлова [27], А. Х. Степанюка [28], а
також підручники [18] торкаються проблем неві дворотності юридичної відповідальності. Пр облема
невідворотності юридичної відповідальності ро зробляється і в західній правовій літер атурі [35].
Мета статті. Автор ставить перед собою
завдання розкрити основні етапи становлення
принципу невідворотності юридичної відповід альності, починаючи з найдавніших часів і до сь огодення, а також проаналізувати соціально філософські передумови формування принципу
невідворотності юридичної відповідальності.
Виклад основного матеріалу дослідже ння. Майже триста років назад відомий італійс ький учений Чезаре Беккаріа у творі „Про злочини

і покарання” сформував твердження, що оди н із
найбільш діючих засобів, які стримують злоч ини, полягає не в жорстокості покарання, а в їх
неминучості [9, с. 308–309]. Дана ідея набула
широкого розповсюдження у російському крим інальному праві тих часів, навіть стала своєрі дною „російською ідеєю” юриспруденції, зокрема,
в радянський період. Західне правознавство ніяк
не відкликнулось на вираз Ч. Беккаріа про нем инучість покарання і не тіл ьки не вивело із нього
якого-небудь кримінально-правового принципу,
але і не створило на його базі якоїсь певної док тринальної концепції. Цьому передусім заважав
пануючий в іноземному праві процесуальний м еханізм порушення кримінальної справи, який баз увався на принципі доцільності. Хоча сам а втор,
судячи за контекстом відповідного параграфа книжки, що має назву „М’ягкість покарання”, не нам агався сформувати якийсь принцип „невідворотності покарання” – він стверджує про це в якості дод аткового аргументу у його літературній боротьбі із
жорстокістю покарань [11, с. 61].
На думку російського вченого Д. А. Ліпі нського, принципи юридичної відповідальності у
тому вигляді, в якому вони тепер функціонують,
сформувалися не зразу ж, а в процесі еволюції
суспільства та права. На ранніх етапах розвитку
людської діяльності невідворотність, рівність,
індивідуалізацію не можна було визнати при нципами юридичної відповідальності і права ,
оскільки діюче законодавство багато в чому в иражало принцип станової нерівності, принцип
відповідальності без вини або за чужу вину [20,
с. 180]. За нашим переконанням, з приводу при нципів рівності та індивідуалізації юридичної від повідальності немає жодних заперечень, оскільки про це свідчить низка документів, напр иклад,
Військовий Артикул Петра І. За даним актом ,
покарання та його застосування характ еризувалось відсутністю індивідуалізації та ос обистої
відповідальності (коли разом із злочинцем або
замість нього карались його родичі). Була відс утньою формальна рівність перед законом (різна
відповідальність за один той самий злочин п ередбачалася для представників різних проша рків: дворянина та селянина, офіцера і солдата)
[13, с. 104]. Справедливість у стародавньому
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праві пов’язувалася з принципом таліону, з жо рстокими та дуже болісними покараннями. Так, у
збірнику законів царя Хамурапі (1792 -1750 років
до н. е.) зазначено: „(От) справедливі закони,
утверджені Хаммурапі, переможним царем, що
встановив справжнє благополуччя і добре упра вління в країні”. В якості покарань у зводі законів
передбачалось: відрізання пальців, вибивання
зубів, пошкодження очей, переломи кісток. Тя жкість покарання була пов’язана із займаною п осадою у суспільстві. За вбивство дочк и вільної
людини вбивали не винного, а його дочку [14, с.
25]. Отже, справедливість пов’язувалась із жор стокими покараннями, з відсутністю формальноі
рівності та співрозмірностю покарань.
Зміст і перелік принципів юридичної ві дповідальності є результатом суспільного та правового розвитку. Ідеї справедливості, гуманізму,
невідворотності, законості, винуватості форм увались у процесі становлення суспільства, де ржави та права. Вони створювались у процесі ев олюції наукових поглядів, а вже потім поступово
знаходили своє вираження в тих чи інших фо рмах у діючому законодавстві. Зміст принципів
юридичної відповідальності зумовлений пануючими у суспільстві уявленнями про право, су тність права, права людини, ролі держави і тому
подібне [20, с. 181].
Що ж стосується основоположного принципу юридичної відповідальності – невідворотності, то, на нашу думку, дане керівне положе ння сформувалося ще раніше, ніж, наприклад,
принципи рівності та індивідуалізації, оскільки
навіть принцип таліону свідчить про існування
принципу невідворотності. Відповідальність б ула неминучою, але чи вона була справедливою ,
чи ні – це вже інше питання.
У 1826 році французький Касаційний суд,
інтерпретуючи статтю 47 наполеонівського К одексу кримінального слідства 1808 року, заув ажив, що прокурор, який приймає рішення пор ушувати або не порушувати публічний позов (у
нашому розумінні кримінальну справу), володіє
дискреційними повноваженнями залишити зл очинне діяння без наслідків на основі тільки н едоцільності кримінального переслідування. Ві дповідно проведеним у Франції дослідженням,
близько 10 років назад у 55 % випадків прокур ори відмовляються від кримінального переслід ування в силу того, що невідома особа, яка вчин ила злочин, у 28 % випадків вони приймають ан алогічне рішення за іншими мотивами (в ос новному, за мотивами недоцільності притягнення
особи до кримінальної відповідальності) і тільки
40

у 17 % випадків кримінальн а справа порушується. Неважко помітити, що у такому випадку г оворити про невідворотність кримінальної відп овідальності беззмістовно. Принцип доцільності
кримінального переслідування офіційно визн аний у більшості зарубіжних держав – у Англії,
Бельгії, Данії, Нідерландах, США, Японії та і нших. Більше того, навіть у тих державах, які з аперечували даний принцип, дотримуючись пр отилежної системи – так званої „законності порушення кримінальної справи”, коли компетентні
державні органи зобов’язані давати справі офіці йний хід у кожному випадку виявлення ознак зл очину, насправді дане положення зберігається лише
в теорії. Мова, передусім, іде про Німеччину, де
традиційний „принцип законності” пост упово, але
правильно, витісняється принципом все тієї ж д оцільності кримінального переслідування [11, с.61].
Зовсім інакше відбувалось у радянський
період історії права. На це, мабуть, є декілька
причин. По-перше, відоме твердження Ч. Бекк аріа про „невідворотність покарання” використ овували представники марксизму -ленінізму абсолютно в усіх своїх наукових творах, що, звича йно, не могло залишитись непоміченим радянс ькою кримінально-правовою доктриною. Подруге, радянське кримінальне право завжди ві дрізнялося крайньою жорстокістю, вважаючи
(особливо у початковий період) кримінальну р епресію важливим засобом подавлення контрр еволюції у будь-яких її проявах. Дух цього сво єрідного кримінально-правового ригоризму, який
знайшов відображення навіть у формулі „неві дворотність покарання”, зберігся і тоді, коли небезпека котрреволюції, здавалась би, минула.
По-третє, у радянському праві не було процесу альних перепон для появи матеріально -правової
концепції невідворотності відповідальності.
Тільки протягом нетриваючого часу, а саме після
прийняття Закону від 9 лютого 1925 року, який
був доповненням до тексту Кримінально -процесуального кодексу РСФСР ст. 4 -а, і до виключення із КПК даної статті у зв’язку із вв еденням
в дію Кримінального кодексу РСФСР 1926 року,
процесуальний механізм порушення кримінал ьних справ був побудований на принципі доціл ьності. Стаття 4-а КПК РСФСР містила т аку норму: „Зокрема прокурор і суд мають право відмовити у порушенні кримінального переслід ування,
що полягало у забороні порушувати кр имінальну
справу у тих випадках, коли діяння особи, що
притягається до кримінальної відпов ідальності,
хоч і містить у собі ознаки злочину, передбач еного КК, але не може визнаватись су спільно-
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небезпечним (ст. 6 КК) в наслідок своєї малозначності, маловажливості та нищівності своїх на слідків, а передусім, коли порушення кримінал ьного переслідування і подальше в едення справи є
явно недоцільним. З 1926 року у кримінальному
процесі було закріплено початок законності кр имінального переслідування, яке знайшло, зокр ема, відображення у відомій статті 3 КПК Радя нського Союзу [11, с. 62].
Важко сказати, яка з названих причин від іграла істотну роль, але у вітчизняному кримін альному праві, на відміну від іноземного, був проголошений принцип невідворотності покарання.
Спочатку мова йшла саме про невідворотність
покарання, а не відповідальності, оскільки „злочин і покарання – це два поняття, які нерозривно
між собою пов’язані” [29, с. 444]. У 30 -50-ті роки, коли концепція невідворотн ості покарання
остаточно сформувалася, ніхто вже не ризикнув
би піддати її сумніву.
Першого удару по даній концепції було з авдано на рубіжі 50-60-х років ХХ століття, коли
„увагу радянської юридичної науки зацікавило
питання про сувору диференціацію відпо відальності і про покарання, особливо про звільнення
від кримінальної відповідальності з передачею
справи у товариський суд або з передачею ви нного на поруки. Дане нове питання вимагало д етальної розробки. У кодекси були включені ві дповідні статті” [11, с. 62]. Тоді відомий криміналіст Б. С. Утєвський зазначав, що новий інститут
звільнення від кримінальної відповідальності
„коливає традиційне уявлення про невідворо тність покарання за вчинені злочини. Стає мо жливим злочин без покарання, замість якого б удуть вживатися заходи суспільного впливу” [32,
с. 116]. В таких умовах потрібно було зовсім
відмовитися від принципу невідворотності пок арання, або суттєво його модифікувати, пристос уватись до нових напрямків розвитку радянського
кримінального права, зокрема до інституту звільнення до кримінальної відповідальності. Р адянська доктрина пішла іншим шляхом. Так
з’явився кримінально-правовий принцип невідворотності відповідальності, який прийшов на
зміну принципу невідворотності пок арання [11,
с. 63]. Зауважимо, що деякі автори до сих пір надають перевагу виразу „невідворотності пок арання”, вважаючи його одним із основних при нципів кримінального права [33, 34]. Але їх тра ктування даного принципу не можна вважати п оказовим для нашої сучасної науки, яка вже давно
використовує інший термін – „невідворотність
відповідальності”.

Визначити принцип невідворотності кр имінальної відповідальності намагались предста вники теоретичної моделі загальної частини кр имінального кодексу: „Будь-яка особа, в діях або
бездіяльності якої встановлений склад злочину,
підлягає покаранню або іншим мірам впливу,
передбаченим кримінальним законом” [15, с.
128–129]. У чому полягає відмінність принципу
невідворотності відповідальності від принципу
невідворотності покарання? Передусім у тому,
що кримінальна відповідальність перестала зв одитися виключно до покарання – з’явились й інші її форми, скажімо, умовне засудження, заст осування примусових заходів виховного характеру і тому подібне [11, с.63]. Більше дізнатис я про
відміність принципу невідворотно сті покарання
від принципу невідворотності відповідальності
можна у монографії російської вченої Т. А. М алаш „Принцип неотвратимости юридиче ской
ответственности” [22, с. 18 –21]. Крім того, у науці отримала розвиток ідея про те, що юриди чним наслідком злочину може бути не тільки
кримінальна, але і суспільна відповідальність, у
вигляді, наприклад, звільнення від кримінальної
відповідальності з передачею справи у товарис ький суд. Хоча концепцію суспільної відповідал ьності не можна визнати безспірною у нашій до ктрині, той факт, що ніхто не писав про „невідв оротність кримінальної відповідальності”, вик ористовуючи менш визначене поняття – „невідворотність відповідальності”, достатньо показовий.
Тобто тільки такий підхід, коли поряд з кримін альною відповідальністю виділяються інші форми
відповідальності за вчинені злочини, дозв оляв
більш чи менш логічно пов’язати інститут звіл ьнення від кримінальної відповідальності з при нципом невідворотності відповідальності: особа
звільняється від кримінальної відповідал ьності,
але притягається до іншого виду відповідально сті, яка все ж таки є невідворотною. Саме це, м абуть, мали на увазі С. Г. Келіна та В. Н. Кудря вцев, коли зазначали, що „застосування інших
мір, передбачених кримінальним законом, не
протирічить принципу невідвор отності відповідальності лише в тому випадку, якщо такі міри
пов’язані з обов’язковим покладенням на особу,
яка вчинила злочин, тієї чи іншої форми відпов ідальності [15, с. 129].
Кримінально-процесуальний кодекс УРСР
зі змінами та доповненнями на 1 березн я 1968
року містив стале положення щодо вираження
принципу невідворотності кримінальної відпов ідальності. Відповідно ст. 2 цього нормативно правового акту завданнями радянського кримін а-
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льного судочинства є швидке і повне розкри ття
злочинів, викриття винних і забезпечення правильного застосування закону з тим, щоб ко жний, хто
вчинив злочин, зазнав справедливого покарання і
жоден невинний не був притягнутий до кримінал ьної відповідальності і засуджений [3].
З прийняттям нових Основ кримінального
законодавства Союзу РСР та союзних республік
у 1991 році, які так і не набули юридичної сили,
принцип невідворотності кримінальної відпов ідальності „витримав”, знайшовши пряме закрі плення у ст. 2 цього закону [1]. По суті, саме О снови стали апофеозом тієї конструкції даного
принципу, яка була розроблена радянською кр имінально-правовою докриною останніх років і
запропонована авторам теоретичної моделі кр имінального кодексу [11, с. 63].
Зазначити також, що параграф 1 Загальної
частини Кримінального кодексу УРСР від 1927
року містить положення про задачі Кримінальн ого кодексу. Відповідно до ст. 1 даного параграф а
кримінальний кодекс УРСР має сво їм завданням
судово-правову охорону Радянської Соціаліст ичної Держави та встановленого в ній правоп орядку від суспільно-небезпечних діянь (злочинів)
шляхом застосування до правопорушників зазн ачених у Кодексі заходів соціального захисту [6].
Значно пізніше, Кримінальний кодекс Української
РСР від 28 грудня 1960 року для здійснення своїх
задач, зазначених у ч. 1 ст. 1 Кримінального ко дексу, визначає, які суспільно-небезпечні діяння є злочинами, і встановлює покарання, що застосовуют ься до осіб, які скоїли злочини [5]. Аналогічне з авдання Кримінального кодексу України вже після
проголошення незалежності містить ч. 1 ст. 1 цього
нормативно-правового акту [2; 3; 7].
З проголошенням незалежності України
конструкція принципу невідворотності кримінал ьної відповідальності не змінилася. Відповідно до
ст. 2 чинного Кримінально-процесуального кодексу України як основна мета кримінального суд очинства визнається таке застосування Закону, яке б
забезпечувало, з одного боку, притягнення до кр имінальної відповідальності кожного, хто вчинив
злочин, а з іншого – гарантувало б від безпідставного покарання невинних у його ско єнні [4, с. 14].
Становлення нового характеру взаємові дносин між державою та громадянином вимагає
суттєвого зміщення акцентів у цьому визначенні
та вилучення з нього елементів, які мають іде ологічне, а не процесуальне забарвлення. До
останніх, на думку В. Маляренко, належать такі
завдання, як швидке і повне розкриття злочинів
та невідворотність покарання. Зрозуміло, що н и42

зький рівень розкриття злочинів значно зумо влюється чинниками організаційного, фінансов ого та кадрового характеру. Проте частина злоч инів не розкривається і з причин, які також можна
віднести до об’єктивних.
Отже, вимога закону щодо швидкого і по вного розкриття злочину та забезпечення невідв оротності кримінальної відповідальності ігнорує
об’єктивні чинники, вона має декларативний, а
до певної міри і лицемірний характер. Очевидно,
на думку вченого-практика, що ці положення
закону були включені для того, щоб спонукати
правоохоронні органи працювати більш ефект ивно. На практиці ж вони призводять до масового
приховування злочинів від реєстрації, а також до
поширення практики безпідставного притягнення до відповідальності осіб шляхом примуш ування їх до самообмови чи шляхом фальсифік ації доказів. І в першому, і в другому випадках
посадові особи правоохоронних органів пор ушують закон з метою показати видимість нале жного виконання завдань, передбачених ст.2 КПК.
З огляду на сказане, В. Маляренко вважає, що
перед новим процесуальним законодавством не
повинні ставитися завдання про невідворотність
покарання, про забезпечення швидкого та повн ого розкриття злочинів [24, с. 399].
На нашу думку, якщо будуть внесені пр опозиції до законодавства про більш тривалий час
розкриття злочинів, то це буде негативно від ображатися на практиці розкриття злочинів. В имога повного розкриття злочину означає, що м ають бути встановлені всі обставини, які входять
до предмета доказування у кримінальній справі
[19, с. 10]. Тому про скасування цього положення
мова взагалі немає йти. Стосовно твердження
В.Маляренка про дискредитацію одного із з авдань кримінально-процесуального законодавс тва про невідворотність відповідальності, ми вважаємо, що це абсурд, оскільки принцип невідв оротності юридичної відповідальності, зокрема
кримінальної, – це фундаментальна засада, на
якій „тримається” вся система права. В. Маляр енко сам себе заперечує, оскільки зазначають, що
серед основних завдань кримінально -процесуального законодавства, які треба закр іпити у
новому КПК, є регулювання процесуального п орядку викриття осіб, винних у вчиненні злочинів,
притягнення їх до відповідальності та справе дливе їх покарання. А це завдання є істотним вираженням принципу невідворотності кримінал ьної відповідальності.
Успішне розслідування злочинів та викри ття
винних неможливе без неухильного виконання сл і-
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дчими всіх кримінально-процесуальних норм,
оскільки останні забезпечують необхідні умови для
встановлення істини по справі, гарантують об’єктивність, повноту та всебічність слідства, дотр имання прав учасників процесу [30, с. 83].
„Чи невідкладні слідчі дії не націлені на
викриття винних та забезпечення правильного
застосування закону з тим, щоб кожен, хто вчинив злочин, був підданий справедливому пок аранню і жоден невинний не був притягнутий до
кримінальної відповідальності та засуджений?” –
запитує А. П. Кругліков. Звичайно, що націлені.
Тому, звужувати їх завдання – значить, не бачити
перспективи подальшого розслідування справи,
штучно зменшувати значення здійснення цих
дій. Крім того, проведені своєчасно і у відпові дності з вимогами кримінально -процесуального
закону невід’ємні слідчі дії сприяють перекона нню у громадян твердження про невідв оротність
покарання, їх виховання у дусі неухильного в иконання законів [31, с. 44–45].
Висновки. Отже, конструкція принципу
невідворотності юридичної відповідальності ф ормувалася протягом тривалого соціально -історичного періоду, починаючи із найдавніших ч асів і закінчуючи сьогоденням. Можна виділити
декілька етапів формування принципу невідв оротності юридичної відповідальності (ранній п еріод, який починався із застосування принципу
таліону; класичний етап, що характеризувався
вперше сформульованою думкою Ч . Беккаріа про
невідворотність покарання; розвиток конструкції
принципу невідворотності юридичної відповід альності за радянських часів; останній період –
формування та функціонування принципу неві дворотності після проголошення н езалежності
України і на сучасному етапі).
Скільки би і які б серйозні міри відповідал ьності не встановлювала держава за ті чи інші пр авопорушення, як би вона не удосконалювала но рми, які регулюють порядок відповідальності, — все
це не дасть очікуваних результатів, якщо не буде
забезпечена невідворотність відповідальності.
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THE PRINCIPLE OF INEVITABILITY OF LEGAL RESPONSIBILITY
(THE HISTORICAL-PHILOSOPHICAL ASPECTS)
Summary
The main social-historical periods of the formation of the principle of inevitability of legal responsibi lity are analyzed in the article (the early per iod which was beginning at the time of usage of the principle of
talion; the classical period which was characterized why the sort firstly said by the Becarria about the inev itability of punishment; the development of the construction of the principle of l egal responsibility during the
soviet time; the last on period is the formation and functioning of the principle of inevitability after the
proclamation of independence of Ukraine and at the present time.
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ОСОБЛИВОСТІ ДЕПУТАТСЬКОГО ЗАПИТУ В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ:
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
Постановка проблеми. Проголошення незалежності України створило умови для р адикальних демократичних перетворень у нашому суспільстві та державі. У процесі здійснення ко нституційної реформи, основним завданням якої є
посилення ролі парламенту в системі розподілу
влад, вагомого значення набувають питання о бсягу повноважень народного депутата України,
зокрема права на депутатський запит і механізму
його втілення в дійсність, що підкреслює акти вність парламентаря у здійсненні державної вл ади. На сучасному етапі розвитку представниц ької демократії в Україні актуально постала пр облема вдосконалення та законодавчого закрі плення особливостей депутатського запиту в ді яльності члена парламенту .
Ступінь наукової розробки проблеми.
Теоретичне дослідження права на депутатський
запит висвітлювалось у працях як зарубіжних
учених, таких як Ф. Баллана, Д. Мессаже, Ж.-Ф.
Трибондо та ін., які обґрунтовували поняття та
зміст депутатського запиту, так і російських д ослідників. Зокрема, О.О.Безуглов, О.Д.Керимов,
Л.О.Нудненко, Л.О.Окуньков, С.А.Солдатков та
інші проаналізували процедуру реалізації зап итів
парламентарів. Серед українських наук овців, які
досліджували окреслену проблему , варто назвати
таких, як В.С.Журавський, П.С.Кислий, В.Ф.По горілко, Е.Р. Рахімкулов, С.М. Св єтова, Ю.М.
Тодика, О.Ф. Фрицький та ін..
Мета статті полягає в тому, щоб проаналізувати основні аспекти депутатського запиту, як
парламентської форми роботи депутата , та депутатського звернення, як позапарламентської в
діяльності народного депутата України. На осн ові врахування новітніх досягнень правової науки
і практики, вітчизняних і зарубіжних досвідів з
даного питання запропонувати низку конкре тних
рекомендацій щодо вдосконалення механі зму
реалізації права члена парламенту на депутатс ький запит і звернення.
Виклад основного матеріалу. Важлива
форма роботи українського парламен таря – це
запит, що є одним з виявів високого правового

статусу парламенту в державному механізмі
України . Депутатський запит – це право народного депутата України на запит до органів де ржавної влади чи органів місцевого самовряд ування щодо підконтрольних і підзвітних їм органів та посадових осіб з вимогою дати
роз’яснення з питань, що належать до їх комп етенції [22, с. 77-78].
“Запит – це дійовий контроль за станом
справ у тій чи іншій галузі господарського і соці ально-культурного будівництва” Важливе зн ачення
депутатського запиту зумовлюється тим, що він як
засіб контролю може бути направлений до шир окого кола органів та службових осіб [11, с. 8].
Конституція України в статті 86 передбач ила, що народний депутат України має право на с есії парламенту звернутися із запитом до органів
Верховної Ради України, до Кабінету Мініс трів
України, до керівників інших органів держ авної
влади та органів місцевого самоврядування, а т акож до керівників підприємств, установ і організ ацій, розташованих на території Україн и, незалежно
від їх підпорядкування і форм власності [1, с. 36].
В Україні парламентарій вносить депута тський запит у письмовій формі Голові Верховної
Ради України, який після оголошення його на
засіданні парламенту передає запит до Секрет аріату Верховної Ради для подальшої передачі
його відповідному органові [13, с. 78].
Письмова форма запиту, - переконаний
О.Х. Махненко, - забезпечує по-перше, лаконічність визначення предмет а запиту, що дає можливість отримати чітку відповідь по суті запиту;
по-друге, можливість для всіх інших депутатів
знайомитись зі змістом запиту [15, с. 256].
Направлення запиту народним депутатом
України до органів парламенту, уряду, інших
органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, згідно з рішенням Конституційного Суду України, не потребує попереднього
узгодження цього питання Верховною Радою
України. Однак рішення про направлення запиту
до Президента України приймається Верховною
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Радою України більшістю від її конституційного
складу [9, с. 10].
На вимогу народного депутата керівник
органу державної влади чи органу місцевого с амоврядування, підприємства, установи та орган ізації, якому адресований запит зобов’язаний п овідомити парламентарю про день розгляду п орушених у запиті питань за три дні [2, Ст. 15 ч. 7]
Офіційна письмова відповідь на депутатс ький запит у семиденний або в інший встановл ений Верховною Радою термін надсилається Г олові парламенту та депутату, який його вніс [3,
Ст. 8.3.3]. Закон України “Про статус народного
депутата України” передбачив, що Прези дент
України, керівники органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ і організацій, до яких звернуто запит ,
зобов’язані письмово повідомити депутата чи
групу депутатів, чи комітет парламенту про р езультати розгляду запиту у п’ятнадцятиденний
або інший встановлений строк, який не повинен
перевищувати одного місяця після одержання
запиту [2, Ст. 15 ч. 5].
Конституційне законодавство багатьох
держав свідчить, що аналогічна форма роботи
парламентарів міститься в Конституції Угорської
Республіки в § 27 також зафіксував положення
згідно з яким, члени Державних зборів можуть
звертатися до комісарів Державних зборів з п итань прав громадян, з питань прав національних і
етнічних меншин, до Голови Державної Раху нкової палати, до Голови Угорського Націонал ьного банку із запитом [14, с. 544].
Основний Закон Білорусії, стаття 103 кон статує, що депутат Палати представників, член Ради
Республіки має право звернутися із запитом до
Прем’єр-міністра, членів уряду, керівників держ авних органів, які утворюються або обираються П арламентом. Запит повинен бути включеним до п орядку денного палати, а відповідь на запит дається
протягом 20 сесійних днів [14, с. 321].
Стосовно відповіді на депутатський запит
може бути проведено обговорення, якщо на цьому
наполягає не менше однієї п’ятої депутатів від ко нституційного складу Верховної Ради України. За
результатами обговорення депутатського запиту
парламент приймає постанову. Депутатський з апит, відповідь на нього та прийнята постанова пу блікуються у “Відомостях Верховної Ради України”
та газеті “Голос України” [3, Ст. 8.3.4].
Регламент Національних Зборів француз ького парламенту (Ст. 139) містить положення
про те, що члени нижньої палати парламенту
мають право звертатися до представників уряду
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за допомогою письмових запитань (як альтерн атива усним – О.Ч.), які публікуються в “Journal
Officiel”, і в такий спосіб про них повідомляється
уряд. Вони вважаються поставленими з моменту
їх опублікування [12, с.142]. Французький юрист
Ж.-Ф. Трибондо підкреслює, що член Національних зборів володіє повною свободою у виборі
адресата. Більше того, депутат навіть може п оставити одне і те ж запитання різним членам
уряду для того, щоб отримати доповнюючі чи
протиставляючі одні одним відповіді [25, с. 4].
В Україні Регламент Верховної Ради допускає можливість одночасного внесення народним
депутатом не більше двох запитів [3, Ст. 8.3.2].
Відповідь на поставлене запитання франц узькі
члени уряду повинні дати протягом міс яця, яке
обов’язково публікується в “Journal Officiel”.
У виключних випадках міністрам на їх прохання
продовжують термін відповіді ще на один місяць
[12, с. 142]. Але даний двомісячний строк дотрим ується лише у 22% випадків [24, с. 395]. Так, відп овідь на запитання, поставлене депутатом Ж.-М.
Дайє 22 листопада 1982 року, було опубліковане
лише 26 березня 1984 року [23, с. 97].
Австрійські депутати вносять запити до
федерального уряду або до Президента Націо нальної ради в письмовій формі з чотирма копі ями та підписами на менше 5 депутатів. Адресату
запит передається через парламентську Дире кцію Національної ради, який розглядає і дає ві дповідь на запит протягом двох місяців. За проп озицією восьми депутатів відповідь може розгл ядатися на порядку денному в парламенті, або на
письмову вимогу 20 депутатів відповідь розглядається парламентом в обов’язковому порядку.
За результатами обговорення Національна рада
приймає рішення про прий няття чи відхилення
відповіді на запит. Разом з тим результат обгов орення може бути приводом для внесення проп озиції про вотум недовіри [16, с. 54].
На нашу думку, описаний досвід може бути
використаний у парламентській практиці Української держави лише з урахуванням її специф іки.
Важливою формою позапарламентської д іяльності українського парламентар ія є депутатське звернення, яке дає змогу депутату ефекти вно та всесторонньо виконувати свої повноваже ння як в парламенті, так і за його межами.
Л.О. Нудненко переконана, що різниця між
депутатським запитом і депутатським зверненням полягає в тому, що запит вноситься депут атом на сесії парламенту до чітко визначеного
кола органів і посадових осіб, тоді як право на
звернення член парламенту реалізовує поза сес і-
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єю і до необмеженого законодавством кола орг анів і посадових осіб. Різні і наслідки, що випл ивають із запиту і звернення. Відпов ідь на звернення направляється самому депутатові. Відп овідь на запит дається на сесії з можливим вин есенням постанови парламентом [17, с. 183].
Депутатське звернення – це викладена в
письмовій формі пропозиція народного депутата,
звернена до органів держ авної влади й органів
місцевого самоврядування, їх посадових осіб,
керівників підприємств, установ і організацій,
об’єднань громадян здійснити певні дії, дати
офіційне роз’яснення чи викласти позицію з п итань, віднесених до їх компетенції [18, с. 462].
Водночас відповідно до Рішення Конст итуційного Суду України від 5 березня 2003 року
народному депутату України надано право зве рнутись до Національного банку України або його
посадових осіб з письмовою пропозицією (деп утатським зверненням) про надання інфор мації,
яка становить банківську таємницю, а також про
здійснення наглядових дій та застосування зах одів впливу до банків та осіб, які охоплюються
наглядовою діяльністю Національного банку
України, якщо це пов’язано з депутатською ді яльністю [8, с. 40].
Орган чи особи, яким адресоване звернення народного депутата України , зобов’язані протягом 10 днів з моменту його одержання розгл янути і дати письмову відповідь. У разі неможл ивості розгляду звернення, за наявності офіційн ого листа, строк розгляду може бути продовжений, але не більше ніж 30 днів з моменту його
одержання [2, Ст. 16 ч. 2 ].
Умотивована відповідь на депутатське зв ернення повинна бути надіслана народному деп утату України не пізніше, як на другий день після
розгляду звернення, в обов’язковому п орядку за
підписом керівника чи посадової особи , до якої
було направлено звернення [2, Ст. 16 ч. 4].
При зверненні члена Ради Федерації, депут ата Державної Думи Російської Федерації з п итань,
пов’язаних з їх діяльністю, до органів де ржавної
влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань і організацій, посадові особи вк азаних органів, об’єднань, організацій невідкладно
(а при неможливості – не пізніше 30 днів з моменту
одержання звернення) дають відповідь і всі нео бхідні документи та відомості [10, с. 656].
Діяльність парламентарів при реалізації
права на депутатське звернення має обмежений
характер. Так, відповідно до рішення Констит уційного Суду України від 20 березня 2002 р. , народний депутат не має права звертатися до орг а-

нів і посадових осіб, що здійснюють функції ді знання і досудового слідства, з вимогами і проп озиціями з питань, які стосуються проведення ді знання та досудового слідства у конкретних кр имінальних справах [7, с. 9].
Також народний депутат не має права зв ертатися до органів прокуратури і прокурорів з
вимогами, пропозиціями чи вказівками у конкр етних справах [6, с. 21] та до голів судів і до су ддів стосовно конкретних судових справ [5, с. 7].
Вважаємо, що депутатське звернення як ф орма роботи парламентарів може мати як індивіду альний, так і колективний характер. Індив ідуальний
характер депутатського звернення, як правило , реалізується шляхом направлення членом парламе нту, в ході здійснення своїх повноважень, письмової
пропозиції до відповідних органів чи осіб врег улювати певні питання їх компетенції.
Колективний характер звернення може пр оявлятися як у формі направлення письмової проп озиції групою депутатів до законодавчо в изначених
адресантів, так і у формі конституці йного подання,
яке являє собою письмове клопотання до Конст итуційного Суду України [4, Ст. 39], не менш як с орока п’яти народних депутатів України [4, Ст. 40]
про визначення конституційності законів та і нших
правових актів Верховної Ради України, Президе нта України, Кабінету Міністрів України, парламе нту Автономної Республіки Крим або про необхідність офіційного тлумачення Конституції України
та законів України [4, Ст. 41].
Висновки. Народний депутат України, як
уповноважений представник народу України,
здійснюючи свою діяльність володіє реальними
контрольними повноваженнями, які реалізуються
у формі депутатського запиту, що являє собою в имогу депутата на сесії парламенту до відпові дних
органів і посадових осіб дати офіційну ві дповідь на
питання їх компетенції та у формі д епутатського
звернення, яке розглядається як пропозиція парламентаря до відповідних органів та посадових осіб
здійснити певні дії, дати офіційне роз’яснення чи
позицію з питань їх компетенції, яке може мати
індивідуальний чи колективний характер. Ная вність контрольних повноважень надає депутату не
тільки певного значення в суспільстві, але й зм ушує посадових осіб багатьох структур діяти у ві дповідності з чинним законодавством.
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FEATURES OF DEPUTY INQUIRY IN UKRAINE AND FOREIGN COUNTRIES
THE RATHER-LEGAL ANALYSIS
Summary
In article it is investigated a legal problem of deputy inquiry in Ukraine and foreign countri es on the
basis of a rather - legal method. The deputy inquiry is the requirement of the deputy to the state bodies off icially to answer a question . The deputy manipulation is the offer of the deputy to the state bodies to execute
some actions to explain q uestions of their competence.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ПРЕЗИДЕ НТА УКРАЇНИ
ЯК ДЖЕРЕЛО КОНСТИТУЦ ІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Введення інституту президента в структуру держа вного механізму
України започаткувало новий етап розвитку
української державності та призвело до появи
нового виду джерел конституційного права
України – нормативно-правових актів Президента України, проблема дослідження юридичної
природи, статусу та функц ій яких набула особливої актуальності у зв’язку із проведенням у
державі конституційної реформи.
Ступінь наукової розробки теми досл ідження. Проблема правової природи актів Пр езидента України порушується у вітчизняній конституційно-правовій науці, зокрема у працях
Агафонова С. А., Бєлова Д. М., Бойка О. В., Бу рчака Ф. Г., Плахотнюк Н. Г., Серьогіної С. Г.,
Тодики Ю. М., Яворського В. Д. тощо [1], однак
питання щодо нормативно -правових актів Президента України як джерел конституційного пр ава потребує ґрунтовного дослідження.
Мета дослідження – аналіз правових актів,
що видаються Президентом України, визначення
критеріїв віднесення правових актів Президента
України до джерел конституційного права Укр аїни, здійснення класифікації цих правових актів.
Виклад основного матеріалу дослідже ння. Як відомо, передумовою законодавчого оф ормлення статусу Президента України було пр ийняття Декларації про державний суверенітет
України [2], яка встановила, що державна влада в
республіці здійснюється за принципом її поділу
на законодавчу, виконавчу, судову, тобто пере дбачалася горизонтальна організація державної
влади, що зумовлювало необхідність заснування
поста президента, який би здійснював координ ацію діяльності цих трьох гілок.
5 липня 1991 р. прийнято Закон УРСР “Про
заснування поста Президента Укра їнської РСР і
внесення змін та доповнень до Конституції (О сновного Закону) Української РСР” [3], яким п ередбачено заснування поста Президента УРСР;
Закон УРСР “Про Президента Української РСР”
[4], відповідно до статті 1 як ого Президент УРСР
визначався як найвища посадова особа Українс ької держави і глава виконавчої влади, а відпові дно до частини 1 статті 7 цього Закону, передб ачалося, що Президент Украї нської РСР на основі

і на виконання Конституції і законів Української
РСР в межах своєї компетенції видає укази, які є
обов'язковими до виконання на території Украї нської РСР; Закон УРСР “Про вибори Президента
Української РСР” [5].
Прийняттю цих законів передувало вн есення відповідних змін і доповнень до чинної на
той час Конституції.
21 травня 1993 р. прийнято Закон України
“Про внесення доповнення до Конституції (О сновного Закону) України” [6], відповідно до як ого Президент наділявся правом ухвалювати ук ази з питань економічної реформи, не врегульов аних законами України, які діють до прийняття
відповідних законів.
За цією нормою глава Української держави
визнавався самостійним суб’єктом первинної
нормотворчості поряд із законодавчим органом,
оскільки реалізація Президентом вказаного по вноваження не обумовлювалася загальновизн аною у світовому конституціоналізмі формулою
“на основі і на виконання Конституції і законів”.
Більше того, механізм делегування Верховною Р адою частини своєї законодавчої функції Президе нтові не передбачав і такого необхідного важеля
парламентського впливу, як наступне затвердження президентських актів Верховною Радою.
Паралельно з указаною вище нормою, яка
регулювала правотворчість Президента України
у сфері економічної реформи, стаття 114 Конст итуції УРСР 1978 р. наділяла главу держави пр авом видавати укази і розпорядження на основі та
на виконання Конституції і законів України в
межах своєї компетенції.
Таке делегування законодавчих повнов ажень Президентові суперечить принципу розп оділу влади, оскільки законодавча функція є в иключною функцією парламенту, а ук ази глави
держави повинні мати в основному процедурнодопоміжний характер і спрямовуватися на вик онання законів. Президент же, не підмінюючи п арламент, може скористатися правом законода вчої ініціативи та внести відповідний законопр оект на розгляд парламенту.
Негативна оцінка делегуванню парламе нтом своєї законодавчої функції главі держави
була дана ще Дж. Локком у ХІХ ст., який відзн а-
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чав, що законодавчий орган не може мати права
передавати свої повноваження на творення зак онів до інших рук [7, с. 301].
Прийнята у 1996 р. Конституція України
[8] закріпила принцип розподілу державної вл ади на законодавчу, виконавчу та судову гілки.
При цьому Президенту України була відведена
особлива роль у механізмі державної влади та
особлива компетенція, яка носить комплек сний
характер. Реалізація цієї компетенції відбуваєт ься
через видання ним правових актів, якими відпові дно до частини 3 статті 106 Конституції України, є
укази і розпорядження, видані на основі та на в иконання Конституції і законів України.
Підтримуючи погляд Головатенка В., вважаємо, що до функцій правових актів Президе нта України належать такі функції, які випливають з конституційного визначення статусу Пр езидента та кола його повноважень: забезпечення
координації діяльності всіх гілок державної вл ади на загальнодержавному та регіональному рі внях; реалізація конституційних повноважень
Президента в нормативно-правовій формі; визначення порядку практичної реалізації законів; фо рмування доручень уряду та іншим органам вик онавчої влади (директивна функція); вс тановлення
нових самостійних юридичних норм за умови їх
відповідності Конституції та законам [9, с. 16].
У чинному законодавстві України не мі ститься визначення понять “указ” і “розпорядження” Президента. В якості критерію розм ежування указів і розпоряджень Президента між
собою може бути запропонований критерій юр идичної сили та змісту.
Цей критерій зумовлює те, що укази Президента мають вищу юридичну силу, ніж його
розпорядження; звідси можливі колізії між ук азами і розпорядженнями повинні вирішуват ися
на користь указів. Підкреслимо, що укази Президента можуть вносити зміни і доповнення до й ого
розпоряджень, а не навпаки. Дія розпор яджень, як
правило, не поширюється на територію всієї де ржави, тому вони є актами локального регул ювання,
пов’язані, наприклад, з вирішенням кадрових питань. Розпорядження не повинні мати пр иписів, що
мають нормативний характер.
Що стосується указів Президента України ,
то їх пропонується поділяти на:
1. Нормативні укази, у яких коло суб’єктів,
що підпадають під дію положень указ у, є невизначеним, а час дії тривалим. Необхідність пр ийняття нормативних указів у повсякденному
житті визначається, в першу чергу, значним ві дставанням законодавчого регулювання у сфері
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економіки, соціального і державного розвитку.
Нормативні укази – це укази у “власному сенсі”,
що встановлюють нові самостійні юридичні н орми з умовою не суперечити законам. Для но рмативних указів, що видаються Президентом
України, характерне спрямування на деталізацію і
конкретизацію загальних установлень і принципів
закону. Указ деталізує закон у тих випадках, коли
без такої конкретизації процес його застосування
був би ускладнений чи навіть н еможливий. Указ,
який конкретизує закон, повинен видаватися у суворій відповідності з таким законом.
Отже, нормативний указ Президен та – це
юридичний акт глави держави, виданий ним у
межах повноважень, визначених Конституцією
та відповідно до неї, що містить загальн ообов’язкові правила поведінки, спрямований на
регулювання широкого кола суспільних відн осин, розрахований на постійну або тривалу дію і
спрямований на невизначене коло суб’єктів. За
своєю юридичною силою та характером укази
Президента є актами прямої дії та мають однак ову юридичну силу на всій території України. До
нормативних указів Президента України можна
віднести, наприклад, Указ Президента України
“Питання організації виконання Закону України
“Про громадянство України”, в редакції від 27.
06. 2006 р. № 588/2006 [10], Указ Президента
України “Про Положення про Держаний комітет
України у справах національностей та міграції ”
від 19. 03. 2002 р. № 269/2002, зі змінами і доп овненнями [11];
2. Ненормативні укази, у яких визначено
коло осіб, на яких поширюється дія акта, статус
дії за територією є локальним, а за часом – обмеженим. Це укази Президента про прийняття до
громадянства України чи припинення громадя нства України, про надання політичного приту лку, про присвоєння класних чинів, рангів, поче сних звань, про помилування, про нагор одження
державними нагородами; президентськими ві дзнаками тощо. Ненормативний (правозастосо вний) указ являє собою форму виразу владних
повноважень Президента з конкретних питань,
розрахований на одноразову реаліз ацію і завжди
персоніфікований.
Президентом також можуть видаватися так
звані комплексні укази, які містять як нормати вні, так і індивідуальні приписи. Наприклад, Ук азом Президента України “Про Положення про
Постійного представника Президента України у
Конституційному Суді України” від 22. 05. 1998
р. № 504/98 затверджено Положення про П остійного представника Президента України у
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Конституційному Суді України, а також дано
доручення Главі колишньої Адміністрації През идента України, який обіймав цю посаду на м омент
видання Указу, затвердити у тижневий строк
структуру, штатну чисельність та Положення про
апарат Постійного представника Президента України у Конституційному Суді України [12].
Під розпорядженнями пропонується роз уміти владний акт Президента, виданий у межах
його компетенції, що має обов’язкову силу для
фізичних та юридичних осіб, яким його адрес овано. Розпорядження можуть б ути тривалої дії, а
можуть мати разові наслідки для конкретного
виконавця. Це організаційно -оперативні акти, які
мають допоміжне значення в правовому регул юванні діяльності глави держави [13, с. 16].
Отже, аналіз правової природи та юриди чної сили актів Президента України дає підстави
зробити висновок про те, що джерелами конст итуційного права України є акти Президента
України, видані у формі нормативних указів.
Історія функціонування указу як форми в иразу норми права сягає часів дореволюційної Росії,
де мали місце акти царського веління. У період
існування Радянського Союзу правом видавати
укази володіли президії Верховних Рад республік,
що входили до СРСР. Окрім того, в СРСР існувала
звичаєва практика затвердження законів указами.
Отже, указ у вітчизняній правовій практиці
протягом останніх століть розглядався як форма,
за допомогою якої можна було опер ативно, в разі
відсутності законодавчого регулювання, упоря дкувати на високому правовому рівні основні п итання суспільного життя.
У перші роки незалежності України укази
Президента відіграли вирішальне значення для
оформлення та розбудови нашої держави. Прот ягом 1991-1997 рр. ними визначався розвиток б агатьох сфер суспільного і державного життя:
державно-правового будівництва, економіки,
підприємництва, питання боротьби з корупцією,
соціальні питання тощо.
Відповідно до пункту 4 Перехідних пол ожень Конституції України, Президент України
протягом трьох років після набуття чинності
Конституцією України мав право видавати схв алені Кабінетом Міністрів України і ск ріплені
підписом Прем'єр-міністра України укази з ек ономічних питань, не врегульованих законами, з
одночасним поданням відповідного законопро екту до Верховної Ради України в порядку, вст ановленому статтею 93 Конституції (тобто в п орядку законодавчої ініціативи). Такий указ Президента України вступав в дію, якщо протягом

тридцяти календарних днів з дня подання зак онопроекту (за винятком днів міжсесійного пер іоду) Верховна Рада України не прийме закон або
не відхилить поданий законопроект більшістю
від її конституційного складу, і діяв до набрання
чинності законом, прийнятим Верховною Радою
України з цих питань. Президентом України б уло зроблено спроби реалізувати це право в 145
випадках, однак набули чинності лише 74 з таких
указів [14, с. 254].
Укази Президента України є актами підз аконного характеру. Ця теза підтверджується ни зкою норм Конституції України. Так, відповідно
до статті 75 Конституції України, єдиним орг аном законодавчої влади в Україні є парламент Верховна Рада України; частина 3 статті 113 О сновного Закону встановлює, що Кабінет Мініс трів України у своїй діяльності керується Конст итуцією та законами України, а також указами
Президента України та постановами Верховної
Ради України, прийнятими відповідно до Ко нституції та законів України.
Про важливе місце указів глави держави в
системі нормативно-правових актів свідчить і положення частини 3 статті 106 Конституції України,
відповідно до якого укази Президента України є
обов'язковими до виконання на тер иторії України,
а також положення частини 7 статті 107 Конституції України, відповідно до якого рішення Ради н аціональної безпеки і оборони України вводяться в
дію указами Президента України.
В ієрархії нормативно-правових актів укази
Президента України мають вищу юридичну с илу, ніж постанови та розпорядження Уряду. Це
підтверджується, по-перше, змістом уже цитованої вище частини 3 статті 113 Конституції Укр аїни, а, по-друге, положенням пункту 15 частини
1 статті 106 Конституції України, відповідно до
якого Президент України зупиняє дію актів К абінету Міністрів України з мотивів невідпові дності Конституції України з одночасним зве рненням до Конституційного Суду України щодо
їх конституційності.
Важливим для нормотворчої діяльності
Верховної Ради України і Президента України є
питання про розмежування предмета закону і
нормативного указу Президента. Конституція
України не обмежує останнього переліком п итань, з яких він має право видавати акти, здій снюючи правове регулювання. Проте , з іншого
боку, стаття 92 Конституції України окреслює
коло найважливіших питань, правове регул ювання яких має визначатися та встановлюватися
виключно законами України. Тому обмеження
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нормотворчої компетенції глави держави полягає
у тому, що він не може видавати укази з питань,
які вже регламентовані законом чи щодо яких
Конституція містить прямі вказівки про те, що
вони повинні бути регламентовані законом.
Водночас такий висновок потребує сутт євого уточнення. Якщо брати до уваги підзако нний характер актів Президента, а також те, що
Конституція не містить вичерпних критеріїв
розмежування повноважень у правотворчій ді яльності Верховної Ради, Президента й Уряду, то
предмет і сфера “указного” регулювання в кон кретній сфері повинні базуватися на компетенції
Президента, яка визначена перш за все в розділі
V Конституції України – “Президент України”.
Більш раціональним виглядає прийняття парл аментом нехай навіть фрагментарного закону (за
пропозицією Президента чи Уряду), ніж випер еджувальне видання Президентом аналогічного за
змістом указу. Це пояснюється тим, що процес
розроблення, обговорення і прийняття законів
побудований на більш демократичних засадах,
ніж видання будь-якого іншого правового акт а.
Набрання чинності окремими указами Пр езидента України Основним Законом України
пов’язується із проходженням ними процедури
контрасигнування (контрасигнатури), тобто сп еціального посвідчення акта глави держави з боку
інших посадових осіб. Процедура контрасигнації
передбачає, що акти Президента стають обов’яз ковими лише за умови скріплення їх пі дписами
відповідних посадових осіб виконавч ої влади
(прем’єр-міністра чи міністра, відповідального за
акт та його виконання).
Інститут контрасигнування досить пошир ений у світовій конституційній практиці. Напр иклад, у Франції акти Президента Республіки, за
невеликим виключенням, скріплюються підпис ом
прем’єр-міністра, а у випадку необхідності – відповідними міністрами [15]. Подібні положення мі стяться в конституціях Австрії [16] та Італії [17].
Акти Президента України, видані в межах
повноважень, передбачених пунктами 5, 18, 21,
23 частини 1 статті 106 Конституції, скріплюються підписами Прем'єр-міністра України і міністра, відповідального за акт та його виконання.
При цьому слід звернути увагу на те, що до пр ийняття Закону України “Про внесення змін до
Конституції України” від 08. 12. 2004 р. [18] коло повноважень Президента України, у межах
яких видавалися акти глави держави, що підл ягали контрасигнуванню, було значно ширшим.
Зважаючи на зміст повноважень Президента
України, видання указів по реалізації яких п о52

требуватиме контрасигнування, такі ука зи Президента України матимуть, в основному, нено рмативний характер.
Різноманітність указів Президента України
зумовлює необхідність їх класифікації.
Так, Горбунова Л. М. пропонує виділяти:
укази виконавчого характеру, що визначають
порядок практичної реалізації конституційних
законів; директивні укази, що містять доручення
Уряду та іншим органам виконавчої влади; пр ограмно-політичні укази, що видаються з метою
реалізації основних напрямків внутрішньої та
зовнішньої політики [19, с. 75].
За предметом правового регулювання пропонується виділяти, зокрема, нормативно правові укази Президента України: у сфері де ржавного будівництва; (наприклад, Указ Презид ента України “Про склад Кабінету Міністрів
України” від 15. 12. 1999 р. № 1574/99, зі змін ами і доповненнями [20], Указ Президента Укра їни “Про заходи щодо впровадження Концепції
адміністративної реформи в Україні” від 22. 07.
1998 р. № 810/98, зі змінами і доповненнями
[21]); у сфері захисту конституційних прав і св обод громадян (наприклад, Указ Президента
України “Про заходи щодо дальшого змі цнення
правопорядку, охорони прав і свобод громадян”
від 18. 02. 2002 р., № 143/2002, зі змінами і доп овненнями [22]); у сфері оборони і національної
безпеки (наприклад, Указ Президента України
“Про заходи щодо подальшог о зміцнення обороноздатності держави” від 06.12.2001 р. №
1195/2001 [23]); у сфері боротьби з і злочинністю,
корупцією, правопорушеннями (наприклад, Указ
Президента України “Про невідкладні додаткові
заходи щодо посилення боротьби з організов аною злочинністю і корупцією” від 06. 02. 2003 р.
№ 84/2003 [24]). За предметом правового регулювання можна також виділяти укази Президента з
питань: конституційного законодавства, компете нції органів місцевого самоврядування, законода вства про працю, пенсійного забезпеч ення, соціального страхування, фінансового права, у сферах н ауки, освіти і культури, зовнішньополітичної діял ьності, в економічній сфері тощо.
Існують і інші критерії класифікації норм ативних указів Президента. Так, акти глави де ржави можна поділити на ті, що видаються з метою реалізації внутрішніх і зовнішніх функцій
держави; за часом здійснення вони можуть бути
постійними або тимчасовими тощо.
Відповідно до пункту 2 частини 1 статті
106 Конституції України, Президент України
звертається з посланнями до на роду та із щоріч-
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ними і позачерговими посланнями до Верховної
Ради України про внутрішнє і зовнішнє стан овище України. Питання про юридичну силу та
правову природу вказаних актів Президента є ди скусійним у конституційній теорії та практиці. П огляди на вказане питання зводяться до наступних:
послання – це нормативний акт, за своєю силою
прирівняний до закону; послання – це офіційний
документ, який не є нормативним актом обов’язковим для громадян і посадових осіб, оскільки не
містить правової норми; президент ські послання
мають характер політичного акту з елементами
розпорядчих функцій. Вони слугують орієнтиром
законодавчої діяльності парламенту [25, с. 12].
Отже, значущість президентських послань
є безспірною, оскільки вони, як і інші акти,
спрямовані на врегулювання конкретних сусп ільних відносин, однак питання щодо їх юриди чної сили потребує проведення самостійного
ґрунтовного дослідження.
Окрім названих актів, Президент України
має право вносити конституційні подання (статті
150, 151 Конституції України), п ідписує різного
роду листи, запити тощо, які не є нормативно правовими актами, а отже, не можуть визнаватися джерелами конституційного права.
Відповідно до абзацу другого пункту 1 ча стини 1 статті 150 Конституції України, виріше ння питань про відповідність Конституції України
(конституційність) актів Президента України н алежить до повноважень Конституційного Суду
України. Вказаному положенню Конституції
України дано офіційне тлумачення згідно з Р ішенням Конституційного Суду України від 27.
03. 2002 р. № 7-рп/2002 [26], відповідно до якого
перевірці на предмет конституційності Конст итуційним Судом України підлягають будь -які
правові акти Президента України незалежно від
того, мають вони нормативно -правовий чи індивідуально-правовий характер. У той же час в ирішення питання про суперечність їх нормам з аконів (законність) має здійснюватися судами з агальної юрисдикції України.
Висновки. Отже, акти Президента Укра їни, видані ним на виконання своїх конституці йних повноважень, є підзаконними за своїм хара ктером. При цьому джерелами конституційного
права України серед актів Президента України є
тільки його нормативні укази, які містять загал ьнообов’язкові правила поведінки, спрямовані на
регулювання широкого кола суспільних відн осин, розраховані на постійну або тривалу дію і
спрямовані на невизначене коло суб’єктів.

З нашого погляду, з метою упорядкування
системи правових актів, які видаються Президе нтом України, повинен бути прийнятий відповідний
спеціальний закон або ж дане питання повинно
закріплюватися у законі, присвяченому регулюванню правового статусу Президента України.
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ДОСЛІДЖЕННЯ НІМЕЦЬК ИХ ТА АВСТРІЙСЬКИХ ПРО ЦЕСУАЛІСТІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА
РОЗВИТОК НАУКИ ЦИВІЛ ЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА В РОСІЇ В ХІХ СТ.
Постановка проблеми. Відмічаючи важливість та значимість науково-теоретичних досліджень ключових проблем науки цивільного
процесуального права, слід зазначити, що на сь огоднішній день по основним базисним положе нням теорії цивільного процесуального права ві дсутня єдність поглядів серед представників н ауки цивільного процесуального права. На наш п огляд, причини цього кореняться в тих теорети чних розробках, які були започатковані ще в пе рших наукових дослідження процесуалістів сер едини ХІХ століття, які поступово розроблялися,
обґрунтовувалися і доповнюв алися новим змістом на протязі тривалого історичного шляху ро звитку науки цивільного процесуал ьного права.
Аналіз історичних коренів становлення і розви тку
науки цивільного процесуального права в с ередині
ХІХ століття дасть можливість дослідити питання
про те, які саме ідеї, концепції, погляди стали о сновою для зародження, становлення і розвитку н ауки цивільного процесуального права в Р осії.
Метою дослідження є характеристика тієї
сукупності теоретичних знань сформованих н імецькими та австрійськими процесу алістами про
поняття та сутність цивільного процесу, які зді йснили вплив на розвиток концептуальних пол ожень російських процесуалістів Росії в ХІХ.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Становлення і розвиток науки цивільного проц есуального права в Росії, а пізніше і на території
сучасної України, яка входила до складу росі йської імперії, датується періодом проведення с удово – правової реформи в 1864 році. Саме в цей
період формуються теоретичні дослідження які
стали основою формування науки цивільного
процесуального права. У сучасних підручниках
по цивільному процесуальному праву, моногр афіях, наукових статтях, дисе ртаціях згадуються
прізвища таких відомих представників науки ц ивільного процесуального права як Є.В. Васько вський, А.Х. Гольмстен, В.М. Гордон , Є.А. Нефедьєв, В.А. Рязановський, К.І. Малишев, Т.М. Я б-

лочков та інші, які внесли вагомий внесок в ро звиток науки цивільного процесу ального права
Росії в ХІХ столітті. З цього часу з’являється ціла
низка підручників з цивільного процесу, коме нтарі до Статуту цивільного судочинства (1864р.),
наукові статті. Відкривши підручники з цивіл ьного процесуального права зазначених науковців
можна побачити, що в основу більшості їх на укових розробок проблем цивільного процесу
(поняття цивільного процесу, предмет, пр инципи, джерела, тощо) були покладені дослідження
німецьких та австрійських процесуалістів Ваха
(Wach), Енгельмана (Engelmann), Канштейна
(Canstein), Бюлова (Bulow), Кьолера (Kohler),
Планха (Planch), Швальбаха ( Schwalbach) та інших. Як правило їх науков і теорії, погляди, ідеї
та насамперед прізвища в сучасних наукових д ослідженнях не згадується. Хоча вже в перших і
наступних дослідженнях процесуалістів дорев олюційного періоду присутні основні погляди н імецьких та австрійських процесуалістів, здійсн ено аналіз їх теорій по різним питанням цивільн ого судочинства, наводяться їх цитати. Дана м етодика була властива майже всім російським
процесуалістам дореволюційного періоду (до
1917 року). Дослідження здійснювалося в двох
напрямках : підтримання і доповнення к онцепції
або її критичний аналіз з протиставленням вла сних поглядів. Такі підходи були спрямовані на
формування російської науки цивільного проц есуального права, заснованої на російському ц ивільному законодавстві. Вивчати зарубіжний д освід було традиційно прийнято в науці цивільного процесуального права.
Виклад основного матеріалу. Серед основних питань, які стали предметом дискусійних
обговорень в науці цивільного процесуального
права можна виділити проблему про поняття і су тність цивільного процесу, а також про його будову.
Важливим у цьому напрямку дослідже ння стала
робота німецького процесуаліста – професора
Оскара Бюлова під назвою „Вчення про процесу а-
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льні заперечення і процесуальні прип ущення”, яка
була видана в 1868 році в Німеччині [9].
На сьогоднішній день, загальновизнаним є
те, що саме О. Бюлов детально розвинув теорію
цивільних процесуальних відношень і застосував
її до вирішення деяких процесуальних питань:
про сутність цивільного процесу; про процесу альні права та обов’язки, процесуальні дії су ду та
сторін; про процесуальну співучасть; про суб`єк тів процесу тощо. Він вперше звернув ув агу на
те, що в основі вирішення питання про п оняття
процесуального відношення повинно бути п окладено уявлення про процес, як єдине, цілі сне
явище [6, с.24].
Основу теорії О. Бюлова складав тезіс, що
„процес – це юридичне відношення” [7, с.82 -83].
Це основне положення теорії О. Бюлова пояснюв алося ним через права та обов’язки, якими процес уальне право наділяє сторін і суд у їх взаємних ві дносинах. Звідси робився висновок, що процес – це
співвідношення таких прав та обов’язків, тобто це
юридичне відношення [1, с.682].
Цивільний процес, за теорією О.Бюлова, з
одного боку - це цілісне юридичне відношення, з
іншого - це сукупність процесуальний дій. В ц ілому процес, на його думку, це юридичне відн ошення, яке постійно розвивається, рухається, п ереходить у своєму розвитку від однієї стадії до
іншої і знаходиться в такому динамічному стані
аж до вирішення справи.
Такому відношенню властива певна мета захистити матеріальне відношення. Нарешті,
О.Бюлов вважав, що це відношення є публічно правовим, оскільки процесуальне право визначає
права та обов’язки суду і сторін у їх взаємові дносинах. Тому, він розглядав процес у якому і снує два юридичних відношення : 1) між судом і
позивачем і 2) між судом і відповідачем.
Між сторонами, на його думку, процесу альних відносин не виникає, тому що по відн ошенню один до одного сторони не мають проц есуальних прав та обов’язків. По відношенні до
суду сторони мають лише права, а суд по відн ошенню до сторін лише обов’язки. Дана констр укція лягла надалі в основу якщо не всіх, то ма йже більшості подальших наукових досліджень з
цивільного процесу [3, с.7; 5, с.72].
Отже, процес – це юридичне відношення,
основу якого становлять, відношення взаємн их
процесуальних прав та обов`язків, які належать
суду та сторонам. Це одна з характерних ознак
процесу як юридичного відношення в теорії О.
Бюлова. Звідси робився висновок, що цивільний
процес за своєю внутрішньою будовою є поє д56

нанням двосторонніх відноси н, а оскільки суд є
обов’язковим суб’єктом у кожному такому ві дношенні, то ці два відношення “суд -позивач”,
“суд-відповідач” утворюють єдине ціле. Процес
набуває внутрішньої єдності.
Процесуальне відношення О.Бюлов буд ував за принципом зобов`язального в ідношення.
На це вказувало те, що він намагався бачити в
процесі елементи приватноправового відноше ння, а саме взаємні права сторін та обов`язки суду.
Якщо процес є юридичним правовідношенням,
стверджував О.Бюлов, то тим самим для науки
цивільного процесу постають такі завдання, які з
давніх часів постають і вирішуються по відн ошенню до інших правовідносин: при наявності
яких умов (припущень) виникає цивільний пр оцес. Для виділення таких умов потрібно на думку
О. Бюлова вирішити ряд п итань, а саме: між
якими суб’єктами таке відношення може вини кнути; відносно якого предмету; які дії та події
необхідні для його виникнення; хто вправі вч иняти такі дії. Відповіді на ці питання дали мо жливість О.Бюлову сформувати групу умов вин икнення процесуальних відносин, а значить і процесу в цілому. Цю групу становили умови, які
засновані на законі і до яких автор відносив: 1)
підсудність; 2) процесуальну здатність сторони;
3) легітимацію повіреного (представника); 4) н аявність предмета судового розгляду (спору); 5)
дотримання правил оформлення позовного пр охання. Ці процесуальні правила були названі
О.Бюловим „припущеннями”. При цьому відсу тність однієї з умов є на його думку перешкодою
для виникнення процесу. Окрім того, ці умови
давали можливість визначити конституїтивн і елементи кожного процесуального відношення, а с аме: 1) між якими особами виникають процес уальні
відносини; 2) відносно якого предмету; 3) через які
дії; 4) коли може виникнути процес [7, с.85].
Варто зазначити, що О.Бюлов вперше в
науці цивільного процесуального права обґрунтував необхідність виділення умов виникнення
цивільних процесуальних відносин, правда наз иваючи їх «припущення процесу». На той час це
було значним кроком вперед, оскільки до нього
на це не зверталося уваги. На думку самого
О.Бюлова «... для цивільного процесуального
права знайдена досить корисна точка зору ..., яка
дасть можливість кинути більш глибокий погляд
на будову всього судочинства, з`ясувати сутність
багатьох окремих процесуальних явищ, які п отребують пояснення» [7, с.85]. С лід зазначити,
що подібна точка зору була раніше знайдена для
цивільного і кримінального права, де першому
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було відомо умови виникнення цивільного пр авовідношення, іншому - склад злочину.
Виділення умов («припущень») виникне ння цивільних процесуальних відн осин мало не
лише теоретичне, а й практичне значення, оск ільки це давало можливість з виникненням пр оцесу вирішити питання про розподіл обов`язку
по доказуванню між позивачем і відповідачем
(тяжущими). О.Бюлов вважав, що такий обов`я зок повинен бути розподілений порівну між сторонами. Основою такого розмежування повинні
бути факти, які слугують підставою або пер ешкодою для виникнення процесу. Особливої
уваги О.Бюлов приділяв у своїх дослідженнях
фактам, які є перешкодою для виникнення пр оцесу. Такі факти (умови) він поділяв на дві групи
: 1) обставини, при наявності яких процес не м оже виникнути взагалі; 2) обставини, які можуть
бути усунені в процесі розгляду справи [2, с.30].
Питання про наявність або відсутність таких
умов повинні вирішуватися лише судом . Тут
О.Бюлов висловлювався категорично. Обгруну тванням цього положення слугував, на його ду мку, публічно – правовий характер цивільного
процесу, у якому суд „зобов’язаний здійснювати
нагляд за тим, щоб не було недоліків у „прип ущеннях процесу” [7, с.89] . Але одночасно він
вважав, що сторони вправі повідомляти суд про
недоліки в умовах виникнення процесу. При
цьому О.Бюлов не допускав можливість офор млення такої заяви у формі заперечення. На його
думку заперечення можуть стосуватися лише
фактів матеріального характеру, про які саме
лише відповідач, як не заінтересована особа у
виникненні процесу, може формувати у вигляді
посилань на факти та докази.
Дослідження О.Бюлова були вагомим вн еском в науку цивільного процесуального права,
підвищило значення цієї науки. Корні цієї теорії
походять з романської середньовічної юриспр уденції, які знайшли новий розвиток у німецьких
правових теоріях. Одним із видатних процесу алістів кінця ХІХ ст. можна вважати німецького
вченого Оскара Бюлова, який сконцентрував
увагу на більш загальних проблемах цивільного
процесу і дав можливість завдяки своїй теорії
дати відповідь на багато проблемних питань. В
теорії цивільного процесуального права з`явився
«Бюловський напрямок». У цьому напрямку було
багато послідовників, які розвив али цю теорію,
доповнювали її новими положеннями. За словами
Є.О. Нефедьєва теорія О.Бюлова дала можливість
вирішити багато спірних питань цивільного проц е-

су – вона стала вихідним пунктом для дослідження
сутності цивільного процесу [7, с.81].
Під впливом теорії Бюлова розвивали свої
теорії німецькі та австрійські процесуалісти К анштейн (Canstein R.F.), Шультце (Schultze),
Швальбах (Schwaltach), Вах (Wach a.), Дрехслер
(Drechsler), Кьолер (Kohler J.), Планх (Planch
I.W) та інші, а також російські процесуалі сти
Є.О. Нефедьєв, В.М. Гордон, Ю.С. Гамбаров,
А.Х. Гольмстен, Н.А. Гредескул, Є.В. Васьковс ький та інші. Але не зважа ючи на те, що теорія
О.Бюлова лягла в основу теоретичних досл іджень більшості процесуалістів того періоду, все
ж таки ніхто із його послід овників не прийняли
теорію О.Бюлова в чистому вигляді – всі послідовники допускали відхилення від тих чи інших
положень цієї теорії і при цьому такі відхиле ння
були суттєвими [7, с.81-82]. Так, австрійський
процесуаліст Канштейн прийняв основне пол оження теорії О.Бюлова, що “Процес є відноше нням”, а також те, процес має подвійну природу: з
однієї сторони – це правовідношення, а з іншої
сторони - це рухомий процес. Основні положе ння Канштейна, які розкривають на його думку
сутність цивільного процесу, зводил ися до наступних: 1) цивільний процес - це провадження,
яке складається з слідуючих одне за одним, зм інюючи одне одного процесуальних дій сторін,
суду; 2) процес – це взаємні відношення сторін із
судом, змістом яких є засновані на законі права
та обов’язки; 3) цивільний процес – це правовідношення, яке частково є публічно – правовим, та
частково приватно – правовим (між сторонами
процесуальних відносин не і снує); 4) цивільний
процес знаходиться в постійному русі; 5) підст авою виникнення процесу є пред’явлен ня позову,
основу якого становить правовий спір [7, с.91 92]. Як видно більшість цих о сновних положень
подібні до поглядів О.Бюлова. Пояснення Кан штейна стосовно сутності цивільного процесу в
порівнянні з теорією О.Бюлова мали не суттєві
розбіжності. Насамперед, це стосувалося вкл юченням Канштейном до цивільного процесу, як
юридичного відношення, відносин між сторон ами (приватно – правові відносини) і приватного
спору, у якості складових його елементів; м омент виникнення процесу ототожнювався з м оментом виникнення правового спору. Останнє
положення було піддано серйозній критиці з б оку німецьких (Drechsler) так і російських вчених
(Нефедьєв Є.О.), які вважали, що потрібно ро змежовувати „початок процесу” від „початку сп ору”, оскільки на їх думку, кожен право вий спір
може передбачати процес, але не кожен процес
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передбачає спір [7, с.96]. Тобто, на наш погляд, і
Дрехслер, а пізніше і Є.О. Нефедьєв, обґрунтув али можливість розгляду в ц ивільному процесі
так званої безспірної категорії цивільних справ.
Надалі Канштейн змінив свою думку стосовно
моменту виникнення цивільного процесу
і
пов’язав цей момент з пред’явленням позову,
викликом в суд відповідача і оспорюванням
останнім позовних претензій. Прийняття прет ензій від позивача є на його думку тією підставою
яка дає поштовх до розвитку всього цивільного
процесу по конкретній справі. Саме позов визначає мету і напрямок руху всього процесу. При ць ому, незалежно від того скільки виникає процесу альних відношень, процес по своїй суті з алишається
єдиним. Важливим на наш погляд є виділення
професором Канштейном такої особливості проц есуального відношення як те, що воно має свою к інцеву мету – розгляд і вирішення справи.
Інші німецькі процесуалісти, серед яких
можна назвати Швальбаха, Шультце, Ваха, Кь олера та інших, також прийняли основне пол оження О.Бюлова, що проце – це юридичне відношення, яке має свої умови виникнення, існу вання та припинення, але по різному підходили
до обґрунтування цього твердження. Так, Шв альбах вважав не потрібним пояснювати природу
такого відношення, а також характеризувати
умови його виникнення. Цивільний процес, як
юридичне відношення, повинен характеризув атися як сукупність окремих різноманітних ві дношень, які виникають між тямущими (сторон ами), так і окремо між кожним тяжущимся із с удом. Це положення дещо відступало від теорії
О.Бюлова. Єдність процесу, Швальбах вбачав у
„підпорядкованості сторін закону та суду”, де
останній виступає органом примусу до вчинення
сторонами певних процесуальних дій, під загр озою настання для них небажаних насл ідків.
Отже, Швальбах в основі процесу – юридичного відношення вбачав три відношення, які
виникають між сторонами (тяжущими), а також
які виникають окремо з кожним тяжущим (ст ороною) і судом. Зв’язуючим елементом таких
відносин виступає суд, який наділяєть ся владними повноваженнями.
Ідея про обов’язкову участь в процесуал ьних відносинах суду і про наділення його вла дними повноваженнями були надалі взяті за осн ову наукових поглядів російським процесуалістом
Є.О. Нефедьєвим, який виступив проти ”бюло вського” напрямку, відстоюючи положення про
необмежену владу суду в цивільному процесі.
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У своїх наукових дослідженнях німецький
процесуаліст Адольф Вах (А. Wach) цивільний
процес розглядав з двох позицій – це юридичне
відношення і це юридичний факт (подія), яка з аснована на життєвих явищах, врегульованих н ормами закону. Тобто, в основі процесу були п окладені дії, як прояв волі сторін, суду і дії, які не
залежали від волі (смерть особи, втрата дієзда тності тощо). На думку А.Ваха, до таких фактів,
які складають основу юридичного відношення
(процесу) не повинні ві дноситися дії свідків,
експертів, тому, що їх поведінка залежить від
поведінки сторін і суду. Основне призначення
процесуальної поведінки – реалізація прав та
обов’язків, як матеріальних так і процес уальних
[14, с.17-86]. В даному випадку було виділено
нерозривний зв’язок прав і обов’язків з процес уальними діями (поведінкою). Це положення н адалі лягло в основу концепції про зміст цивіл ьних процесуальних відносин.
А.Вах виникнення, розвиток і завершенням
процесуальних дій ставив в залежність від мети
процесу, яку зводив до права на позов і обов’язку
захистити це право. Якщо перше належало ст оронам, то останнє суду.
Прогресивним, на наш погляд, є поділ пр оцесу на стадії: попереднє провадження; процес,
метою якого є постановлення рішення; процес
виконання [7, с.121-122]. Кожна з цих стадій має
свою мету. Ці стадії складали єдиний процес,
який утворювався з правових відносин між уча сниками процесу. Підставою об’єднання процесу
в єдине ціле, на думку А.Ваха, є мета процесу.
Не дивлячись на це, теорія А.Ваха мала певні
недоліки, а саме: не вказувалося про об’єкт пр авовідношення між учасниками процесу; не пок азано динаміку процесу – його розвиток по стадіям; не виділено ознаки (ос обливості) процесу –
правовідношення. На це наголошував російський
процесуаліст Є.О. Нефєдьєв .
Погляди інших німецьких та австрійських
процесуалістів таких як Кьолер ( Kohler), Лабанд
(Laband), Дрехслер (Drechsler), та інші не співпадали з бюловською теорією лише по деяким п оложенням. Так, Лабанд вважав, що позов поз ивача пред’являється не до відповідача і до суду, а
до держави [7, с.123-124], яка зобов’язана змусити відповідача виконати свій обов’язок. Кь олер, вважав, що в цивільному процесі відносини
виникають лише між сторонами, в основу яких
покладено заінтересованість останніх. Дрехслер
цивільний процес розглядав як форму примусо вго здійснення цивільних прав за допомогою суду.
Тобто, у наведених дослідженнях аспект робився
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у сторону об’єктивного права, у якому передб ачені права, що підлягають захисту. Тому сутність
цивільного процесу зводилась до „судового з астосування об’єктивного цивільного права з м етою захисту приватно – правових інтересів” [1,
с.8]. Надалі ці положення були сприйняті і ро звинуті представниками російської школи цивіл ьного процесуального права Є.О. Нефєдьєвим,
А.Х. Гольмстеним.
Слід зауважити, що в німецькій та австрі йській процесуальній науці були і противники т еорії О.Бюлова. Серед таких апонентів можна н азвати Планха (Planch)), Менгера (Menger), Шультце(Schultze). В основу своїх теорій зазначені
науковці покладали різні обґрунтування, основу
яких становив тезис про неможливість отото жнення цивільного процесу з юридичним відн ошенням в наслідок того, що сторони - це передбачувані учасники спору, оскільки чи дійсно між
сторонами існує спір встановить суд, а отже між
ними спірне відношення не може вважатися пр оцесуальним (юридичним). Сторони лише вист упають суб’єктами права (Планх); цивільний пр оцес – це лише певна сукупність самостійних п ослідовно змінюючи одне одного пр оцесуальних
відношень, які не об’єднуються в єдине ціле
(Менгер); цивільний процес – це лише комплекс
угод (Шультце).
Спільним у наведених поглядах було нам аганням у поняття цивільного процесу закласти
особливості, які були притаманні трьом видам
судочинства: позовному; охоронному; викона вчому. Але у зв’язку з тим, що у кожному виді
провадження виконувалися судом різні функції,
та враховуючи різнорідність справ кожного виду
провадження, то кожен з видів провадження п ереслідує різну мету і характеризуються особливим суб’єктивним складом. Вказані погляди
надалі були піддані критичній оцінці як такі „що
характеризують або лише позовне і викона вче
провадження або лише позовне” [1, с.8 -9], тобто,
як такі що враховують лише логічну стор ону
(тобто конкретизацію законодавства) і не враховують фактичну (встановлення відповідності
цим нормам вимог громадян). Надалі Є.В. Вас ьковський пропонував взагалі відмовитися від
спроб дати визначення цивільного процесу, оск ільки на його думку таким визначенням немо жливо охопити зміст існуючих у процесі трьох
видів провадження [4, с.7-8].
Вчення німецьких та австрійських проц есуалістів досить активно аналізувалися в росі йській літературі для того, щоб шляхом порівня ння „з’ясувати значення, преваги і недоліки заг а-

льногерманського процесу” і це давало можл ивість для російських процесуалістів „розшир ити
кругозір науки і вказати інші більш удосконалені
форми процесу” [8, с.10]. Варто відзначити, що
наукові погляди німецьких та австрійських пр оцесуалістів мали досить серйозний вплив н а формування і розвиток наукових поглядів російс ьких процесуалістів, особливо з питань поняття
та сутності процесу, його структури, завдань н ауки цивільного процесуального права, місця с удової практики в системі джерел ц ивільного
процесу тощо.
Важливим було виділення німецькими та австрійськими процесуалістами такої специфі чної
ознаки цивільного процесу як його „складний х арактер”, тобто цивільний процес це „співвідн ошення складного та простих відношень” [14, с.36].
Висновки. В основу цивільного процесу
німецькими та австрійськими, а надалі й російс ькими процесуалістами було покладено теоретико
– практичну конструкцію: цивільний процес
складається з певної сукупності простих відн ошень, які об’єднуються в єдине ціле, складне,
багатосуб’єктне відношення завд яки меті процесу – визнання або невизнання цивільного права.
Цивільний процес на їх думку, відноситься до
сфери публічного права завдяки обов’язковій
участі в цивільних процесуал ьних відносинах
суду. Також вважалося, що цивільний процес
виникає і припиняється при наявності певних
умов, і процес постійно рухається та змінюється
внаслідок реалізації учасниками процесу св оїх
процесуальних прав та обов’язків.
Дослідження німецьких, австрійських пр оцесуалістів дало можливість глянути на цивіл ьний процес не лише з практичної сторони, як сукупність дій, а й показати внутрішні зв’язки між
суб’єктами процесу, показати його особливості
виникнення, руху та припинення. Це перші
спроби проникнути у сутність процесу шляхом
наукового обґрунтування змісту процесуальних
норм і поведінки учасників процесу.
У російській дореволюційній літературі т еорія, що процес – це юридичне відношення,
отримала досить широке визнання поширення
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Summary
In this article the scientific views of German and Austrian scientists in remedial law on the question
about the essence of civil legal proceeding and their impact on formation and development of the science of
civil remedial law in Russia in XIX century are analysed.
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УНІФІКАЦІЯ МІЖНАРОДНОГО ПРИВАТНОГО ПРАВА КРАЇН ЄС
ЯК ПРАВОВА РЕФОРМА
Постановка проблеми. За своєю природою уніфікація міжнародного приватного права
(МПрП) в Європейському Союзі (ЄС) є прав овою реформою, орієнтири якої суттєво змінилися
у зв’язку з досягненням «критичної маси» но рмативного матеріалу європейського права в
останні 5-10 років, та особливо в останні 3 чи 4
роки, якщо взяти до уваги дату і зміст Зеленої
книги про перетворення Римської угоди 1980 р.
про право, яке застосовується до договірних з обов’язань в інструмент Співтовариства, так само ,
як і про її актуалізацію[5].
Ці зміни в рамках європейського виміру
(dimension) загалом і правового виміру, який п олягає у створенні єдиного європей ського правового простору в рамках широкої програми зах одів з формування в Європі простору свободи,
безпеки і права (area of freedom, security and
justice), зокрема в частині не тільки реалізації
принципу взаємного визнання і виконання суд ових рішень та аналогічного визнання публічних і
приватних документів, які винесені або підгот овлені в державах-членах ЄС, але й гарантування
ефективного захисту у формі прийняття відпов ідних колізійних, матеріальних, процесуальних та
норм щодо конфлікту юрисдикцій (конфлі ктних
норм). Це все можливо в рамках формування є вропейської правової культури, інституціями якої
стають мережа освітніх програм і загальноєвропейська мережа цивільних і торгових судів держав-членів ЄС. Так досягається політика спр ияння формуванню внутрішн ього ринку ЄС різними правовими засобами.
У результаті в останні роки створилася н ова правова ситуація, яка полягає в тому, що дж ерелом уніформованого європейського МПрП
(колізійного і конфліктного права) надалі стають
не міжнародні угоди, які ухвалювалися , починаючи з 1968 р., на підставі ст. 293 (колишня ст.
220) Договору про заснування Європейського
Співтовариства (ЄСт) (ДЗЄСт), а нормативні
джерела, передбачені ст. 249 (колишня ст. 189
цього ж Договору), з перевагою такої форми, як
регламенти, які є способом зближення правопорядків країн ЄС у сфері внутрішнього ринку (ст. 61
с) та ін. ДЗЄСт). Перенаправлення уваги зі ст. 293
(220) на 249 можна охарактеризувати як перехід

від інтернаціоналізації до європеїз ації МПрП в ЄС,
яке за своєю суттю і походженням раніше було
національним правом держав-членів ЄС.
У переплетінні проблем новим викликом, на
який потрібно дати відповідь, є також скл адання
когерентного (coherent) європейського матеріального приватного права, насамперед підготовка т акого правового інструменту, як Загальна система
координат (Common Frame of Reference, CFR), як
реалізації офіційної політики ЄС, яка полягає в т ому, що в третьому тисячолітті цілі та задачі, які
стоять перед європейськими народами, можна ліпше досягнути за допомогою матеріально-правової, я не колізійно-правової уніфікації. Колізійна
уніфікація в ЄС, отже, має зворотну сторону, як і
уніфікація конфліктного права доповнюється ун іфікацією у формі створення мінімальних станда ртів у галузі загальноєвропейського цивільного пр оцесуального права.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Стан дослідження проблеми уніфікації європе йського МПрП у вітчизняній юридичній літерат урі не тільки не враховує констатовані вище те нденції розвитку найбільш сучасного європейс ького МПрП і приватного права, але й залишає
поза увагою те, що було властивим у даній сфері
20-40 рр. тому. Для порівняння, захищена в Р осійській Федерації в 1992 р. кандидатська дисе ртація О.О. Маковської на тему „Уніфікація мі жнародного приватного права в рамках Європе йського Економічного Співтовариства” [2], нап исана під науковим керівництвом проф. М.М. Б огуславського, само собою розуміється, не мо гла
врахувати ті новели, які мають місце в оста нній
час, і вирішує тільки проблеми, пов’язані із з астосуванням ст. 220, редакція якої збе режена нині у ст. 293 ДЗЄСт. Враховуючи те, що після
1992 р., об’єднана Європа пройшла шлях, який
розпочинався в Парижі та Римі, від Маастрихту
через Амстердам до Ніцци, а нині відбувається
ратифікація Договору про ухвале ння Конституції
ЄС (Конституції ЄС), звичайно, потрібно врахувати не тільки дані факти, але й спрогнозувати,
зокрема те, чи зможуть держави -члени ЄС прийти до ухвалення єдиних європейського цивіл ьного кодексу (ЦК) та цивільного процесуального
кодексу (ЦПК), які б створили умови для того,
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що між згаданими країнами ( inter partes) МПрП
як колізійне право та право про конфлікт юри сдикцій та про визнання та в иконання судових
рішень (документів) перестало застосовуватися.
Потребують також уточнення загальні положення
щодо особливостей уніфікаційного процесу в ЄС.
Захищені в останній час в Україні дисертації або
стосуються окремих питань МПрП ЄС (наприклад,
підсудності [4]), або європейського права в цілому
[3], а не як права ЄС.
Отже, європейська інтеграція, яка призвела
до того, що за минуле деся тиліття європейське
право затвердилось як загальновизнана( -ий) правова система (правопорядок) sui generis, яка(-ий)
відіграє істотну роль у регулюванні суспільного
життя громадян ЄС, з одного боку, а також пол ітика добросусідства ЄС та України, з іншого,
вимагає, на основі порівняльного аналізу, вст ановлення як давноіснуючих, так і новітніх осо бливостей еволюції європейського МПрП. Це стає
ще більш актуальним у зв’язку з тим, що Укра їна, крім того, бажає стати повноправним членом
цієї структури, а однією з передумов залучення
до ЄС є адаптація внутрішнього приватного пр ава,
в т.ч. МПрП, України до законодавства ЄС, зокр ема, на підставі ст. 51 Угоди про партнерство і спі вробітництво між Україною та Європе йськими
Співтовариствами (ЄСта) (УПС) та ві дповідних
положень угоди, яка прийде їй на заміну.
В Німеччині та ін. країнах ЄС існують як д исертації, наприклад, А. Вебер „Успівтоваристнення
міжнародного приватного права” (2004 р.) [6], так
і, само собою зрозуміло [1, S. 97-101] , відповідні
статті, які враховують найновіші досягнення на
поприщі, яке аналізується в цій статті.
Отже, аналіз європейського МПрП дає м ожливість констатувати недостатній рівень досл ідження будь-яких аспектів цієї правової системи
у вітчизняній колізійній літературі. Водночас, у
зарубіжний літературі – таких країн, як Франція,
Німеччина, Англія тощо чи РФ – при досить великій кількості праць, відсутні такі наукові д ослідження узагальнюючого та спеціального х арактеру, які б без застереження могли бути вик ористані вітчизняною міжнародно -приватно-правовою доктриною, що зумовило, врешті-решт,
актуальність вибору теми статті.
Мета та завдання статті. Метою роботи є
загальна характеристика уніфікації норм МПрП в
рамках ЄС як правової реформи. Для досягнення
зазначеної мети було визначено таке за вдання, як
виявлення основних сучасних тенденцій розви тку МПрП у рамках ЄС з подальшою метою розробки на цій основі рекомендацій щодо удоск о62

налення нормативно-правової бази України для
гармонізації відносин з країнами-членами ЄС.
Виклад основного матеріалу дослідження. Відповідно до точки зору авторитетного н імецького колізіоніста Г. Кегеля, правова уніф ікація є не наукою, а реформою [1, S. 70, 71], т ому, погоджуючись із даною кваліфікацією, за
існуючою природою речей, уніфікацію МПрП
ЄС, або, іншими словами, зведення європейського МПрП до єдиної форми чи нормативу, можна
охарактеризувати як різновид правової реформи,
що ґрунтується на певних юридичних цінностях
та принципах, втілення в життя яких досягається
засобами поліпшення, актуалізації, симпліфікації
та ампліфікації, тобто спрощення і розширення,
європейського права. Поряд із пошуком для єд иного європейського правового простору спільних
понять і розв’язань суттєве значення в процесі
реформи набуває уніфікація правової термінол огії, що можна вважати пра ктичним початком
складного за структурою процесу уодномані тнення європейського МПрП.
Загальновідомо, що єдиний європейський
приватний правопорядок має досить складну
структуру. Так, акцентуючи увагу на інтересах
приватних осіб, по-перше, можна виділити а)
європейський правопорядок загалом (ДЗЄСта,
секундарне право), або, іншими словами, супранаціональний правопорядок , б) міжнародний
правопорядок, який складається в рамках ЄС,
який можна назвати інтернаціональним правоп орядком, в) своєрідний правопорядок ( sui generis),
локалізований в кордонах ЄС, тобто такий пр авопорядок, який загалом прийнято називати « soft
law», «lex mercatoria», «загальні принципи права» тощо, або, іншими словами, транснаціональний правопорядок та г) національні правопорядки
держав-членів ЄС, які технічною юридичною
мовою можна позначити як інтранаціональні
правопорядки. Таким чином, прийнявши до ув аги, що, з одного боку, супранаціональний євр опейський правопорядок будується на основі ст.
249 (189) ДЗЄСт у поєднанні з іншими статтями
Договору, а інтернаціональний – ст. 293 (220)
цього ж договору, а з іншого боку, що два оста нні правопорядки – транс- та інтраціональний – не
завжди визнаються за складові елементи єдиного
європейського приватного правопорядку, цей
останній правопорядок може с кладатися в найбільш повному обсязі із чотирьох типів правоп орядків: супра-, інтер-, транс- та інтранаціональний правопорядок. Це внутрішня форма євр опейського приватного права.

Науковий вісник Чернівецького університету. 2006. Випуск 311. Правознавство.

О.В. Руденко

Це право в цілому та у визначених своїх
складових знаходиться у зв’язку з трьо ма типами
правопорядків, які формально не включают ься
до його складу, а саме: а) з інтернаціональним
правопорядком, який складається поза рамками
ЄС незалежно від того, чи є учасниками відпов ідних відносин держави-члени ЄС, б) транснаціональним правопорядком, який не обмежується
європейським регіоном (ареалом ЄС) та в) інтр анаціональними правопорядками держав, які не є
членами ЄС.
Якщо прийняти до уваги, що МПрП покл икане, в першу чергу, різними засобами, способ ами, методами, інструментами вирішувати колізі ї,
які виникають між різними правовими норми, які
в сукупності складають той чи інший згаданий
вище правопорядок, – насамперед, але не тільки,
колізії між національними правопорядками, – то,
для ґрунтовного аналізу європейського МПрП,
потрібно визначити, з одного боку, які правові
колізії існують в ЄС та поза його меж ами, а з
другого – які з них можна вирішити за допом огою уніфікації МПрП в ЄС.
У першому випадку, можна опиратися на
класифікацію різновидів колізій правових норм
(правопорядків), запропоновану Г. Кегелем: просторові, які розпадаються на інтернаціональні та
інтерлокальні, персональні, темпоральні, ранж ирні та предметні колізії [1, S. 48].
У межах єдиного європейського приватн ого права колізії між супранаціональним та інтр анаціональним правом дер жав-членів ЄС будуть
ранжирними, тобто колізіями між правопорядк ами з різною юридичною силою, причому один з
них займає по відношенню до іншого верхній
ранг, а інший, нижчий – останній має уступати, у
разі суперечностей, першому. Ранжирними б удуть також колізії між інтра- та транснаціональним правопорядками.
Колізії між інтранаціональними правоп орядками держав-членів ЄС – які ми, тут і далі,
називаємо класичними або основними колізіями,
які є традиційним предметом як європейського,
так і будь-якого іншого МПрП – будуть інтернаціональними, а, враховуючи федеративну стру ктура деяких інтранаціональних правопорядків, –
також інтерлокальними.
Предметними будуть колізії, які виникають
у зв’язку з тим, що кожен із чотирьох згаданих
вище правопорядків ділиться на т ри різновиди, а
саме: а) приватний матеріальний правоп орядок;
б) колізійний правопорядок; в) цивільний (коме рційний) процесуальний правопорядок, – у залежності від трьох відомих типів правових норм. Крім

того, предметними можна вважати й колізії, які
виникають у разі накопичення або нестачі однор ідних правових норм, які б мали регулювати відн осини з іноземним елементом.
Персональні колізії в рамках ЄС нині хоча
й виникають, але при цьому потрібно враховув ати, що на основі Маастрихтського договору з
1992 р. установлено єдине європейське гром адянство. Темпоральні колізії можуть бути між
кожним із перерахованих правопорядків.
Аналогічні 5 чи 6 типів колізій мають місце
й тоді, коли відбувається зіткнення європейськ ого правопорядку в запропонованому нами сенсі з
міжнародним правопорядком у цілому чи національним правопорядком держави -нечлена ЄС.
Крім того, тут можливі два роди колізій: а) кол ізії європейського приватного правопорядку як
такого з інтер- та інтраправопорядками, та б) к олізії, наприклад, між інтрапр авопорядком держави-члена ЄС і інтраправопорядком держави нечлена ЄС, зокрема України.
Європейське МПрП нині має основним
своїм завданням вирішення колізій, які виник ають в рамках складної структури єдиного євр опейського приватного права. В одночас це право
може вирішувати й колізії, які виходять за р амки
ЄС: як такі, які виникають за участю ЄС в ціл ому, так і такі, коли одним із учасників є де ржавачлен ЄС. При розв’язанні колізій в рамках ЄС і
поза ними варто керуватися презумпцією про те,
що способи і результати вирішення аналогічних
проблем будуть відрізнятися. Цю пр езумпцію,
однак, можна на практиці заперечити.
Охарактеризовані колізії теоретично м ожуть вирішуватися або загальноєвропейськими,
або національними засобами. На практиці в ра мках ЄС національні інструменти не використов ується. Способом, який у такому разі залишається,
є не що інше, як правова уніфікація в ш.с., обм ежена кордонами ЄС, до складу якої входить ун іфікація МПрП, яка призводить, врешті -решт, до
виникнення європейського МПрП. Специфік ою
європейського МПрП є те, що воно є виключно
уніформованим правом. Опосередковано євр опейське МПрП застосовується й поза ЄС, як пр авило, як уніформоване право, однак, в останнь ому випадку, національні ознаки європейського
МПрП втрачаються не до кі нця.
Тому потрібно спочатку визначити, що т аке європейське МПрП, яка його структура. У в узькому сенсі – це колізійне право, яке має дати
відповіді на всі п’ять чи шість колізійних питань:
просторові (інтернаціональні та інтерлокальні),
персональні, темпоральні, р анжирні та предмет-
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ні. В ширшому сенсі, це право включає також
норми європейського цивільного процесу і євр опейського комерційного арбітражу. Отже, це
право має дати відповідь ще й на питання про
конфлікт юрисдикцій та про те, як визнаються та
виконуються іноземні судові рішення, та на деякі
інші питання. В найширшому сенсі, євр опейське
МПрП охоплює (поряд із двома згаданими скл адовими до того часу, коли будуть створені єдині
європейські ЦК та ЦПК ), і норми приватного
матеріального та процесуального права.
Узявши до уваги кваліфікацію європейс ького МПрП як виключно уніфікованого, або ун іформованого, відповіддю на друге, поставлене
вище, питання про те, які колізії можна вир ішити
за допомогою уніфікації МПрП в ЄС, має бути
твердження: всі зазначені колізії ви рішуються за
допомогою уніфікації МПрП у ш.с. в ЄС, яке має
три складові, а звідси – і три предмети уніфікації:
колізійний, процесуальний і матері альний, при
цьому середній – як у рамках європейського
міжнародного цивільного проц есу, так і в рамках
створення єдиного європейського ЦПК.
Проаналізувавши зміст ст. 249 (189) та п оєднаних з статей та ст. 293 (220) ДЗЄСт, про які
детальніше йдеться нижче, можна стверджувати,
що уніфікація європейського МПрП відбувається
на основі двох принципів, які умовно можна н азвати принципом апроксимації (або асимптоти)
(принцип А І) і принципом амальгамації (при нцип А ІІ). В першому випадку, на основі ч. 3 ст.
249 (189) ДЗЄС, уніфікація МПрП відбувається
шляхом прийняття директив так, що право рі зних країн-членів ЄС тільки постійно наближається одне до одного, але не зливається повні стю, тобто не стає уніформним. Застос ування і
тлумачення відповідних положень євр опейського
приватного права, в т.ч. європейського МПрП,
тобто їх імплементація в національні правоп орядки, має бути директивноконформною або,
іншими словами, відповідати цілям і за вданням,
які були визначені директивою. Право, сформ оване на основі директиви залишається неуніфо рмованим, точніше недоуніформованим, оскільки
способи трансформації директиви самостійно
визначається державою-членом ЄС і можуть на
практиці відрізнятися в різних країнах.
На основі ч. 2 ст. 249 (189) та ст. 293 (220)
ДЗЄСт, уніфікація шляхом прийняття регламе нтів, у першому випадку, або регіональних (євр опейських) угод, у другому – може призвести до
повного злиття правового регулювання.
Таким чином, в залежності від мети, яка
стоїть перед країнами ЄС, уніфікація МПрП м о64

же бути досягнута на основі двох принципів: або
часткового або повного злиття чи зближення
(апроксимації) правового матеріалу.
Зазначені два принципи уніфікації МПрП в
ЄС із застереженням визначають два напрямки
або орієнтири уодноманітнення європейського
МПрП. Один напрямок (орієнтир) можна назвати
інтернаціоналізацією, а другий – європеїзацією
МПрП в ЄС. Інтернаціоналізації відбува ється на
основі ст. 293 (220) разом з іншими статтями
ДЗЄСт, а європеїзація – ст. 249 (189) цього ж договору. Застереження полягає в тому, що якщо
інтернаціоналізація МПрП в основному відбув ається на основі принципу амальгамації (А ІІ), то
європеїзація – на основі як принципу амальгамації
(А ІІ), тоді, коли йдеться про таке джерело євр опейського права, як регламент і асимптоти (А І), у
разі, коли таким джерелом стає директ ива.
Як підсумок, узявши до уваги нашу сформульовану позицію щодо структури єдиного є вропейського приватного правопорядку, колізії
правопорядків, предмета, двох принципів і двох
орієнтирів уніфікації європейського МПрП, м ожна запропонувати загальне визначення поняття
уніфікації МПрП в ЄС, яким ми далі керуємося
при аналізі того чи іншого спеціального питання.
Уніфікація МПрП в ЄС – це процес правової реформи, яка, ґрунтуючись на принципах п овного або часткового зближення (апроксимації)
європейського приватного колізійного, конфлі ктного, матеріального та процесуального права,
орієнтується на інтернаціоналізацію або європе їзацію МПрП в межах держав -членів ЄС.
Висновки. По-перше, враховуючи зміни,
які відбулися в європейському праві (Амсте рдамський від 1997 р. та Ніццький від 2002 р. Д оговори), варто прийняти до уваги, що якщо до
Амстердамського Договору від 1997 р. уніфік ація МПрП, по-перше, відбувалася у формі інте руніфікації на основі ст. 220 ДЗЄСт, то після 1997
р. уніфікація відбувається у формі супрауніфік ації на основі ст. 249 (колишньої 189) у поєднанні
зі ст. 61 ДЗЄСт з одночасною пост уповою відмовою від інтеруніфікації на основі ст. 293 (коли шньої 220) ДЗЄСт. Коротко сучасну тенденцію
розвитку МПрП в ЄС можна охарактеризувати як
поступовий перехід від інтернаціоналізації (на о снові ст. 293 (220)) до європеїзації (на основі ст. 249
(189)) в поєднанні зі ст. 61 та деякими іншими
статтями ДЗЄСт). Останнє також означає, що якщо
до 1997 р. єдиним джерелом уніфікації МПрП була
міжнародна угода, то після цієї дати стандартним
джерелом уніфікації стає регламент.

Науковий вісник Чернівецького університету. 2006. Випуск 311. Правознавство.

О.В. Руденко

По-друге, спільним знаменником як для, з
одного боку, інтернаціоналізації, так, з іншого
боку, європеїзації МПрП є офіційна політика ЄС
взаємного визнання, в першу чергу, судових р ішень, а в ш.с. – опосередковано й іноземних пр авопорядків, з тією лише відмінністю, що раніше
йшлося про створення спільного ринку, а нині
про створення внутрішнього ринку в ЄС.
По-третє, зважаючи на приватноправову
природу колізійних і конфліктних норм, яка пр оявляється в тому, що ці два типи норм є зворо тною стороною матеріальних і процесуальних
норм приватного права, починаючи з 2003 р. відбувається переорієнтація з уніфікації матеріальн ого приватного права на уніфікацію колізі йного
права, з одного боку, та в замороженому стані з алишається уніфікація єдиного європейського пр оцесуального права, що має своїм н аслідком розвиток європейського міжнародного цивільного пр оцесуального права (конфліктного пр ава).
Зважаючи на події, які характерні для ро звитку уніфікації приватного права в ЄС після
2003 р., у першу чергу, опираючись на відмову
від створення європейського цивільного кодексу
(ЦК) та стагнацію процесу створення єдиного
європейського цивільного процесуального код ексу (ЦПК), необхідно відзначити позитивну тенденцію, відповідно до якої європейському МПрП у
в.с. та т.с., тобто європейському колізійному та
конфліктному праву, нічого нині в ЄС не загр ожує.
Це, зокрема, проявляється в тому, що в рамках п олітики взаємного визнання доповненнями до ко нфліктних Регламентів-Брюссель І та Брюссель ІІІ є
проекти колізійних Регламентів Рим І, ІІ та ІІІ.
Додатковим аргументом щодо позитивної
тенденції розвитку європейського традиційного
МПрП є той факт, що починаючи з 2001 р. ств орення когерентного договірного права в ЄС має
відбуватися у формі Загальної системи коорд инат, які якщо вони будуть створені в запропон ований строк до 2009 р., будуть застосовуватися

або на основі їх вільного вибору ( Opt-inРішення) або на основі Opt-out-Рішення. Обидва
рішення є різновидом застосування традиційних
колізійних норм МПрП, особливо перше ріше ння, яке ґрунтується на основі колізійног о принципу lex voluntatis.
Перспектива досліджень. Загальне поняття
уніфікації як правової реформи може уточнюватися
шляхом акцентування уваги на конкретних пита ннях цього процесу, крім того, уніфікацію можна
розглядати й з іншого погляду: з позиції внутрішньої структури цього поняття.
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Summary
Unification of international private law in the EU from the point of coherent, that’s unity and mutual
coordination of the process of simplification and amplification of that law, is analyzed in this article.
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РОЛЬ ІНТЕРЕСІВ ПРИ В СТАНОВЛЕННІ МЕЖ ЗДІЙ СНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОС ТІ
Постановка проблеми. Процес реформування українського законодавства, пов’язаний
із гармонізацією публічно -правових та приватноправових засад, насамперед стосується ві дносин власності. Уявлення про право власності
як абсолютне і необмежене право на сьогодні
вже не актуальне. Про це свідчить введення до
нового ЦК України норм про речові права на
чуже майно, та норм які встановлюють межі
права власності. Цей факт викликав необхі дність переосмислення сутності сучасного права
власності в цілому, а також вироблення нових
підходів до розуміння правового феномену
меж, що впливають на його реалізацію.
Справедливим є твердження згідно якого
ніщо не здійснюється повз людські інтереси,
адже саме життя людини є досягненням цілей,
вибір яких залежить від її інтересів [22, c.10].
Взаємодію механізму цивільно -правового регулювання власності з реальними суспільними ві дносинами неможливо встановити без всебічного
вивчення категорії інтересу, адже для правил ьного застосування юридичних конструкцій в реал ьному житті слід мати чітке уявлення про те, яку
роль відіграє інтерес при встановленні меж права
власності. Визначення меж права власності та
його змісту, а також умов його реалізації є об'є ктивною потребою будь-якої правової держави. З
цього приводу П.М. Рабінович цілком спрведливо
зазначає – у всі часи боротьба йшла не стільки за
права, скільки за їх межі [26, c.8]. Розумно встановлені межі, що враховують взаємні інтереси вл асника й третіх осіб, дозволяють у никнути соціальної напруженості й конфліктів у суспільс тві.
Дослідженню питання про чинники, які призв одять до встановлення меж права власності в ві тчизняній цивілістиці практично не приділял ося
уваги. Внаслідок цього цілий спектр вагомих
чинників та механізмів, засад та підстав, спос обів та засобів, покликаних стримувати власника в
його абсолютизованих правомочностях, залиш ився поза межами досліджень, чим і зумовлюється
актуальність цієї статті.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Проблема визначення меж у здійсненні будьякого права органічно випливає з юридичного
закріплення визначення цивільних прав і св обод
[12, c.63]. На законодавчому рівні юридичне в и66

значення свободи було вперше зафіксоване в ст.
4 французької Декларації прав людини і гром адянина 1789 року: "Свобода полягає в можливо сті вчиняти все, що не шкодить іншому: таким
чином, здійснення природних прав кожної особи
обмежене лише тими межами, що забезпечують
іншим членам суспільства ці ж права" [14, c.135].
На монографічному рівні проблема меж
права власності була досліджена наприкінці XIX
- на початку XX століть В.І. Курдіновським [17]
згідно діючого на той час цивільного законода вства. Слід зауважити, що дослідженню окремих
аспектів меж та обмежень права власності прид іляли увагу в своїх робота х відомі цивілісти дореволюційного періоду К.Анненков [4], Е.В.Васьковський [7], Д.И. Мейер [20], І.А.Покровський
[24], Г.Ф. Шершенєвич [32] та ін. Як справедливо відзначав на початку двадц ятого століття
В.І.Курдіновський, „питання про межі й обм еження права власності, ледь розглянуте у захі дно-європейській юридичній літературі, залиш ається невирішеним і в нас” [17, c.5] .
У післяжовтневий період ця проблема
практично випала з поля зору цивілістичної на уки. У радянський період дослідженням інституту
власності в більшій мірі займалися економісти.
Це було обумовлено провідними позиціями, які
займала серед марксистсько -ленінських гуманітарних наук політична економія. Серед цивілі стичних досліджень того періоду проблеми меж
здійснення права власності
розроблялися
В.П.Грибановим [9]. Однак, слід зауважити, що
ці дослідження не могли вийти за рамки теорії
державної соціалістичної власності, що базув алася на ідеях К.Маркса, Ф.Енгельса, В.І.Леніна,
які виключали різноманітність й рівність всіх
форм власності й запер ечували приватну власність, а тому не могли в повній мірі дослідити
справжню сутність відносин власності у всій б агатоманітності її проявів.
Окремі теоретичні й прикладні аспекти
проблеми встановлення меж як елемента прав ового регулюванні суспільних відно син у період
формування правової держави та розбудови ринк ової економіки досліджувалися С.С.Алексєєвим [3],
В.П.Камишанським [12], К.І.Скловським [28],
Е.О.Сухановим [30], Л.В.Щенніковою [34] та ін.
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В розробках цих дослідників згаданий н едолік до певної міри усунуто. Відзначимо, що
вищезгадані дослідники в основному зосередж ували свою увагу на розширенні меж і захисту
прав, прав і законних інтересів власника. Через
цю обставину, на сьогодні в цивілістиці бракує
досліджень, які б аналізували як проблеми в изначення правової природи меж права власності
так і проблеми підстав встановлення меж права
власності з метою всебічного забезпечення інт ересів суспільства та окремої особи.
Категорія інтересу завжди викликала зна чний інтерес дослідників правознавців і була об'єктом дослідження представники різних прав ових наук. Теоретики права [19, c.121-131, 340345] зосереджували увагу на визначенні природи
інтересу, його видів (і насамперед законного і нтересу), ролі інтересів у праві, включаючи й
вплив на формування суб'єктивних прав. Розробкою цієї проблеми зацікавилися й цивілі сти [16,
c.20-24; 31, c.14-15]. Останнім часом стали з'я влятись комплексні дослідження, проведені за
спільної участі провідних економістів, юристів,
соціологів [6, c.210-218], що забезпечило сист емний підхід до визначення природи складної ка тегорії інтересів та їх ролі, функцій у сучасному
житті різного роду соці альних утворень - від
підприємницьких товариств, як основних уча сників майнового обігу до господарських систем в
межах всієї держави, а також взаємодію інтересів
держав в економічній сфері на міжнародному
рівні. Серед цих праць варто виділити досл ідження проведене С.В.Михайловим, який у своїй
монографії [22, 205c.] з'ясовує правовому природу категорії інтересу та його прояви в цивільн ому праві. Водночас залишаються не достатньо
дослідженими питання прав ового забезпечення
інтересів конкретної особи і суспільства та ре алізації інтересів в окремих інстит утах цивільного
права. Триває дискусія з приводу визначення р олі інтересів при встановленні меж та обмежень
права власності, а також проблем взаємодії та
пріоритету реалізації приватних та публі чних
інтересів в правовідносинах власності.
Мета статті. Автор ставить перед собою
завдання проаналізувати ступінь наукової розр обки проблеми, дослідити інтерес як основний
чинник який впливає на встановлення меж права
власності, встановити ступінь впливу інтересів
на встановлення меж права власності щодо пр иватної та публічної власності, визначити спільні
та відмінні риси.
Виклад основного матеріалу дослідження. Інтерес є важливим елементом характерист и-

ки права власності [22, c.3]. Найбільш чітко теорія інтересу була розроблена Р.Ієрингом, який
вбачав завдання права в забезпеченні інтересу і
дійшов висновку, що суб'єктивне право — це
юридично захищений інтерес. У цілому ж право,
на його думку, існує „для того, щоб служити і нтересам і цілям цивільного обороту” [11, c.129].
При визначенні місця і ролі інтересу в ц ивільному правовідношенні Р.Ієринг відзначав,
що кожне суб’єктивне цивільне право існує для
того, щоб надавати людині певне майнове чи н емайнове благо, яке служить меті задоволення
його потреб. Через цю обставину мета встано влення кожного суб’єктивного права -- це певне
благо або вигода. З уявленнями про благо
пов’язано поняття вартості та інтере су. В цьому
контексті вартість визначає міру придатності
блага, а інтерес ставить в зале жність вартість в
співвідношенням з цілями та становищем люд ини [10, c.153].
Інтереси впливають і на об’єктивне право,
яке надає суб’єктам права юридичні засоби для
реалізації інтересів в конкретних відносинах.
Слід погодитися з позицією Г.Ф.Шерешеневич,
який стверджував: „необхідно визнати той факт,
що право існує постільки, поскільки існує бор отьба інтересів” [33, c.83]. Враховуючи свої інтереси, люди вступають у певн і відносини між собою, а тому саме з формуванням і усвідомленням
суб’єктами своїх інтересів виникає необхідність
в правовому регулюванні [29, c.47].
На думку А.В.Венедиктова, сутність пр ава власності полягає в тому, що носій цього пр ава діє у своєму інтересі. При цьому особливого
значення набуває саме мета, оскільки інтерес є
тим спонукальним мотивом для встановлення
правовідносин, що в свою чергу призводить до
досягнення суб’єктом певної мети – набути право [8, c.42]. Суб'єктивне право, на думку дослі дника, визначається комбінацією волі й інтересу з
різними ухилами в той чи інший бік залежно від
конкретного суб'єктивного права. Зауважимо, що
основоположник комбінаційної теорії Еллінек
вважав, що суб'єктивне право є визнане і зах ищене правопорядком панув ання людської волі,
спрямоване на благо або інт ерес [33, c.38]. Звідси
випливає, що інтерес є самостійним поняттям, не
тотожним з суб'єктивним пр авом, який виступає
його передумовою і метою.
Абсолютний характер права власності, з акріплений у законодавствах країн Європи 19 ст.
зазнав істотних змін в 20 ст. – на початку 21 ст.
До нашого часу основний сенс існування інст итуту права власності, вбачали в звичайному ро з-
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поділі матеріальних благ і не приділяли особливу
увагу їхньому використанню [35, c.263]. За такого підходу власник міг довільно знищувати своє
майно та практично безмежно ним розпорядж атися. З розвитком суспільного виробництва та з
розширенням кола об'єктів власності увага д ослідників зосередилася не лише на питаннях в олодіння майном, а й саме на пи таннях користування й розпорядження ним. Зазначимо, що сь огодні суспільству вже не байдуже яким чином
використовуються природні об'єкти, майнові
комплекси із правами юридичної особи з погляду
державної безпеки, навколишнього природного
середовища, інтересів трудового колективу й т.д.
У зв'язку із цим межі права власності істотно
розширюються.
Природні межі права власності, на нашу
думку, припускають наявність юридично забе зпеченої можливості власника вчиняти будь -які
правомірні дії по володінню, користуван ню й
розпорядженню об'єктами власності. Зокрема, в
Цивільному кодексі України визначено, що ос оби вільно, на свій розсуд здійснюють приналежні
права (ст.12 ЦКУ). Такий принципово новий пі дхід заснований на Конституції України, яка гар антує кожному право володіти, користуватися і
розпоряджатися своєю власністю [1, Ст.41]. Згідно ст.319 ЦКУ власник володіє, користується,
розпоряджається своїм майном на власний ро зсуд. Власник має право вчиняти щодо свого
майна будь-які дії, які не суперечать закону.
Тобто право власності, як і будь-яке інше суб'єктивне право, є мірою можливої поведінки вла сника. Слід зауважити, що право власності, як і
будь-яке інше право має певні межі. З приводу
цього В.П.Грибанов зазначав, що „межі - невід'ємна властивість кожного суб'єкт ивного права,
тому що при відсутності таких меж право пер етворюється у свою протилежність - у свавілля й
взагалі перестає бути правом” [9, c.18]. Ці межі
можна назвати природними межами права вла сності або межами здійснення права власності. З
цього приводу В.В. Мерк улов цілком справе дливо зазначає, що „обсяг і м ежі права власності
значною мірою визначають зміст цивільної пр авосуб'єктності, що, у свою чергу, створює нео бхідні умови для набуття та реалізації різних с уб'єктивних прав” [21, c.119].
Однією з передумов існування меж гара нтованого законом права власності виступає н еобхідність захисту прав і законних інтересів тр етіх осіб від недобросовісних дій власника. Слід
погодитися з німецьким юристом Зоммом який
стверджував про те, що право власності має с о68

ціальний характер, що проявляється в забороні
використання власності у формі шикани: „Це Дамоклів меч, що висить над власні стю” [8,
c.260]. Саме цей факт викликає необхі дність
державного регулювання відносин власн ості і
здійснення контролю за діями власни ка. Право
власності зобов'язує власника керуватися у своїх
діях не тільки власними інтересами, але і врах овувати інтереси суспільства. Як справедливо ві дзначив Ричард Пайпс: “поняття суспільного бл ага заслуговує уваги і поваги”[23, c.300]. Визначення меж права власності, його змісту, а також
умов його реалізації є об'єктивною потр ебою
будь-якої правової держави. Розумно вст ановлені
межі, що враховують взаємні інтереси власника і
третіх осіб, дозволяють уникати соціальної н апруженості і конфліктів у суспільст ві. Критерієм
для встановлення співвідношення цих взаємов иключаючих інтересів можна вважати норму, яка
закріплена в ч.3 ст.13 Конституції України:
"Власність зобов’язує. Власність не повинна в икористовуватися на шкоду людині і су спільству"
та ч.7 ст.41 Конституції України, в якій зазнач ено “використання власності не може з авдавати
шкоди правам, свободам і гідності громадян, і нтересам суспільства” [1, Ст.ст.13, 41]. З цього
приводу Я.М.Шевченко стверджує: “п оложення
про те, що власність зобов’язує наперед ви значає
становище власника стосовно інших осіб і сусп ільства: власник повинен не лише здобувати бл ага від володіння власністю, а й нести тягар
обов’язків – як, скажімо, тягар утримання майна,
ризик його випадкового знищення або пошк одження, дбати, щоб майно не завдавало шкоди
іншим особам. Щодо обов’язку власника не в икористовувати власність на шкоду людині і су спільству, то закладення такого обов’язку в Ко нституцію не означає обмеження права вла сності,
а є лише встановленням закономірних меж для
його змісту і для його здійснення” [13, c.171].
Вимога закону до власника враховувати права
третіх осіб може виступати межею, або обм еженням права [12, c.64-65]. Таку вимогу слід
вважати межею права власності, за умови, що
вона не припускає можливості невласника втр учатися в сферу юридичного панування власника.
Так, наприклад, в ч.2 ст.13 нового Цивільного
кодексу України встановлена норма про те, що
“при здійсненні своїх прав особа зобов’язана
утримуватися від дій, які могли б порушити пр ава інших осіб, завдати шкод и довкіллю або культурній спадщині”. Частина 5 ст.319 нового Цив ільного кодексу України визначає, що “власник
не може використовувати право власності на
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шкоду правам, свободам і гідності громадян, і нтересам суспільства, погіршувати екологічну с итуацію та природні якості землі”.
Метою встановлення меж права власності
є охорона прав і законних інтересів всіх інших
осіб та суспільства в цілому від недобросовісних
дій власника. Ця мета служить забезпеченню н алежного ставлення і поваги до прав інших і задоволення справедливих вимог моралі, суспільного
порядку і загального добробуту в суспільстві, зах исту основ конституційного ладу, охорони довкілля,
недопущенню зловживання правом д іями осіб,
здійснюваними винятково з наміром заподіяти
шкоду іншій особі, а також використанням цивільних прав з метою обмеження конкуренції і зловж ивання домінуючим становищем на ринку.
Принципово важливими при встановленні
меж права власності є наступні засади – забезпечення суспільних та приватних інтересів; здій снення прав на майно відповідно до його призначення; додержання правил етики ділових взаєм овідносин; урахування необхідності охорони н авколишнього природного середовища; недоп ущення монополістичної діяльності й обмеже ння
конкуренції. Власник зобов'язаний здійснюв ати
своє право в інтересах усіх громадян, і жо дною
мірою не має право посягати на суспільні інтер еси [18, c.235]. При реалізації права власн ості із
врахуванням і публічних і приватних інт ересів
виникають два протилежні полюси: „влада з анадто велика — необмежена, неконтрольована і
довільна; влада занадто мала, піддана числе нним
суспільним впливам і не спроможна викон увати
відповідні організаційні фун кції” [5, c.88]. Такий
підхід передбачає боротьбу протилежно стей, а
тому є принципово неприпустимим. П отрібно
використовувати гармонійне поєднання прива тних і публічних прав та інтересів. Саме із врах уванням цієї обставини слід сьогодні роз уміти
вплив інтересів на встановлення меж, який пол ягає в взаємній обумовленості меж права власно сті приватними інтересами власників і публі чними інтересами суспільних утворень. Питання з абезпечення такої гармонії інт ересів особистості й
держави – це питання взаємного обмеження їхніх
прав [12, c.27]. Теорії дослідників, які розвивали
вчення Ж-Ж Руссо в дусі його „Суспільного дог овору”, вимагали все віддати державі [27, c.4]. У
свою чергу, вчення, що базуються на доктринах
Адама Сміта та Бентама, вимагають усе віддати
особистості. Розв’язання цього пр отиріччя полягає
в пошуку та установленні меж між особистістю й
державою. При відсутності таких меж мова може

йти тільки про безмежну волю однієї сторони й
повне придушення волі іншої.
Варто зазначити, що для досягнення мети
цього дослідження важливим є розуміння інтер есу як загальновизнаного критерію поділу права
на приватне і публічне [15, c.17]. Внаслідок цього, саме інтерес зумовлює встановлення меж
права власності у цих двох сферах. При цьому
важливим є взаємозв'язок публічних і приватних
інтересів, який впливає, в свою чергу, на взаєм одію норм публічного і приватного права [25,
c.14-32]. Обидва види норм служать безпосере дньо або опосередковано інтересам окремих пр иватних осіб. Саме звідси виникає зв'язок між м ежами права власності, встановлюваними для з адоволення як публічного, так і в кінцевому р езультаті приватного інтересу.
Інший аспект впливу інтересів на встановлення меж права власності слідує з правовідн осин спільної власності, в яких може виникати
конфлікт приватних інтересів. Майно може н алежати декільком особам на праві спільної вла сності [2, Ст.355]. У цьому випадку право власн ості кожного власника поширюється на всю річ.
Спільна власність може бути частковою та сум існою. При частковій власності між співвласн иками ділиться не річ, а право власності на цю річ.
Такої позиції дотримувалися римські юристи. У
зв'язку із цим Г.Дернбург писав: „Тут, зрозуміло,
мова йде не про поділ різних функцій права вл асності співвласниками; це суперечило б римс ькому поняттю власності. Право власності ділит ься між співучасниками не за своєму змісту, а за
обсягом”. Інститут спільної власності поєднує, з
одного боку, індивідуальні права та інтереси
співвласників, а з іншого боку - права всіх співвласників у їх сукупності. Окремі співвласники
можуть бути обмежені у своїх правах в інтересах
всіх інших співвласників. Наприклад, при відч уженні спільного майна співв ласники користуються переважним правом купівлі відчужуваної
частки. Кожен із співвласників може володіти й
користуватися спільним майно. При цьому він
обмежений у своїх діях тим, що зобов'язаний
враховувати права й законні інтереси інших
співвласників. Таким чином, гарантоване зак оном право власності має свої межі які обумовл ені необхідністю гарантування та захисту прав
третіх осіб і суспільства в цілому від недоброс овісних дій власника. Цією обставиною обумо влена потреба в державному регулюванні відн осин власності та здійснені контролю за діями
власника. Крім того, необхідно виробити й з акріпити в законі критерії для розуміння засад
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добросовісності й розумності, які впливають на
реалізацію суб’єктами права власності.
Висновки. Процеси перебудови суспільс тва, зміни в економіці України, що відбуваються з
початку 90-х років минулого сторіччя, значною
мірою вплинули на сучасне розуміння права вл асності. Становлення нових економічних відн осин на ринкових засадах, розвиток підприємни цтва, проголошення рівноправності усіх власників
позначилися на розумінні права власності як
найбільш широкого та абсолютного майнового
права, яке здійснюється із врахуванням інтересів
інших власників та публічних інтересів. Роль
інтересів на встановлення меж права власності
виявляється в їх нерозривному зв’язку з самим
правом власності, сучасна правова природа якого
й зумовлює необхідність і снування його меж.
Відносини між власником і іншими суб'є ктами з приводу речей виявляють стан зрілості
всього суспільства, здатності до співіснув ання в
ньому численних осіб і самообмеження. Це і п овинно забезпечувати систему взаємних обмежень
і баланс інтересів власника, третіх осіб та сусп ільства в цілому. З одного боку, право стримує
притаманний власникові егоїзм і прагнення до
абсолютної волі при використанні свого майна, а
з іншого – для невласників характерне невтр учання в сферу юридичного панування власника
над річчю. Тому право визначає в першу чергу
дії власника і механізм їх здійснення.
При здійсненні права власності формува ння волі власника відбувається під впливом як
об'єктивних, так і суб'єктивних чинників, що з умовлюють й різні інтереси осіб. Вирішальне зн ачення мають об'єктивні чинники, тому що звички
людей, їхні схильності, настрої, бажання тощо
формулюються під впливом об'єктивних у мов
їхнього життя. Саме вони формують інтереси
осіб. Інтерес пов’язує власника з його майном. У
разі втрати інтересу до майна власник може пр ипинити своє право на нього. Але він має бути
обізнаний про ті межі, в яких виявляється його
інтерес, щоб виходити з них при обранні способів і засобів реалізації інтересу за допомогою
здійснення свого права.
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Summary
The question of influence of interests on the establishing the restrictio ns in the property rights is stu died in the article. The question of influence of private and public interests on the property rights` restrictions
is considered. The problems of overlapping the interests in the establishing the restrictions in the propert y
rights are studied.
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ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ПОРУШЕННЯ УМОВ ДО ГОВОРУ МІНИ
Постановка проблеми. Інститут цивільноправової відповідальності загалом побудований
на принципі диспозитивності. Тобто, застос ування засобів відповідальності тих чи інших з асобів впливу до правопорушника залежить від
потерпілої сторони і вирішується на підставі ві дповідних умов договору з дотриманням вимог
чинного законодавства і є правом, а не обов’язком суб’єктів зобов’язальних правовідносин. Д ане положення має не лише теоретичний, а й
практичний аспект. Оскільки неоднозначне р озуміння норм законодавства щодо виконання д оговору міни, застосування цивільно -правового
впливу на учасників зобов’язальних правовідносин зазвичай призводить до неправильного вст ановлення міри відповідальності у разі порушення
зобов’язання. Вищезазначене і вказує на акту альність дослідження.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Розгляду питання невиконання зобов’язан ь за
договором міни приділяли увагу такі вчені: Бр агінський М.І., Вітрянський В.В., Грибанов В.П.,
Пугинський Б.І., Бондар Т.В., Верховець А.А.,
Печений О.П., Сарбаш С.В. Однак, незважаючи
на існуючі праці, постає нагальна потреба у д ослідженні інститут цивільно-правової відповідальності, як одного з засобів гармонізації з обов’язальних відносин, що буде мати значення в
процесі застосування на практиці.
Мета статті. Автор ставить перед собою
завдання проаналізувати співвідношення норм ативного регулювання правових наслідків невиконання зобов’язання або його виконання з п орушенням умов, визначених змістом з обов’язання у договірних відносинах.
Виклад основного матеріалу. Проголошення в Конституції України принципу рівно прав’я різних форм власності, що створил о
реальні умови існування приватної власності та
призвело до збільшення кількості власників, а як
наслідок і цивільних та господарських відносин
безумовно є позитивним досягненням. Однак в
умовах збільшення активності у цивільно -правовій сфері суспільних відносин особливо гостро
постає проблема нестабільності договірних право відносин, і, відповідно, виникає потреба у отри манні додаткових гарантій належного виконання
зобов’язань.
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Правовий інститут забезпечення виконання
забов’язань склався ще за часів р имського права,
що беззаперечно свідчить про те, що однією з
актуальних проблем цивільних правовідносин
була і залишається їх стабільність, а відповідно , і
захищеність прав та інтересів учасників.
Одним з основних постулатів побудови
концепції права на захист у цивільному законодавстві є положення про те, що кожна особа має
право на захист свого цивільного права у разі
його порушення, невизнання або оспорювання
(ст. 15 ЦК України).
У розвиток цього положення ст. 16 ЦК
України встановила досить широкий пере лік
способів захисту цивільних прав та інтересів с удом, переважна більшість з яких може викори стовуватися для захисту учасниками договірних
правовідносин. До таких способів захисту, прямо
передбачених ЦК, можна віднести: визнання
правочину недійсним; відно влення становища,
яке існувало до порушення; примусове викона ння обов’язку в натурі; зміна правовідношення;
припинення правовідношення; відшкодування
збитків та інші способи відшкодування майнової
шкоди; відшкодування моральної шкоди.
Застосування зазначених засобів захисту, у
разі неналежного виконання обов’язків за дог овором міни, тягне для винної сторони настання
певних несприятливих правових наслідків.
У двосторонніх договорах кожна з і сторін
повинна виконати зобов’язання на користь іншої
сторони. Відповідно кожна сторона є одночасно
боржником, і кредитором протилежної сторони.
Як справедливо зазначає С.Сарбаш, „з економі чної точки зору, надаючи одне майнове благо в
обмін на інше майнове благо від контрагента,
учасник цивільного обігу, як правило, заціка влений в тому, щоб різниця у часі між таким екон омічним обміном була мінімальною. Іншими сл овами, принцип відплатно-економічного обміну
товарами об’єктивно обумовлює правило про
одночасність чи одномоментність виконання
сторонами своїх обов’язків. Але в ре альному обігу досить важко зустріти одночасне виконання в
абсолютному вигляді”.
Справді, якщо мова йде про побутовий д оговір міни, де товар у буквальному вигляді пер едається із рук в руки одночасно, досягнення о д-
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номоментності виконання зобов’язання, яке в ипливає з цього договору, є реальним. Але як вже
було зазначено, специфікою договору міни, ос обливо якщо його сторонами є суб’єкти підпр иємницької діяльності, є відсутність одномомен тного обміну товарами (послугами). Між вик онанням кожною із сторін зобов’яз ання проходить
певний проміжок часу, окрім того, момент вик онання стороною свого зобов’язання за дог овором
не пов’язується з виникненням у неї права вла сності на товар, який вона повинна отримати.
Тому сторона, яка першою виконує своє
зобов’язання за договором міни, несе ризик не
отримати ані товар (роботи, послуги) в обмін на
переданий товар (роботи, послуги), ані право
власності на нього.
У разі спору щодо порушення договору
міни, добросовісна сторона має право вимагати
виконання боржником зобов’язання в натурі, а
не повернення вартості переданого товару. В і ншому випадку, матиме місце підміна договору
міни договором купівлі-продажу, поставки тощо,
в разі порушення якого, винна сторона повинна
відшкодувати вартість отриманого товару. Як
зазначає з цього приводу В.Вітрянський, „за д оговором міни, в принципі виключається як пов ернення майна, аналогічного отриманому, так і
оплата його вартості, як це має місце в договорі
позики чи купівлі-продажу”.
Оскільки правова природа договору міни
полягає в обміні товарами, повернення грошових
коштів буде суперечити сутності міни і спеці альним правилам, які відрізняють цей вид догов ору від інших.
Цікавим з цього приводу є рішення, яке
було прийнято арбітражним судом Російської
Федерації. Так, акціонерне товариство передал о
підприємцю згідно з договором будівельні мат еріали в обмін на продовольчі товари. Відповідач
отримав товар, але зустрічного виконання щодо
передачі майна не здійснив. Позивач звернувся до
арбітражного суду з позовом про стягнення боргу в
розмірі ціни проданого ним товару і процентів за
прострочення виконання грошового зобов’язання.
В позові було зазначено, що в межах виконаного
укладений договір необхідно розглядати як договір
купівлі-продажу. Невиконання підприємцем свого
обов’язку означає, що він своєю бездіяльністю
відмовився від договору міни і погодився на його
зміну з виникненням грошового боргу.
При вирішенні спору по суті арбітражний
суд виходив з того, що сторонами було укладено
договір міни. Порушення боржником майнового
зобов’язання, яке випливає з цього договору са-

мо по собі не призводить до заміни правовідн ошення сторін на нове грошове зобов’язання за
договором купівлі-продажу. Договір міни за св оїм змістом не складається з кількох виконаних
правочинів з купівлі-продажу, він може бути
змінений тільки за згодою сторін або за спеці альною вимогою однієї зі сторін.
Позову про зміну договору міни в арбітр ажний суд пред’явлено не було, угоди сторін щ одо його зміни на договір купівлі -продажу сторонами також досягнуто не було. З огляду на це,
вимога про стягнення коштів за товар була в изнана юридично помилковою, а на користь поз ивача було стягнуто збитки, спричинені невик онанням зобов’язання, що випливає з договору
міни. Водночас зазначимо, що виконання зобов’язання в натурі зовсім не виключає можливість
притягти до відповідальності винну сторону за н еналежне виконання договору.
Але на практиці не в усіх випадках можл иво виконати зобов’язання в натурі. Причиною
цього може бути як фізична неможливість над ати товар (наприклад, через його загибель або ві дсутність, якщо договір міни укладався щодо т овару, який підлягав створенню (придбанню, н абуттю) стороною і, відповідно, не був створ ений), так і відсутність права володіння, корист ування, розпорядження ним (наприклад, переда ння його третій особі на підставі ц ивільноправового договору).
При розв’язанні цього питання важливе
значення має така обставина: родовими чи інд ивідуальними ознаками визначається товар, що
підлягає передачі. В першому випадку, тобто к оли товар має лише родові ознаки, він є замінним
(ч. 2 ст. 184 ЦК України). Це має важливе зн ачення, оскільки при неможливості виконати з обов’язання, що випливає з договору міни, в нат урі щодо певного конкретного товару, з обов’язання можна виконати шляхом надання
аналогічного товару того ж роду, ваги тощо.
Що стосується другого випадку, то тут ц ивільне законодавство України містить певні о бмеження. По-перше, такий товар є незамінним
(ч. 1 ст. 184 ЦК України). Тобто, у разі втрати,
загибелі або його пошкодження неможливою є
вимога про надання такого товару в на турі, можливим є лише відшкодування завданої шкоди.
По-друге, відповідно до ч.2 ст. 620 ЦК
України, кредитор втрачає право на витребува ння у боржника речі, визначеної індивідуальними
ознаками, у разі, якщо ця річ уже передана особі
у власність або в користування.
Однією з особливостей договору міни є те,
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що право власності на обмінювані товари пер еходить до сторін одночасно після виконання з обов’язань щодо передання майна обома сторон ами (ч.4 ст. 715 ЦК України). Зазначена особл ивість створює сприятливі умо ви для недобросовісної сторони договору розпорядитися ще не
переданим товаром. Тобто вона має можливість
його відчужити чи надати в користування третім
особам. Відповідно добросовісна сторона несе
ризик не отримати товар, заради якого було
укладено договір міни, і може розраховувати
лише на відшкодування збитків, а не отримання
вартості непереданого товару.
Недобросовісна сторона договору міни,
будучи власником товару, який є предметом ць ого договору, має також можливість укласти щодо
цього товару і кілька цивільно-правових договорів. У такій ситуації, згідно з ч. 3 ст. 620 ЦК
України, якщо річ, визначену індивідуальними
ознаками, ще не передано, переважне право на її
одержання має той з кредиторів, зобов’язання на
користь якого виникло раніше, а коли це нем ожливо, визначити, - кредитор, який першим
пред’явив позов.
Але треба звернути увагу, що примусове
вилучення речі у боржника у даному випадку не
є мірою цивільно-правової відповідальності,
оскільки боржник примушується лише виконати
обов’язок відповідно до зобов’язання, яке було
встановлено між ним і кредитором.
Певні особливості притаманні договору м іни, яким передбачено зустрічне виконання стор онами своїх зобов’язань. Відповідно до ч. 1 ст. 538
ЦК України, виконання свого обов’язку однією з і
сторін, яке відповідно до договору зумовлене виконанням другою стороною свого обов’язку, є з устрічним виконанням зобов’язання.
Однією з особливостей зустрічного вик онання є те, що у разі невиконання однією з і сторін у зобов’язанні свого обов’язку або за наявн ості очевидних підстав вважати, що вона не вик онає свого обов’язку у встановлений строк (те рмін) або виконає його не в повному обсязі, друга
сторона має право зупинити виконання свого
обов’язку, відмовитися від його виконання час тково або в повному обсязі.
Чинне законодавство України не пов’язує
виникнення обов’язку виконати зобов’язання
однією стороною з фактом виконання свого з обов’язання по договору міни другою стороною.
Відповідно до ч. 1 ст. 538 ЦК України, в иконання свого обов’язку однією з і сторін, яке
відповідно до договору обумовлене виконанням
другою стороною свого обов’язку, є зустрічним
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виконанням зобов’язання. Основною метою вст ановлення зустрічного виконання
є надання
суб’єкту зустрічного виконання права на затри мку
виконання свого зобов’язання у випадк у, якщо з
боку контрагента, який повинен виконати своє з обов’язання першим, виконання не відб улося.
Зокрема, ЦК України у тому випадку, коли
одна зі сторін не виконає свого зобов’язання, н адає другій стороні право зупинити виконання
свого обов’язку, відмов итися від його виконання
частково або в повному обсязі, що дозволить їй
мінімізувати чи взагалі запобігти збитків, спр ичинених невиконанням договірного зобов’язання
(ч. 3 ст. 538).
Згідно з ч. 2 ст. 538 ЦК України, при з устрічному виконанні зобов’язання сторони повинні виконувати обов’язки одночасно.
Разом з тим, установлення в договорі міни
однакових строків для обміну товарів для кожної
сторони ще не свідчить про застосування до т акого договору правил про зустрічне виконання.
На нашу думку, правила про зу стрічне виконання зобов’язання можуть бути застосовані
до договору міни, якщо умовами договору п ередбачено, що виконання зобов’язань однією
стороною обумовлено виконанням свого з обов’язання іншою стороною. Це може бути як пряма
вказівка, так і наявність умов, які свідчать про
відповідний порядок виконання з обов’язання.
В.Вітрянський з цього приводу, зокрема,
зазначає, що положення про обумовленість в иконання зобов’язань може бути виражено шл яхом прямої вказівки на те, що виконання з обов’язань здійснюється тільки після виконання
другою стороною свого зобов’язання, але мо жливий і такий варіант, коли така послідовність
виконання сторонами свого зобов’язання очев идно прослідковується з інших умов договору
(наприклад, підрядник приступає до виконання
роботи не пізніше, ніж через місяць після пер ерахування замовником авансового платежу; ві двантаження товарів продавцем здійснюється
протягом десяти днів з дня оплати товару т ощо). У будь-якому випадку, зазначає автор, д оговір повинен містити умову, з якої випливає, що
виконання зобов’язання здійснюється після того,
як інша сторона виконає своє зобов’язання.
Цікавим з цього приводу є положення, яке
міститься в цивільному законодавстві Російської
Федерації і презюмує застосування правила про
зустрічне виконання зобов’язань за договором міни
в усіх випадках, коли строки такого вик онання не
збігаються. Так, відповідно до ст. 569 ЦК РФ у в ипадку, коли відповідно до договору міни строки
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передачі товарів, які обмінюються, не співпадають,
до виконання зобов’язання з передачі товару стороною, яка повинна передати товар після передачі
товару іншою стороною, застосовуються правила
про зустрічне виконання зобов’язання.
Враховуючи вищенаведене, сторонам д оцільно в договорі міни чітко зазначати строк,
протягом якого необхідно перед ати товар (виконати роботи, надати послуги), або достатньо д окладно викласти порядок передачі товару (робіт,
послуг), щоб точно встановити момент коли пр аво
сторони за договором порушено і скористат ися
відповідним засобом захисту. Вказівка в тексті д оговору на вартість товару (робіт, послуг), н авіть
якщо обмінювані товари є еквівалентними, спро стить визначення і доведення розміру зби тків, яких
зазнала сторона внаслідок невиконання чи ненал ежного виконання договору міни іншою ст ороною.
За договором міни кожна зі сторін зобов’язується передати другій стороні один товар в
обмін на інший. Проте саме лише існування такого
зобов’язання ще не є гарантією того, що боржник
таки виконає необхідні дії на користь кредитора.
До сторони, яка порушила умови договору
міни, можуть бути також застосовані заходи ві дповідальності. Основним принципом, притама нним як цивільному праву загалом, так й інстит уту цивільно-правової відповідальності, зокрема, є
диспозитивність. Згідно з ним потерпілий кон трагент самостійно вирішує: заст осовувати чи не
застосовувати засоби відповідальності до прав опорушника. Інакше кажучи, питання про застос ування майнових чи немайнових санкцій, у т ому
числі відповідальності, вирішується на пі дставі
відповідних умов договору з дотриманням вимог
чинного законодавства і є правом, а не обов’язком
суб’єктів зобов’язальних правовідносин.
Невиконання зобов’язання або його вик онання з порушенням умов, визначених змістом
зобов’язання (неналежне виконання), є пор ушенням зобов’язання (ст. 611 ЦК України), у разі
якого настають правові наслідки, встановлені
договором або законом, зокрема: 1) припинення
зобов’язання внаслідок односторонньої відмови
від зобов’язання, якщо це встановлено догов ором або законом, або розірвання договору; 2)
зміна умов зобов’язання; 3) сплат а неустойки; 4)
відшкодування збитків та моральної шкоди.
Принцип стабільності у зобов’язальному
праві означає неприпустимість односторонньої
зміни, розірвання та відмови від виконання з обов’язання. Проте він не виключає можливість
змінити чи розірвати договір у встановленому
законом порядку.

Правова природа односторонньої відмови
від виконання зобов’язання є недостатньо досл ідженою в науці цивільного права. З огляду на це,
розкриття питання односторонньої відмови від
договору міни потребує висвітлення зага льних
теоретичних положень.
Як зазначає С.Сарбаш, „відмова від вик онання зобов’язання виступає у вигляді волевия влення відповідної особи, оскільки воно не може не
базуватися на волі особи, яка має намір дося гнути
такою відмовою певної мети. Відповідно, дії особи
по відмові від виконання зобов’язання зовні проя вляються у певному волевиявленні (діянні)”.
Відповідно до ч. 1 ст. 615 ЦК України у р азі порушення зобов’язання однією стороною
друга сторона має право частково або в повному
обсязі відмовитися від зоб ов’язання, якщо інше
не встановлено договором або законом. Наслі дком односторонньої відмови від договору є його
розірвання (ч. 3 ст. 651 ЦК України).
ГК України припинення зобов’язання вн аслідок односторонньої відмови розглядає в яко сті оперативно-господарської санкції. Зокрема,
відповідно до п.1 ч. 1 ст. 236 ГК України у го сподарських договорах сторони можуть передб ачити використання такого виду оперативно господарських санкцій, як одностороння відмова
від виконання свого зобов’язання управненою
стороною, зі звільненням її від відповідальності
за це - у разі порушення зобов’язання другою
стороною. Відзначимо, що законодавець наділяє
оперативно-господарські санкції особливо стями,
які дещо відрізняються від заходів відповідал ьності, передбачених ЦК України.
Аналіз статей 235-237 ГК України дає можливість визначити характерні риси зазначеної
господарської санкції:
- застосовується лише у тому випадку, к оли вона передбачена договором (ч. 2 ст. 235 ГК
України), тобто зазначена санкція узгоджується
сторонами і в тексті договору повинна бути вк азівка про її застосування. Але, на нашу думку,
однієї лише вказівки недостатньо, сторонам д оцільно передбачити механізм припинення з обов’язання внаслідок односторонньої відмови, а
саме, за дотримання яких правових процедур з обов’язання буде вважатися таким, що було пр ипинено внаслідок односторонньої відмови, м омент, з якого воно вважається припиненим;
- застосовується незалежно від вини
суб’єкта, який порушив господарське з обов’язання. Відповідно до ст. 614 ЦК України, особа,
яка порушила зобов’язання, несе відповідал ьність за наявності її вини (умислу або необере ж-
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Правові наслідки порушення умов договору міни

ності), якщо інше не встановлено договором або
законом. Особа є невинуватою, якщо вона дов еде, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо
належного виконання зобов’ язання. Положення
даної статті ставлять у пряму залежність заст осування відповідальності від наявності вини і
тільки в окремих випадках, коли це передбач ено
в договорі, укладеному сторонами, або прямо
вказано в законі, можливе застосування відпов ідальності без наявності вини в діях порушника
зобов’язання. Застосування ж заходів операти вного впливу, як вказує В.Пугинський, не потр ебує врахування вини боржника або зобов’язаної
особи. Ця відмінність, зазначає А.Верховець,
значно впливає на механізм застосуванн я заходів
оперативного впливу, дозволяє застос овувати
оперативні санкції і тоді, коли в діях п орушника
зобов’язання відсутня вина;
- застосовується самими сторонами з обов’язання в односторонньому порядку і не п отребує судового втручання. Тобто ініціатором
односторонньої відмови від виконання з обов’язання є контрагент порушника. Він сам зді йснює ці
заходи, не погоджуючи свої дії з будь -якоою особою. На практиці сторони часто зверт аються до
судового способу розірвання договору у зв’язку з
невиконанням своїх обов’язків однією з них. Відповідно момент, з якого договір вважається роз ірваним, установити нескладно (після вступу в силу
рішення суду). Що стосується позасудового поря дку, то тут важливо чітко визначити момент, з якого
зобов’язання припиняється.
Під зміною зобов’язання розуміють зміну
конкретних його умов (строку, способу, предм ета), але не його моделі у цілому, адже в оста нньому випадку відбудеться новація, яка є видом
припинення, а не зміни зобов’язання. Тобто, зм іна умов існуючого договору міни, пере дбачена в
ЦК, має чітко встановлені межі і передбачає зм іну його умов, а не виду договору (ст.ст. 651 -654
ЦК). Тому укладений між сторонами договір м іни залишається в силі та продовжує діяти.
У літературі висловлюються думки щодо
недоцільності існування права на односторонню
зміну умов договору, що є диктатом однієї ст орони, адже юридичне значення надається волі
однієї сторони за повного ігнорування волі др угої сторони. Але, як справедливо від значає
О.Антонюк, „право на односторонню зміну д оговору надається у законодавстві або з метою
захисту прав та інтересів у разі порушення (чи
його реальної загрози), або з урахуванням сп ецифіки самого договору. Якщо ж таке право п ередбачене у договорі, то це є результатом вол е76

виявлення обох сторін”.
Поряд з поняттям „зміна умов зобов’язання”, який вживається у ст. 611 ЦК Укр аїни,
законодавець оперує також поняттям „час ткова
одностороння відмова” наслідком якої т акож є
зміна умов зобов’язання: внаслідок односторо нньої відмови від зобов’язання частково або у п овному обсязі відповідно змінюються умови з обов’язання або воно припиняється (ч. 3 ст. 615
ЦК України); у разі невиконання однією з і сторін
у зобов’язанні свого обов’язку або за наявності
очевидних підстав вважати, що вона не виконає
свого обов’язку у встановлений стр ок (термін)
або виконає його не в повному обсязі, друга ст орона має право зупинити виконання свого
обов’язку, відмовитися від його виконання час тково або в повному обсязі.
Щодо співвідношення цих понять, то ми
погоджуємося з О.Антонюк, що „часткова відм ова сторони від зобов’язання не охоплює всіх в ипадків односторонньої зміни умов зобов’язання...
категорії „часткова відмова від зобов’язання” і
„зміна умов зобов’язання” співвідносяться як
окреме і загальне поняття”.
На відміну від односторонньої відмови від
виконання зобов’язання, зміна умов зобов’язання
у випадку його порушення може бути здійснена
як з ініціативи однієї сторони (цей випадок
включає судовий чи господарський процесуал ьний спосіб зміни договору), так і за взаємною
згодою сторін.
Так, відповідно до ч.1 ст. 651 ЦК України
зміна договору допускається лише за згодою
сторін, якщо інше не встановлено договором або
законом. А у ч.2 цієї ж статті зазначається, що
договір може бути змінено за рішенням суду на
вимогу однієї із сторін у разі істотного пор ушення договору другою стороною та в інших випа дках, встановлених договором або законом.
З огляду на питання, що розглядається,
вважаємо за потрібне звернути увагу на пол оження, яке міститься в ч.3 ст. 651 ЦК України: у
разі односторонньої відмови від дог овору частково, якщо право на таку відмову встановлено
договором або законом, договір є відповідно р озірваним або зміненим.
Право сторін на зміну договору є втіле нням принципу свободи договору, оскільки дозв оляє сторонам за обопільною згодою вносити зм іни до договору. Що стосується зміни договору за
ініціативою однієї сторони (одностороння відм ова від договору частково), то вона можлива у в ипадках та на умовах, визначених договором або
законом.
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Наведені вище положення дозволяють зр обити наступні висновки: в разі порушення зобов’язання по договору міни, зміна умов догов ору може бути здійснена: за згодою сторін; за р ішенням суду на вимогу однієї із сторін; в одн осторонньому порядку.
Але в будь-якому випадку необхідною
умовою зміни є спрямованість волі сторони договору саме на його зміну.
Зауважимо, що законодавець не містить
обмежень щодо того, які умови договору міни
можуть бути змінені. У зв’язку із зазначеним п остає питання, наскільки і які саме істотні умови
договору сторони можуть змінити. Вирішення
цього питання ускладнюється тим, що серед і стотних умов неможливо виділити основні чи д одаткові умови. Аналіз нормативно -правового
регулювання договору дає можливість зробити
висновок, що питання допустимості зміни чи в иключення із змісту договору істотних умов , не
обмежено будь-якими заборонними нормами ц ивільного законодавства. На нашу думку, зміна
істотних умов договору після його укладення є
автономним правом сторін, що не може і не п овинно бути обмежено. Водночас при внесенні
змін до договору міни, сторонам необхідно враховувати положення ст. 638 ЦК України: таку
умову як предмет договору міни з його тексту
виключати не можна.
Зміна договору тягне за собою збереження
договору і зобов’язання, що з нього виникло, але
на інших умовах. Договір вважається змінени м з
моменту та у відповідності до укладеної стор онами домовленості про його зміну, а у випадку
судового порядку зміни договору - з набранням
рішенням суду законної сили.
За своїми наслідками одностороння відм ова і
зміна умов договору міни відрізняються. Од ностороння відмова від договору міни є юридичним ф актом, який тягне за собою припинення на майбутнє
зобов’язального правовідношення, яке виникло з
цього договору, та всіх прав і обов’язків, що скл адають його зміст. Зміна умов договору міни тягне
за собою збереження договору і зобов’язання, що з
нього виникло, але на інших умовах.
Права і обов’язки, які випливають із з обов’язань, узятих на себе сторонами протягом п еріоду, що передував припиненню договору, повн істю зберігаються (виконання зобов’язання в нат урі, зустрічне виконання, відповідальність за нен алежне виконання). Крім того, можливим є вини кнення нового зобов’язання по відшкодуванню зб итків, пов’язаних з розірванням догов ору. Тобто,
йдеться про припинення зобов’язань, прийнятих на

себе сторонами договору на майбутнє.
Відповідно до ч.3 ст.651 ЦК України у разі
односторонньої відмови від договору у повному
обсязі або частково, якщо право на таку відмову
встановлено договором або законом, договір є
відповідно розірваним або зміненим. При цьому,
якщо договір змінений або розірваний у зв’язку з
істотним порушенням договору однією із сторін,
друга сторона може вимагати відшкодування
збитків, завданих зміною або розірванням дог овору (ч.5 ст. 653 ЦК України).
Ще одним наслідком порушення з обов’язань з договором міни є відмова від прий няття неналежного виконання. Відмова від прий няття неналежного виконання зобов’язання, на
нашу думку, відрізняється від односторонньої
відмови і заміни умов договору міни. Дійсно, в
переважній більшості випадків добросовісна
сторона договору міни не бажає отримувати н еналежне виконання і наполягає на зміні або роз ірванні договору та відшкодуванні збитків. Разом
з тим, добросовісна сторона може відмовитися
від прийняття неналежного виконання, при ць ому не відмовляючись від самого зо бов’язання по
договору міни та не змінюючи його умов.
На думку В.Грибанова, відмова від прий няття неналежного виконання, на відміну від ві дмови від договору, має не універсальний, а окр емий характер. Вона не призводить до припине ння правових відносин між с торонами, а має на
меті лише забезпечити належне виконання з обов’язання боржником.
Співвідношення цих категорій яскраво
проглядається на прикладі норм, що закріплені у
частинах 1 та 2 ст. 672 ЦК України.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 672 ЦК України
у разі, якщо продавець передав товар в асорт именті, що не відповідає умовам договору купівлі продажу, покупець має право відмовитися від
його прийняття та оплати, а якщо він вже опл ачений, - вимагати повернення сплаченої за нього
грошової суми.
Згідно з ч.2 ст. 672 ЦК України, якщо продавець передав покупцеві частину товару, асо ртимент якого відповідає умовам договору купі влі-продажу, і частину товару з порушенням асо ртименту, покупець має право на свій вибір: 1)
прийняти частину товару, що відповідає умовам
договору, і відмовитися від решти товару; 2)
відмовитися від усього товару; 3) вимагати зам іни частини товару, що не відповідає асортиме нту, товаром в асортименті, який встановлено д оговором; 4) прийняти весь товар.
Як зазначає О.Антонюк, „прийняття пок у-
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пцем частини товару, асортимент якого відпов ідає договору, і відмова від частини товару, асо ртимент якого не відповідає договору, або відмова
від усього товару, свідчить про односторонню
зміну предмета зобов’язання або односторонню
відмову від зобов’язання. Прийма ння покупцем
частини товару, яка відповідає умовам договору,
і вимога передання решти товару відповідно до
умов договору свідчать про відмову від прийня ття неналежного виконання - покупець відмовляється від неналежного товару, зберігаючи інтерес
до договору”. Зазначені положення (за винятком
умов щодо оплати) повною мірою можуть бути
застосовані і до договору міни.
Одним із наслідків порушення зобов’язань
за договором міни, який настає для винної ст орони, є відшкодування останньою заподіяних
збитків. Так, замість вимоги передати товар,
який є предметом невиконаного зобов’язання за
договором міни, кредитор має право вимагати
повного відшкодування завданих йому збитків.
Правовою підставою для цього є, зокрема, пол оження ч. 1 ст. 623 ЦК України: боржник, який
порушив зобов’язання, має відшкодувати кред иторові завдані цим збитки.
Стосовно договору міни важливим є також
норма, яка міститься у ч. 3 ст. 612 ЦК України, в
якій вказано: якщо внаслідок прострочення бор жника виконання зобов’язання втратило інтерес для
кредитора, він може відмовитися від прий няття
виконання і вимагати відшкодування зби тків.
Як справедливо зазначає з цього приводу
А.Бакулін, за договором міни сутність поруше ння зобов’язання передати товар полягає не в т ому, що добросовісна сторона втрачає своє майно
і може вимагати стягнення його вартості, а в т ому, що вона позбавляється можливості отримати
нове необхідне їй майно, на зустрічне отримання
якого вона розраховувала.
Тобто добросовісна сторона договору міни
не зобов’язана приймати товар від д ругої сторони, якщо мали місце порушення договору, а м оже вимагати відшкодування збитків, які мають
грошовий вираз. З огляду на це, договір міни, на
перший погляд, стає дуже схожим на договір к упівлі-продажу: сторона передала товар і отрим ала грошові кошти. Разом з тим, цивільно-правова
природа збитків і оплати отриманого товару є
різною. Оплата товару є обов’язком боржника,
який випливає з умов договору і передбачений
ним, тобто це є зобов’язанням з передачі грошей
як ціни договору. Що стосується договору міни,
то метою надання товару іншій стороні є отр имання товару, а не грошових коштів, тобто не
78

передбачає грошового обов’язку (за винятком
випадку доплати за товар більшої вартості, але
навіть у цьому випадку метою договору міни є
отримання не грошових кош тів, а товару). Збитки є санкцією за порушення зобов’язання за д оговором міни, і мінімальний їх розмір, що є лог ічним, не може бути меншим вартості неперед аного майна.
Відповідно, в першому випадку обов’язок
платити гроші виникає на підставі договору чи
закону, а у другому - є санкцією за невиконання
зобов’язання початковим предметом якого були
речі (роботи, послуги).
Відзначимо, що ЦК України і ГК України
дещо по-різному підходять до визначення складу
збитків.
Під збитками стаття 224 ГК України роз уміє: витрати, зроблені управленою стороною;
втрата або пошкодження майна; неодержані д оходи, які управнена сторона одержала б у разі
належного виконання зобов’язання або доде ржання правил здійснення господарської діяльн ості другою стороною.
При цьому до складу збитків включаються:
вартість втраченого, пошкодженого або знищ еного майна; додаткові витрати (штрафні санкції,
сплачені іншим суб’єктам, вартість додаткових
робіт, додатково витрачених матеріалів тощо),
понесених стороною, яка зазнала збитків внасл ідок порушення зобов’язання другою стороною;
неодержаний прибуток (втрачена вигода), на
який сторона, яка зазнала збитків, мала право
розраховувати у разі належного виконання з обов’язання другою стороною; матеріальна ко мпенсація моральної шкоди.
Натомість ст. 22 ЦК України наводить дещо інший перелік збитків. До них належать: в итрати, яких особа зазнала у зв’язку з і знищенням
або пошкодженням речі, а також витрати, які
особа зробила або мусить зробити для відно влення свого порушеного права (реальні збитки);
доходи, які особа могла б реально одержати за
звичайних обставин, якби її право не було пор ушене (упущена вигода).
Моральна шкода до складу збитків ЦК не
включена і відшкодовується окремо.
Тобто поняття збитків, яке міститься у ГК
України, ширше за змістом, що створює труднощі в процесі правозастосування та визначення
розміру збитків.
Але на цьому колізії не припиняються. Так,
відповідно до п.2 ст. 22 ЦК України збитки ві дшкодовуються у повному обсязі, якщо догов ором або законом не передбачено відшкодування
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у меншому або більшому розмірі. Господарський
кодекс не передбачає останнього варіанта. Н авпаки, його п.2 ст. 224 вказує, що законом щодо
окремих видів господарських зобов’язань може
бути встановлено обмежену відповідальність за
невиконання або неналежне вик онання зобов’язань. Вибір такого варіанта визначення розміру
відшкодування збитків має ряд суттєвих переваг,
і перш за все тому, що потерпілий суб’єкт госп одарювання, вказавши у договорі їх розмір у тв ердій сумі, звільняється від обов’язку доказувати
справжній розмір своїх збитків.
Але, як справедливо зазначає Л.Гаркуша,
незважаючи на обов’язкове відшкодування зап одіяних збитків, останні можуть бути відшкод овані тільки в деякій їхній частині або ж зовсім
залишитися невідшкодованими. І таке на пра ктиці трапляється досить часто. Це відбувається
внаслідок таких причин: невиконання чи нен алежне виконання боржником своїх обов’язків не
призводить до збитків у кредитора або внаслідок
відсутності у кредитора можливості довести в
порядку, передбаченому законом, факт нанесення збитків та надати точний і переконливий ро зрахунок суми понесених зби тків.
Наведені причини свідчать про те, що у
випадку виникнення спору та його розгляду в
суді потерпілій стороні необхідно буде доводити
розмір понесених збитків. І якщо при ц ьому докази будуть недостатньо переконливі для суддів
чи арбітрів, винна сторона легко доведе свою
невинуватість і відповідно не відшкодовуватиме
заподіяні збитки.
Висновки. 1. Для виконання договору міни важливим є визначення моменту і способу

передачі товару, оскільки саме з цією обстав иною законодавець пов’язує перехід ризику втр ати майна. Важливим є те, що ризик випадкового
знищення або пошкодження товару пов’язується
саме з моментом виконання обов’язку з передачі
товару, а не переходом права власності на такий
товар. Ці категорії не є синонімами.
2. У випадку неналежного виконання дог овору міни необхідно правильно кваліфікувати
вимоги потерпілої сторони, зокрема, вона не м оже вимагати повернення вартості не переданого
товару (робіт, послуг), мова повинна йти лише
про відшкодування збитків, які також мають
грошовий характер, але іншу правову природу.
Це пов’язано з тим, що рівноцінний обмін,
який презюмується за договором міни, виключає
наявність грошового боргу у його сторін. Про
грошовий борг у сторін договору міни мова може йти лише у випадку, якщо товар, який є його
предметом, нерівноцінний і умовами договору
передбачено обов’язок однієї із сторін здійснити
доплату. Але грошовий борг може існувати лише
виключно щодо цієї суми доплати.
3. Поняття односторонньої відмови від д оговору міни не збігається за змістом і правовими
наслідками з поняттям зміни його умов. Одн остороння відмова від договору міни є юриди чним фактом, який тягне за собою припинення на
майбутнє зобов’язального правовідношення, яке
виникло з цього договору, та всіх прав і
обов’язків, що складають його зміст. Зміна умов
договору міни тягне за собою збереження дог овору і зобов’язання, що з нього виникло, але на
інших умовах.
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THE LEGAL CONSEQUENCES OF INFRINGMENT OF THE EXCHANGE
CONTRACT’S CONDITIONS
Summary
The author of this article considers the problems of the correlation of the normative cont rolling the
consequences of non-execution of the civil obligations in present article.
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Постановка проблеми. Дослідження теоретичних аспектів цивільних процесуальних пр авовідносин, їх значення, форми вираження, місця
в системі правового регулювання багато десят иліть
приковує до себе увагу вчених-процесуалістів і є
стрижневим для науки цивільного процесуального
права тому, що правовідносини виступають одним
із основних, фундаментальних понять правової
науки, будучі тією формою, в якій абстрактна норма здобуває своє реальне буття, втілюючись у реальних суспільних відносинах [13, с.6].
Інтерес науковців до цієї теми можна арг ументувати також тим, що вчення про цивільні
процесуальні правовідносини є методологічною
основою теоретичної розробки питань судового
розгляду цивільних справ, визначення процесу ально-правового статусу учасників процесу, допомагає правильно оцінити ефективність діюч ого цивільного процесуального законодавства,
розробити заходи та способи подальшого вдо сконалення судової діяльності і підвищення кул ьтури судового процесу. З серед зазначених вище
питань теорії цивільних процесуальних прав овідносин предметом нашого дослідження буде
аналіз теоретичних положень про форму їх в ираження, оскільки саме з визначення цього п оняття повинно починатися вивчення не тільки
цивільних процесуальних правовідносин, а й
будь-якого явища.
Ступінь наукової розробки. У науці цивільного процесуального права дослідженю теор етичних аспектів цивільного процесуального пр авовідношення в цілому, та форми їх вираження
зокрема, присвячено чимало праць, серед яких
можна зазначити наукові доробки О.П. Вершиніна, М.А. Вікут, О.В. Гетманцева, М.А. Г урвіча,
П.Ф. Елісейкіна, І.А. Жеруоліса, М.Б. Зейдера,
В.В. Комарова, А.Ф. Козлова, А.О. М єльнікова,
В.П. Мозоліна, Н.О. Чечіної, Д.М. Ч ечота, М.С.
Шакарян, М.Й. Штефана, В.М. Ще глова та ін. На
сьогодні в наковій літературі широко висвітлені
питання визначення поняття цивільних процес уальних правовідносин, їх особливо стей. Разом з
тим, удосконалення діючого законодавства н еможливе без поглибленого аналізу змісту і фо рми, характеристики суб’єктів і об’єктів цих відносин та інших теоретичних питань вчення про
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цивільні процесуальні правовідносини. Незважаючи на велику кількість існуючих теоретичних
розробок, які накопичено за період становлення і
розвитку теорії цивільних процесуальних прав овідносин, на даний час зберігається необхідність їх
систематизації з метою заповненя прогалин у в изначенні понять і категорій цієї теорії, в тому числі
і форми їх вираження.
У даному контексті актуальним є дане д ослідження, метою якого є саме вивчення і аналіз
існуючих в теорії цивільного процесуального
права поглядів науковців на визначення поняття
„форма цивільних процесуальних правовідн осин” та їх систематизація на теоретичному рівні.
Висновки, отримані в результаті дослідження,
сприятимуть формуванню цілісного уявлення
про форму вираження цивільних процесуальних
правовідносин.
Виклад основного матеріалу. Методологічну основу досліджень галузевих наук стано влять досягнення філософської думки. Тому, п еред тим як розпочати вивчення форми цивільних
процесуальних правовідносин , необхідно встановити філософське визначення вказаного п оняття. Так, у філософії форма будь -якого явища
визначається як принцип упорядкування, організації, спосіб існування змісту явища [12, с.595].
Переходячи до безпосереднього вивчення
теми нашого дослідження, звернемо увагу на те,
що цінність поняття „прововідношення” п олягає
в тому, що воно визначає конкретне суспільне
відношення, яке виражено в правовій формі і є
результатом реалізації норми. Більш е того, деякі
суспільні відносини можуть виступати тільк и в
якості правових відносин. Безспірним прикл адом
є процесуальні відносини: такі відносини можуть
існувати тільки в правовій формі, поза правовою
формою їх існування неможливе. Тому перева жна більшість учених серед специфічних ознак
цивільних процесуальни х правовідносин називають те, що вони мають правовий характер і за
загальним правилом виражаються у спеціальній,
встановленій законом, цивільній процесуальній
формі [14, с.31; 15, с.69; 16, с.69]. Дана особл ивість передбачає той факт, що процесуальні пр авовідносини виникають тільки на основі норми
права, і цим вони суттєво відрізняються від м а-
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теріально-правових відносин. Так, ст. 2 Цивіл ьного процесуального кодексу, яка називається
„Законодавство про цивільне судочинство” з акріплює положення про те, що цив ільне судочинство здійснюється відповідно до Конституції
України, зазначеного кодексу та законом Укра їни „Про міжнародне приватне право”. На відміну
від цього, Цивільний кодекс передбачає, що ст орони мають право укласти договір, який не п ередбачений актами цивільного законодавства,
але відповідає загальним засадам цивільного з аконодавства (ст. 6).
Вивчаючи питання визначення форми ц ивільних процесуальних правовідносин слід наг олосити на тому, що відносини суду з усіма і ншими учасниками цивільного процесу при здійсненні правосуддя характеризуються тим, що в они здійснюються тільки на основі норм процес уального права і тільки в правовій процесуальній
формі [7, с.85, 86]. У процесуальній науці на цю
рису цивільних процесуальних правовідносин
вперше наголосила Р.Ф. Каллістратова, яка вв ажала, що на відміну від інших суспільних відн осин, які можуть існувати як в якості правових,
так і в якості відносин врегульованих наприклад
єтичною нормою, то процесуальні відносини
можуть існувати тільки як правові [5, с.5]. Бі льше того, на думку Н.О. Чечиної, відносини, які
виникають у процесі здійснення правосуддя в иступають не тільки в правовій, а обов’язково в
цивільно-процесуальній формі [14, с.65]. Отже,
характерною особливістю цивільних процесу альних відносин є їх процес уально-правова форма вираження, тобто обов’язкове закріплення в
нормах цивільного процесуального права.
Визначаючи форму цивільного процесу ального правовідношення А.А. Мельніков нагол осив на тому, що необхідність його правової фо рми обумовлюється кільком а факторами: 1) на
відміну від матеріальних правовідносин де є рівн оправні сторони, процесуальні відносини є владн ими, так як одним із суб’єктів завжди є суд; 2) пр оцесуальні правовідносини виникають в р езультаті
правових дій учасників судочинства, а право ві дії
породжують тільки правові відносини; 3) зміст
процесуальних відносин завжди правовий і не м оже мати неправову форму [7, с.86, 87].
Так, обов’язкова процесуально -правовова
форма вираження цивільних процесуальних пр авовідносин випливає з самої сутнос ті цих відносин, будучи зумовленою їх специфічними осо бливостями.
Для з’ясування самого поняття „форма
правовідносин” та її значення Ю.І. Гревцов пр о-

понує розрізняти поняття внутрішньої і зовні шньої форми правового відношення. Під внутр ішньою формою він розуміє права й обов’язки
суб’єктів, а під зовнішньою формою - порядок,
умови здійснення процесуальних дій [4, с.73].
Зазначимо, що розуміння суб’єктивного пр ава і
юридичного обов’язку в якості форми правов ого
відношення не отримало належної підтри мки а ні
в загальній теорії права, а ні в галузевих юрид ичних науках. Як зазначалос я, більшість учених
вважають, що формою вираження цив ільних
процесуальних правовідносин є їх проц есуальна
правова форма.
Однак ряд процесуалістів, зокрема російс ьких, вважають, що дане положення не варто
сприймати занадто буквально. Так, на думку А.Т.
Боннера, в межах цивільного судочинства існує
фактична процесуальна діяльність , оскільки неможливо все передбачити в законодавстві [1,
с.52]. Досліджуючи питання існування в цивіл ьному процесуальному праві фактичних відн осин, він указав на різні форми цих відносин: з астосування процесуального закону і права за
аналогією, субсидіарне застосування законода вства, застосування „сурогатних” процесуальних
норм під виглядом відповідних рекоменд ацій, які
містяться в постановах Пленумів Верховних с удів, застосування процесуального зв ичаю [1,
с.58, 59]. На його думку, зазначені форми фактичних відносин є водночас і засобом подолання пр огалин, які виникають у процесуальному праві.
Підтримуючи ідею існування процесуальних фактичних відносин В.В. Ярков зазначав, що
в цивільному процесуальному законодавстві і снують певні прогалини, які допускають застос ування процесуальних норм по аналогії [3, с.44].
Однак, на думку Г.Л. Осокіної діяльність суду з
розгляду і вирішення цивільних справ, у тому
числі і застосування аналогії права чи закону,
завжди відбувається в межах правового поля, що
виключає можливість існування фактичних пр оцесуальних відносин, фактичної процесуальної
діяльності [8, с.57].
З критикою фактичної процесуальної ді яльності виступив також і В.В. Комаров, який з азначає, що „ ... в цивільному процесі не допуск ається так названа фактична процесуальна діял ьність, тобто діяльність, яка не передбачена фо рмами судочинства.” [9, с.100]. Автор також дотримується думки, що в цивільному процесі не
існує фактичних процесуальних відносин оскіл ьки, в цивільному судочинстві всі процесуальні
дії повинні здійснюватися тільки в межах закону
і відповідно до положень, передбачених законом.
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Ті вчені, які підтримують ідею існування в
цивільному процесі фактичних відносин вказ ують на те, що в будь – якому процесі можуть і снувати процесуальні відносини не врегульовані
цивільним процесуальним законодавством. Н априклад відносини по укладанню мирової угоди,
або відносини між представником і особою, яку
вони представляють. Але тут напрошується п итання чи є ці відносини процесуальними? Оск ільки цивільні процесуальні відносини визнач аються як правовідносини врегульовані нормами
цивільного процесуального права [9, с.95; 15,
с.69 та ін.], то шляхом логічного аналізу можна
вивести твердження про те, що ті відносини, які
не регулюються цивільним процесуальним пр авом не є процесуальними. Так, існування цивіл ьних процесуальних відносин лише в якості пр авових є не тільки необхідні стю а й їх суттєвою
ознакою. Не дарма більшість вчених розгляда ючи ознаки цивільних процесуальних правовідн осин дану ознаку розглядають як першу, про неї
говорять в першу чергу [14, с.31; 15, с.69].
Водночас автор хоче звернути увагу на те,
що характеристика цивільних процесуальних правовідносин як відносин, які мають тільки правову
форму не означає, що вони відірвані від фактичн ого змісту або позбавлені нього. Процесуальне пр авовідношення стає реальним фактом в тій мірі, в
який воно проявляється ззовні – в поведінці, дії
суб’єктів процесу. В цьому контексті слушним є
згадати думку Л.С. Явича, який писав, що в проц есуальних відносинах форма зливається з факти чним змістом правовідношення [17, с.226].
В цивільній процесуальній науці існувала
навіть думка, що „процесуальні відносини не
втілюють в свою форму фактичні відносини” [14,
с.55]. Однак, на думку Є.Г. Лук’янової таке тве рдження вимагає уточнення оскільки, воно може
навести на думку, що процесуальні відносини
виступають тільки як юридична форма, яка нік оли не зливається з фактичними відносинами в
якості свого змісту. Зокрема, вона зазначає, що
„даний підхід є неприйнятним, в перше чергу
тому, що не відповідає загальному поняттю пр авовідношення” [6, с.207]. Нагадаємо, що Є.Г.
Лук’янова процесуальне віднош ення розглядає
як правовий зв’язок суб’єктів процесуального
права взятий в єдності з їх фактичною поведі нкою [6, с.204]. При такому підході неможливо
вивчати правовідношення у відриві від його м атеріального змісту, оскільки зміст не може існ увати без форми його вираження.
Отже, дещо абсолютизованим є підхід тих
вченних, які розглядають правовідношення лише
82

як правову форму, залишаючи поза увагою ре альні суспільні відносини. Правовідносини, буд учи різновидом суспільних відносин, існують між
людьми і тому містять в собі поведінку суб’єктів.
Формализація правовідносин з ігнорува нням іх визначення як різновиду суспільних ві дносин була також піддана критиці і в загальній
теорії права [17, с.83, 84]. На думку Б.І. Пугін ского такий формалізм полягає не тільки в том у,
що науковці обмежуються аналізом і коментарем
правових текстів. Головний недолік полягає в
ігноруванні ролі суб’єктів в реалізації права [10,
с.13]. Більш того, правова форма правовідносин
є не тільки засобом їх фіксації, закріплення але й
їх невід’ємною частиною [2, с.56].
Отже, неповним і обмеженим є аналіз цив ільних процесуальних правовідносин тільки з п озиції формального підходу без вивчення суб’єк тів цивільного судочинства, їх процесуальної
діяльності, інтересів і цілей, тобто з позиції соц іологічної інтерпретації. В той же час не слід з абувати, що цивільні процесуальні відносини м ожуть мати тільки правову форму, оскільки, ві дносини, які виникають між судом і іншими уча сниками процесу, регулюються тільки нормами
цивільного процесуального законодавс тва, а не
іншими соціальними нормами. Так, формою в ираження цивільних процесуальних правовідн осин є їх обов’язкова цивільно -процесуальна форма, тобто закріплення в нормах цивільного пр оцесуального права.
Список літератури
1. Боннер А.Т. Гражданский процессу альный закон и фактическая процессуальная де ятельность // Вопросы науки советского гражда нского процессуального права. – М., 1977.
2. Гражданский процесс. Учебник. / Под
ред. В.А. Мусина, Н.А. Чечиной, Д.М. Чечота. –
М., 2000.
3. Гражданский процесс: Учебник / О тв.
ред. проф. В.В. Ярков. – М.: БЕК, 2000.
4. Гревцов Ю.И. Проблемы теории прав ового отношения. – Л.: Изд. Ленинградск. ун -та,
1981.
5. Каллистратова Р.Ф. Институт „особого
участия” государственных и обощественных о рганизаций в советском гражданском процессе.
Автореф. …канд. юрид. наук. – М., 1954.
6. Лукьянова Е.Г. Теория процессуальн ого права. – М.: НОРМА, 2003.

Науковий вісник Чернівецького університету. 2006. Випуск 311. Правознавство.

А.Л. Паскар

7. Мельников А.А. Правовое положение
личности в советском гражданском процессе. –
М.: Наука, 1969.
8. Осокина Г.Л. Гражданский процесс.
Общая часть. – М.: Юристъ, 2003.
9. Проблемы науки гражданского проце ссуального права / В. В. Комаров, В.А. Бигун,
В.В. Баранкова; Под ред. проф. В.В. Комарова. –
Харьков: Право, 2002.
10. Пугинский Б.И. Гражданско – Правовые средства в хозяйственных отношениях. – М.,
1984.
11. Скакун О.Ф. Теорія держави і права:
Підручник / пер. з рос. – Харків: Консум, 2001.

12. Философский энциклопедический сл оварь. – М., 1989.
13. Халфина Р.О. Общее учение о правоо тношениях. – М.: Юрид. лит., 1974.
14. Чечина Н.А. Гражданские процессу альные отношения. – Л.: Изд-во Ленинградск. ун
– та, 1962.
15. Штефан М.Й. Цивільний процес: Пі дручник. – К.: Видавничий Дім „Ін Юре”, 2001.
16. Щеглов В.Н. Гражданское процессу альное правоотношение. - М.: Юрид. лит., 1966.
17. Явич Л.С. Общая теория права. – Л.,
1976.

Стаття надійшла до редколегії 24 лютого 2006 року.
Рекомендована до опублікування у «Віснику» членом редколегії О.В.Гетманцевим.
А.L.Paskar
THEORETICAL ASPECTS OF THE DEFINITION THE FORM OF CIVIL
PROCEDURAL LAW RELAT IONSHIPS
Summary
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ДЖЕРЕЛА СУЧАСНОГО УК РАЇНСЬКОГО СТРАХОВОГ О ПРАВА
Постановка проблеми. Страхове право в
Україні – молода і перспективна галузь права.
Справа в тому, що як галузь страхове право
отримало свій розвиток лише починаючи з кінця
минулого сторіччя. До цього часу мова йшла
лише про зародження та якісний розвиток стр ахування в Україні. Зокрема, окремі правознавці
вказують на наявність окремих елементів стр ахування на теренах України ще за часів існува ння Київської Русі. Документом, що в певній мірі
опосередковував страхові прав овідносини у той
час була Руська Правда, яка, на думку окремих
вчених, врегульовували окремі елементи прао бразу договору страхування цивільної відповід альності [8, с.11; 12, с.9].
Ступінь наукової розробки теми. Історія
виникнення страхування, і як наслідок історія
правового регулювання даного інституту цивіл ьного права завжди були й досі залишаються а ктуальними питаннями. Дійсно, не можна не в изнати того факту, що зазначені питання неодн оразово виступали в якості предмета наукових
досліджень вчених-правознавців. В той же час,
слід зазначити, що питанню про джерела суча сного страхового права України належної уваги
так і не було приділено. Воно відображене у на уковій літературі лише епізодичн о та поверхнево.
Досі розкриття досліджуваної проблеми, як пр авило, обмежувалось рамками навчально -методичних посібників та підручників зі страх ового
чи цивільного права України [6; 7; 8; 9; 10; 11;
12], або ж виданням збірників нормативно -правових актів, присвячених врегулювання страх ової діяльності, які в свою чергу носять суто пра ктичний, а не науковий характер. Саме таке сит уація з приводу дослідження джерел страх ового
права України і спонукала автора до ро зкриття
даного питання.
Мета статті полягає в проведенні автором
ґрунтовного аналізу джерел сучасного страхов ого права України, і на основі отриманих резул ьтатів виділення певних закономірностей розви тку, а також вдосконалення механізму правового
регулювання страхових правовідносин в Україні.
Виклад основного матеріалу. Законодавче регулювання страхової діяльності в сучасній
Україні має певну історичну специфіку, яка зн ачною мірою накладає свої особливості в цілому
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на систему правового забезпечення. Справа в
тому, що у колишньому Радянському Союзі не
було базового закону, який би регулював пор ядок здійснення страхової діяльності. Страхова
діяльність здійснювалася виключно установами
Держстраху та Індержстраху, які, звісно, не мали
повної самостійності та авт ономії [11, с.14-15].
Діяльність цих установ носила державно-регульований характер, що передбачав значні на дходження від страхових платежів до бюджету та
виділення з бюджету, у випадках необхідно сті,
коштів на здійснення страхових виплат. Як н аслідок не виникало й потреби визначати закон одавчі норми, які б на рівні законів встановлюв али права і обов’язки суб’єктів на страховому р инку. Лише окремі питання були врегульовані П остановами ЦК КПРС та Ради Міністрів кол ишніх
СРСР та УРСР, а також нормативними докуме нтами Держстраху та Укрдержстраху.
Початок демонополізації страхової справи
в Радянській Україні поклав Закон “Про кооп ерацію”, прийнятий Верховною Радою СРСР 26
травня 1988 р. Зокрема цим Законом встановл ювалося, що кооперативи можуть страхувати своє
майно та майнові інтереси в органах державного
страхування, а також створювати кооперативні
страхові установи, визначати умови, порядок та
види страхування.
Вагому роль у процесі створення недерж авних страхових організацій відіграли також з атверджене 19 червня 1990 р. Радою Міністрів
СРСР Положення “Про акціонерні товариства та
товариства з обмеженою відповідальністю” та
Постанова “Про заходи щодо демонополізації
народного господарства”, яка була затверджена
16 серпня 1990 р. Ці нормативні акти прямо д озволяли займатися страховою діяльністю і ко нкурувати між собою державним, акціонерним,
взаємним та кооперативним товариствам.
Перехід України до ринкової економіки
ознаменував нові орієнтири та цінності. Одним із
першочергових завдань виявилося надання гр омадянам належних соціальних гарантій у нових
умовах, забезпечення страхового захисту екон омічних інтересів держави, процесу виробництва і
споживання, своєчасного відшкодування збитків,
викликаних раптовими і непередбачуваними о бставинами (стихійним лихом). Одним із перших
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історично важливих кроків у даній сфері стала
Постанова Кабінету Міністрів України “Про
створення Української державної страхової к омерційної організації” від 16 жовтня 1991 р. По суті це була перша спроба розвитку страхування
в Україні на нових засадах.
Впродовж 1992-1993 років у більшості країн, що утворилися внаслідок розпаду Радянськ ого Союзу, нарешті були прийняті законодавчі
акти з питань страхування. В Україні законотв орчий процес із вказаного питання розпочався т акож у 1992 році, коли Укрдержстрах за участю
ряду провідних страхових компаній, утворених в
період 1990-1992 рр., подав до Кабінету Мініс трів України перший проект закону “Про страх ування”. Після певних процедур узгодження д аний проект був прийнятий як декрет 10 травня
1993 року (оскільки згідно із рішенням Верхо вної Ради України в цей період Каб інет Міністрів
України отримав право видавати декрети, які м али статус законів). Цей Декрет був спрямований
на утворення якісно нового (хоча й недосконал ого) ринку страхових послуг, а також на посиле ння страхового захисту майнових ін тересів підприємств, установ, організацій та громадян.
Окрім цього, Декрет дав змогу зупинити буді вництво на ринку страхових послуг так званих
“фінансових пірамід” до структури яких на м омент прийняття Декрету вже входило понад 1000
комерційних, приватних та акціонерних страхових компаній [7, с.21].
Декрет Кабінету Міністрів України “Про
страхування” став по-суті першим базовим зак онодавчим актом, який вперше на території с учасної України забезпечив системне правове р егулювання страхової діяльності. Декрето м були
визначені основні поняття, пов’язані із страх овою діяльністю та безпосередньо ринком страх ових послуг. В той же час, як вірно зазначають
окремі правознавці, гол овний недолік Декрету
полягав у тому, що тут було зроблено спробу
поєднати суперечливі непоєднувані положення: з
одного боку, певні “держстрахові” принципи
здійснення страхової діяльності, що базувалися
на планово-адміністративній економіці, а з інш ого – принципи ринкової економіки і, зо крема,
страхування в умовах ринку. Так, наприклад, з
одного боку, Декрет передбачав здійснення стр ахових виплат за рахунок страхових резервів, що
відповідало ринковим принципам, а з іншого –
не визначав фінансового механізму формування
цих резервів і суто адміністративно забороняв
перераховувати до резервів пона д 50% страхових
платежів. Окрім того, Декрет над ліберально з а-

бороняв державі втручатися в діяльність страх ових організацій, а водночас визначав державний
орган, відповідальний за стан розвитку страхов ого ринку [6, с.19-20].
Одним із найголовніших позитивн их результатів впровадження в дію Декрету “Про
страхування” є створення системи державного
регулювання та нагляду за страхо вою діяльністю, включаючи реєстрацію страхових організ ацій та ліцензування цієї діяльності, а також ств орення відповідного органу ви конавчої влади у
справах нагляду за страховою діяльністю. Сфера
повноважень державного органу з нагляду за
страховою діяльністю досить широка. Зокрема
даний орган виконує такі функції: 1) веде реєстр
страховиків, перестраховиків, страхових та пер естрахувальних брокерів України; 2) видає ліцензії
на проведення страхової діяльності; 3) здій снює
контроль за платоспроможністю страховиків і в иконанням їхніх зобов’язань перед страхувальник ами; 4) встановлює правила формування, розміще ння та обліку страхових резервів; 5) узагальнює
страхову практику; 6) розробляє проп озиції щодо
зміни діючого страхового законодавства тощо.
Із прийняттям прогресивного як на той час
Декрету, невдовзі все ж таки стало зрозуміло, що
він визначив лише контури розвитку страхового
ринку, і перед державним наглядом постало з авдання: виробити цивілізовані законодавчі норми, насамперед, з точки зору надійності та гара нтованості для страхувальників. Так розпочалась
робота над проектом Закону України "Про стр ахування". У травні 1994 р. можли ві зміни, внесення яких до страхового законодавства було
необхідним, страховики о бговорили на І з’їзді
страховиків України. У вересні 1994 р. був ро зроблений проект майбутнього закону. Після ць ого проект півроку знаходився на опрацюванні в
Кабінеті Міністрів України, а з лютого 1995 р. –
у Верховній Раді України.
7 березня 1996 р. Верховною Радою Укра їни був прийнятий Закон України "Про страх ування", необхідність якого була очевидна, оск ільки старе страхове законодавство не могло вже
ефективно регулювати діяльність страхових організацій та інших учасни ків страхового ринку.
Цей Закон, а також ціла низка нормативно правових актів, прийнятих протягом 1996 -2000
років, безпосередньо визначили умови діяльності
у сфері страхування. Вони відображали вже п отреби перехідного періоду від планової до ри нкової економіки, домінуючою частиною якої
стали недержавні страхові компанії, що функц іонують на комерційних засадах.
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Джерела сучасного українського страхового права

Але вже наприкінці другого тисячоліття з азначений Закон значною мірою також вичерпав
себе і став стримувати подальший розвиток си стеми страхування в Україні. Набрання чинності
Угоди про партнерство та співробітництво між
Україною та Європейським Співтовариством, а
також рішучі дії учасників страхового ринку на
чолі з Лігою страхових організацій Украї ни спонукали Міністерство фінансів до спільної підг отовки
низки проектів нових нормативно-правових актів
та внесення змін до діючих. Акти вна та конструктивна робота Комітету з питань фінансів та бан ківської діяльності Верховної Ради України забе зпечила якісну і відкриту підготовку нової редакції
Закону України "Про страхування".
За основу нової редакції Закону України
"Про страхування" закладено систематизований
підхід щодо створення, реорганізації і ліквідації
страхових компаній, з урахуванням законода вства України, міжнародних стандартів і практики
регулювання страхової діяльності, а також з акладено низку нових принципів щодо правового
регулювання діяльності страхових компаній. В
основному, ці принципи стосуються питань о рганізаційно-правової форми, вимог до страхових
компаній, таємниці страхува ння, регулювання і
нагляду за діяльністю страхових організацій та
застосування до них відповідних заходів впливу.
Законом була передбачена можливість
страховиків здійснювати перестрахування як у
резидентів, так і у нерезидентів. Але це стосувалося не всіх ризиків, а лише їх частини. Такі з аходи мали перешкодити перетворенню страх ових компаній у перестрахових брокерів. При
цьому, з метою запобігання відтоку коштів за
кордон, визначено такі вимоги, які б давал и можливість встановити прозорі правила в перестр ахуванні [5], а також передбачене відповідне декларування у разі, якщо обсяги страхових пла тежів, що передаються в перестрахування нер езидентам, перевищують 50 відсотків від їхнього
загального розміру, отриманого з початку календарного року [2, Ст.12 абз.5].
Окрім зазначеного Законом було запров аджено норму щодо підвищення фінансової міцно сті та стабільності страховиків України. Зо крема,
збільшено мінімально допустимий розмір статутного фонду страховика, який займається іншими,
ніж страхування життя, видами страх ування, до
суми, еквівалентної 1 млн. євро, а для страховика,
який займається страхуванням життя, - 1,5 млн.
євро за обмінним курсом валюти України.
Посередницька діяльності у сфері страх ування, якою відповідно до Закону займаються
86

страхові або перестрахові брокери може здій снюватися як резидентами, так і нере зиденти. В
той же час нерезиденти вправі надавати послуги
лише через постійні представ ництва в Україні,
які повинні бути зареєстровані я к платники податку відповідно до законодавства України та
включені до державного реєстру страхових або
перестрахових брокерів, згідно із порядком,
встановленим Кабінетом Мініс трів України.
Значну увагу приділено також питанням
дотримання комерційної таємниці страховика
посадовими особами органів держав ної влади.
Започатковується поняття "таємниці страхува ння", із визначенням, яка саме інформація складає
таємницю страхування і в яких випадках вона
розкривається; а також обмежено коло дер жавних органів, зокрема, Прокуратура, Служба
безпеки України, Міністерство внутрішніх справ,
Державна податкова адміністра ція України, за
письмовим запитом яких може надаватися інф ормація, яка складає таємницю страхування.
Особливої уваги заслуговує ст.7 Закону
“Про страхування”, яка присвячена обов’язково му страхуванню. З однієї сторони нова редакція
Закону містить набагато обширн іший перелік
тих видів страхування, які здійсн юються в
обов’язковій формі (нині їх вже майже 40 в идів).
З іншої сторони значна частина обов’язк ових
видів державного особистого страхування, п ередбачених у попередньому Законі, скасовані із
вказівкою на те, що компенсаційні виплати окре мим категоріям працівників (п отерпілим особам)
будуть здійснюватись безпосередньо з Держа вного бюджету України.
Джерелами сучасного страхового права п овноправно вважаються нормативно -правові акти
Кабінету Міністрів України, завдяки яким стр ахові правовідносини в України отримали детал ьну правову регламентацію. Серед цих актів ос обливе місце займають: “Положення про порядок
провадження діяльності страховими посередн иками” від 18 грудня 1996 р., “Тимчасове пол оження про товариство взаємного страхування”
від 1 лютого 1997 р., “Порядок і правила пров едення обов’язкового авіаційного страхування
цивільної авіації”, затв. по становою Кабінету
Міністрів України від 12 жовтня 2002 р., “Пор ядок та умови обов’язкового державного страх ування державних виконавців”, затв. постановою
Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998
р., “Порядок і правила проведення обов’язкового
страхування цивільної відповідальності за яде рну шкоду”, затв. постановою Кабінету Міністрів
України від 23 червня 2003 р., Положення Каб і-
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нету Міністрів України “Про обов’язкове особ исте страхування від нещасних випадків на тран спорті” від 14 серпня 1996 р. та ін.
Нормативними актами міністерств і відо мств
України – інструкціями, положеннями, методик ами, наказами, що реєструються в Міністерстві юстиції України, норми страхового закон одавства
отримують ще більшу деталізацію. П ередусім це
стосується тих питань, які належать до сфери регулювання кількох відомств. Наприклад, такими а ктами регулюється порядок ведення бухгалтерської
та статистичної звітності страховиків.
Особливе місце серед джерел страхового
права України посідають нормативно -правові
акти, що їх видав орган, уповноважений здій снювати контроль за страховою діяльністю. Пе ршим таким органом в Україні став Державний
комітет у справах нагляду за страховою діяльні стю – Укрстрахнагляд (Постанова Кабінету Мін істрів України від 17 вересня 1993 р.). Почина ючи з 15 грудня 1999 р. відповідно до Указу Пр езидента України “Про зміни у структурі центр альних органів виконавчої вл ади” повноваження
Комітету виконувало Міністерство фінансів
України, в складі якого був створений Департ амент в галузі проведення державної по літики в
сфері нагляду за страховою діяльністю. На даний
час у зв’язку із прийняттям Закону України “Про
фінансові послуги та державне регулювання р инків фінансових послуг” зазначені повноваження
виконуються Державною комісією з регулюва ння ринків фінансових послуг України (Держфі нпослуг) [4]. Отже, як уповноважений орган ком ісія забезпечує реалізацію державної страхової
політики, а її акти є обов’язковими для всіх стр аховиків України. Цими актами, а саме наказами,
розпорядженнями, рішеннями встановлюються
інструкції та методики щодо здійснення окремих
видів діяльності, заходи з покарання страховиків
за виявлені порушення – приписи, зупинки, обмеження та відкликання ліцензій; вимоги до зв ітності й обліку; порядок реєстрації, ліцензува ння, вилучення з реєстру, ліквідації та реорганізації; порядок здійснення навчання, підготовки та
перепідготовки кадрів страховиків. Серед них:
Інструкція про порядок сертиф ікації страхових
брокерів, ведення державного реєстру страхових
брокерів та регулювання їх діяльності, затв ерджена наказом Комітету у справах нагляду за
страховою діяльністю №78 від 26.10.1999 р., М етодика розрахунку страхових тарифів по
обов’язковому страхуванню майна державних
підприємств і організацій, затверджена наказом
Міністерства економіки України, Міні стерства

фінансів України, Укрстрахнагляду від 31 липня
1995 р. №124/48/131, Положення про порядок
здійснення страхової діяльності відокремленими
підрозділами страховиків, затверджене наказом
Комітету у справах нагляду за страховою діял ьністю №13 від 12 березня 1994 р., Ліцензійні
умови провадження страхової діяльності, затве рджені розпорядженням Державної комісії з рег улювання ринків фінансових послуг України від
28.08.2003 р. №40 зі змінами від 25.01.2005 р.
№3433 та багато інших.
Як особливий предмет пра вового регулювання, страхова діяльність отримала своє норм ативне закріплення також у величезній кількості
підзаконних нормативно-правових актів, що
приймаються міністерствами, державними ком ітетами, відомствами спеціальної компетенції. До
речі, наявність великого масиву відомчих норм ативних актів у системі страхового законодавства
вважається його недоліком, однак відмовитися
від даного інституту неможливо [9, с.37]. Подібний “недолік” пояснюється тим, що подібна с итуація (а саме розпорошеність норм страхово го
законодавства серед великої кількості відомчих
нормативних актів) призводить до фактичної н ерівності сторін страхових правовідносин, оскіл ьки відомчі нормативні акти практично не дост упні для широкого кола страхувальн иків.
Нормативні акти місцевих орган ів виконавчої влади, як правило, мають розпоряд чий
характер і окреслюють особливості провадження
в межах певних адміністративних одиниць зах одів, визначених урядовими або відомчими док ументами. Це можуть бути роз’яснення щодо пр оведення будь-яких експериментів, особливостей
муніципального страхування, а також нормати вні акти, які регулюють порядок здійс нення нагляду за страховиками згідно з програмами, ро зробленими на місцевому рівні та за участю рі зних місцевих структур виконавчої влади. У
зв’язку з віднесенням більшості питань з рег улювання страхової діяльності на загальнодержавний рівень, роль правових актів місц евої влади
у страховій галузі незначна.
Висновки. Вище наведене дає можливість
стверджувати, що страхове право – це комплексна галузь права, яка на приватноправових та п ублічно-правових засадах здійснює регулювання
суспільних відносин, пов’язаних із страховим
захистом майнових інтересів фізичних та юр идичних осіб у випадках заподіяння збитків. Саме
тому, до джерел сучасного страхового права
України входять не лише акти цивільного зак онодавства, але й господарського, фінансового,
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адміністративного, а також в певній мірі крим інального законодавства. Всі вони в комплексі
дозволяють забезпечити розвиток страхового
ринку України, внаслідок чого сус пільство та
держава зможуть вирішити чи не найважл ивіші
економічні, соціальні та політичні проблеми.
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Summary
In the article dynamics of development of legal regulation of insurance legal relations in Ukraine is
disclosed, that is the sources of the insurance right of Ukraine are investigated, beginning from times of i ndependence of Ukraine and transition to the market relations.
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ВЛАДАРЮЮЧІ СУБ’ЄКТИ ФІНАНСОВИХ ПРАВОВІДНОСИН: П ОНЯТТЯ ТА ВИДИ
Постановка проблеми. Сьогодні в Україні
триває процес становлення фінансової системи.
У цьому процесі особливу роль приділено
суб’єктам фінансових правовідносин, зокрема
тим з них, котрі наділені владними повноваже ннями, адже саме від того як вони будуть викон увати свої обов’язки залежить добробут не лише
держави, але й суспільства к цілому. Саме тому
обрана тематика є актуальною.
Ступінь наукової розробки. Проблемам
суб’єктів фінансових правовідносин у фінансово правовій науці приділено чимало уваги. Поняття,
класифікація та повноваженння суб’єктів фіна нсових правовідносин досліджували: М.В. Кар асева [16; 27], П.С. Пацурківський [20], Н. Пр ишва [21]. Окремі аспекти поставленої проблеми
досліджувались такими вченими як: Н.І. Хімічева, що досліджувала статус суб’єктів бюджетн ого права [32]; проблеми суб’єктів податкового
права аналізувались Д.В. Вінницьким [12], Н.П.
Кучерявенко [17], О.В. Щербанюк [33], Т. Каг ановською [15], Р.О.Гаврилюк [13] та іншими.
Мета статті. Зважаючи на вищевикладене,
автор ставить перед собою завдання проаналізув ати існуючі види класифікацій суб’єктів фіна нсових
правовідносин та дослідити поняття та види влад арюючих суб’єктів фінансових правові дносин.
Виклад основного матеріалу. Суб’єктами
фінансових правовідносин прийнято вважати
осіб, які на підставі фінансово -правових норм є
реальними учасниками фінансових правовідн осин. Суб’єкт фінансового права є поняттям ш иршим, ніж суб’єкт фінансових прав овідносин
[32, с.41,42], і співвідноситься з останні м як загальне і конкретне, оскільки є носієм передбач ених нормами фінансового права суб’єктивних
прав і юридичних обов’язків та має потенційну
можливість участі у фінансових правовіднос инах. Тобто, суб’єкт фінансового права - це особа, яка потенційно здатна бути учасником фінансових правовідносин, а суб’єкт фінансового пр авовідношення – це реальний учасник конкр етних
правовідносин [32, с. 37-38]. Отже, суб’єктами
фінансового правовідношення стають лише

суб’єкти фінансового права. До останніх нал ежать „держава, адміністративно-територіальні
утворення; юридичні особи – підприємства і організації усіх форм власності, установи, грома дські організації, тобто колект ивні суб’єкти і
громадяни як індивідуальні суб’єкти” [26, с.76].
Вчені не можуть прийти до спіль ної думки щодо
класифікації суб’єктів фінансових правовідн осин. У фінансово-правовій науці ряд учених виділяють такі три групи суб’єктів фінансового
права: а) суспільно-територіальні утворення; б)
колективні суб’єкти; в) індивідуальні суб’єкти
[28, с.38-39; 27, с.102]. До суспільно -територіальних утворень відноситься держава в цілому та її
місцеві утворення (АР Крим, області, міста, р айони, селища, села). До колективних суб’єктів –
органи державної влади, організації та інш. Тр етя група об’єднує індивідуал ьних суб’єктів, до
яких відносяться фізичні особи.
Деякі вчені виділяють дві групи суб’єктів:
колективні суб’єкти, до яких відноситься держ ава в особі уповноважених органів, місцеві утв орення, юридичні особи, некомерційні та індив ідуальні суб’єкти [29, с.66 -70]. Також серед зазначених суб’єктів можна виділити управлених
суб’єктів фінансових правовідносин та з обов’язаних суб’єктів фінансових правовідносин
[30, с.103].
Наважимося припустити, що під терміном
”управлений суб’єкт” автори розуміють суб’єкта,
наділеного владними повноваженнями у фіна нсовій сфері, якщо так-то, на нашу думку, є не
зовсім коректним використання даного термін а,
оскільки він походить від російського слова
„управление”, яке українськ ою мовою перекладається як „владарювання”. Тому бі льш співзвучним українській мові був би термін „владарю ючий суб’єкт”, тим більше, що і в російській мові
прикметник „властный” х арактеризує суб’єкт,
„що має право й можливість розпор ядження чимнебудь, підкоряти своїй волі” [19, с. 82 -83].
Отже, остання класифікація, на нашу думку, має виглядати так: владарюючі суб’єкти ф інансових правовідносин та зобов’язані суб’єкти.
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Д.В. Вінницький пропонує в основу клас ифікації суб’єктів податкового права покласти
наявність (або відсутність) публічної влади у
правосуб’єкта та поділити суб’єктів податкового
права на публічних та приватних суб’єктів под аткового права [12, с.70]. Пропонуємо використ ати цей принцип і для класифікації суб’єктів ф інансового права, оскільки саме владне повнов аження є показником публічної природ и фінансового права як галузі права.
Владне повноваження, як критерій для кл асифікації суб’єктів фінансового права, дає мо жливість їх поділити на публічні та приватні , враховуючи ще й додаткові ознаки. Серед таких
ознак Д.В. Вінницький виділяє такі: 1) п риватні
суб’єкти виражають у податкових правовідносинах (а відповідно й у фінансових), як правило ,
свою власну волю та інтерес. Публічні – волю та
інтерес відповідної соціальної спільноти, що
проживає на відповідній території; 2) прав осуб’єктність приватних суб’єктів характеризується правоздатністю та дієздатністю. Прав осуб’єктність публічних суб’єктів – компетенцією; 3) виникнення публічного суб’єкта має або
історичний характер, або суб’єкт створ юється в
примусовому порядку. Для приватного суб’єкта
більш характерним є добровільність створе ння
(ця ознака має значення для колективних суб’єк тів) [12, с. 70]. Отже, держава в цілому, її органи
та місцеві утворення (АР Крим, області, міста,
райони, селища, села) за цією класифік ацією
відносяться до публічних суб’єктів фінансового
права, а організації та індивідуальні суб’єкти (до
яких відносяться фізичні особи – громадяни, іноземці та особи без громадянства) відносяться до
приватних суб’єктів.
Відповідно до цієї класифікації владарю ючі суб’єкти є публічними суб ’єктами оскільки
приймаючи участь у фінансових правовіднос инах вони керуються публічним інтересом.
Наявність владарюючих суб’єктів, що н аділені владними повноваженнями призводить до
того, що суб’єкти в таких правовідносинах з аймають нерівне становище. Так, В.Ф. Яковлев
виділяє три основних причини нерівноправного
положення суб’єктів. По -перше, владарюючі
суб’єкти наділяються компетенцією, якої немає у
підвладних суб’єктів. По-друге, суб’єкти не наділені свободою вибору поведінки в рамках пр авовідношення (елементи диспозитивності проя вляють себе лише в тому, що суб’єкти, в основному владарюючі, володіють свободою вибору
найкращого варіанта вик онання покладених на
них обов’язків). По-третє, правова ініціатива у
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виданні владних актів належить владарюючим
суб’єктам [34, с. 149-150].
Правовий зв’язок владарюючого та підвл адного суб’єкта у фінансовому правовідношенні
характеризується функціональною підлеглістю,
що є відмінною від адміністративної. Так, на д умку Хімічевої Н.І., учасники фінансових прав овідносин, яким адресовані владні приписи, зн аходяться у взаємозв’язку з цими органами та в
залежності від них лише по лінії функцій фіна нсової діяльності. У них немає підлеглості по всіх
напрямках, як при галузевому управлінні „по
вертикалі” (міністерство – „уверху” і підвідомчі
йому організації - „внизу”). Проте це не означає,
що фінансово-правове регулювання методом
владних праписів не розповсюджується на відн осини „вертикального” під порядкування. Владні
приписи, що стосуються фінансової діяльності
держави, організацій та установ, направляються і
з боку їх вищестоящих органів. Однак для фіна нсово-правового регулювання найбільш характе рне використання цього методу саме у функці ональних взаємозвязках з фінансово -кредитними
органами [25, с. 46 - 47].
Зазначимо, що немає єдиного погляду на
те, який термін використовувати – чи термін
„суб’єкти, наділені владними повноваженн ями”,
чи „управлені суб’єкти” [30,с.103], чи , як пропонує російська фінансова наука , – „властвующий
субъект” [23 ,с.3]. Немає розв’язку цієї проблеми
і в національному фінансовому законодавстві.
Проте в адміністративному судочинстві запр опоновано поняття „суб’єкт владних повнов ажень”, під яким розуміється „орган державної
влади, орган місцевого самоврядування, їхня п осадова чи службова особа, інший суб’єк т при
здійсненні ними владних управлінських функцій
на основі законодавства, в тому числі на вик онання делегованих повноважень”[2, п.7,ч.1,ст.3].
Однак, на думку вчених-адміністративістів, дане
визначення не є досконалим та має ряд пр облем.
Так, недоречна така ознака суб’єкта владних п овноважень, як здійснення ним владних „упра влінських функцій”. Проблемність тут полягає
насамперед у тому, що ані в Конституції Укра їни, ані в інших актах законодавства не сформ овано легальних підстав для загальновж иваного
тлумачення терміна „управлінські функції”. Н емає також унормованого поняття „держ авне
управління” (або „публічне управління”). Більш е
того, в сучасному законодавстві поряд з терм іном „державне управління” широко вжив ається
термін „державне регулювання”, яким часто
охоплюються функції, котрі в інших випадках
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віднесені до функцій державн ого управління.
Проте в окремих законах функції державного
управління відокремлені від функцій державного
регулювання (наприклад, у законі України „Про
телекомунікації”) і цими функціями, відповідно,
наділені різні органи, хоча вони належать до си стеми органів виконавчої влади. Все це унемо жливлює чітке встановлення кола суб’єктів вла дних повноважень [10, с.9].
На нашу думку, під владарюючими суб’єк тами фінансових правовідносин належить розуміти суб’єктів, наділених владними повноваже ннями у фінансовій сфері. Проте владні повнов аження можуть мати різну природу. Так, К.С.
Бельський виділяє владні повноваження двох
видів – зв’язані та вільні. Зв’язані повноваження
передбачають точне встановлення в законі того,
що повинні робити виконавчі органи, позбавл яючи їх свободи розсуду та передбачаючи деталі
їх поведінки. Вільні повноваження передбач ають, що законом визначені лише загальні при нципи діяльності органів викона вчої влади. При
цьому їм наданий деякий бланкет у виконанні
частин та дозволено на цій підставі видавати а кти, як нормативні, так і індивідуальні [11, с.27].
Прикладом „зв’язаних” повноважень є повнов аження Державного казначейства у сфері надання
міжбюджетних трансфертів [3, ст.108], повноваження Рахункової палати по контролю за вик ористанням бюджетних коштів та у сфері держа вного боргу [3, ст.110], також це контрольні по вноваження Міністерства фінансів на всіх стадіях
бюджетного процесу [3, ст.111].
Разом з тим владарюючі суб’єкти фінансових правовідносин наділені рядом „вільних” п овноважень. Це положення знаходить свій прояв у
повноваженнях Рахункової палати по встано вленню строків, видів та порядку проведення фінансових перевірок, ревізій в апараті Верховної
Ради України, в органах державної влади та місц евого самоврядування [6, ч.1 ст.26]. Прикладом н азваних повноважень можна назвати повнов аження
Державного казначейства у сфері бухга лтерського
обліку та фінансової звітності [7, ст.4, п. 11 ].
Які ж саме суб’єкти є владарю ючими, тобто характеризуються наявністю владних повн оважень у фінансовій сфері? По – перше, це держава в цілому. Компетенція держави у сфері ф інансової діяльності проявляється в її суверенних
правах, зокрема: в праві на встановлення пода тків, в праві на затвердження бюджету. Держава у
фінансових правовідносинах виступає як влад арюючий суб’єкт, тобто суверен [27, с.102]. Це
положення проявляється в тому, що держава має

право на встановлення податків, затвердження
бюджетів. Також держава у фінансових прав овідносинах виступає в якості держави - власника,
тобто казни [31, с.167, 169]. Це пов’язано з тим,
що суверенні права держави стосуються бюдж ету, державних позабюджетних фондів, які є
складовою казни. Необхідність визнання держ ави в цілому суб’єктом фінансов ого правовідношення виникає також коли необхідно покласти
саме на неї відповідальність у цих правовідносинах [14, с.37-39].
Вочевидь, що з формально -юридичного погляду держава повинна визнаватис я суб’єктом
фінансового права, тільки коли це прямо випл иває або вказано в законодавстві. На жаль, у сучасному законодавстві держава в ціл ому далеко
не завжди виділяється як суб’єкт фінансового
права, хоча є ним фактично. Нерідко держава –
суб’єкт підмінюється вказівкою на ті державні
органи, в особі яких вона виступ ає [16, с.101].
Держава, будучи суб’єктом фінансового
права, в конкретному фінансовому правовідн ошенні виступає в особі певного державного о ргану, який володіє фінансовою прав осуб’єктністю, що являє собою поєднання фіна нсової
правоздатності та дієздатност і і розкривається в
їх компетенції. Проте той орган, що володіє ф інансовою дієздатністю держави , не є одночасно
деліктоздатним. Оскільки, як зазнач алося вище,
у відносинах, у яких бере участь держава, деліктоздатністю володіє не той орган, який вист упав
від її імені, а держава в цілому. Так, відповідальність по боргових зобов’язаннях України несе
держава в цілому. Тобто, коли суб’єктом фінансового права є держава, реальним суб’єктом конкр етного фінансового правовідношення є держ ава в
особі відповідного органа. Підставою для визнання
органів державної влади владарюючими суб’єктами фінансових правовідносин є ная вність у них
владних повноважень у фінансовій сфері.
У залежності від обраного критерію органи
державної влади можуть бути класифіковані по різному. Стаття 6 Конституції України передб ачає поділ влади не законодавчу, виконавчу, с удову. Органи судової влади беруть участь у ф інансових правовідносинах шляхом вирішення
справ про стягнення державного мита, надання
відстрочок і розстрочок по його сплаті. К рім того, для одних органів державної влади фіна нсова
діяльність складає частину їх комп етенції – це
органи загальної компетенції, а для інших фіна нсова діяльність є спеціальною і повністю охо плюється їх компетенцією.
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До органів загальної компетенції у фін ансовій сфері, на нашу думку, відносяться:
- Президент України, який бере участь у
фінансових правовідносинах шляхом підписання
фінансових законів, видання указів і розпор яджень з питань виконання бюджетів, фінанс ування державних витрат, грошово -кредитної політики, організації органів фінансової системи.
Виходячи з положень Конституції України , Президент визначає основні напрями внутрішньої та
зовнішньої політики, на яких базується й фіна нсова політика держави. Згідно зі статт ею 106
Конституції України, Президент звертається зі
щорічним посланням до Верховної Ради, присв яченим проблемам бюджетної пол ітики;
- Верховна Рада України, згідно зі статтею
85 Конституції України затверджує Основні н апрями бюджетної політики, які беруться за осн ову при складанні проекту бюджету, затверджує
Державний бюджет. Згідно статті 109 Бюджетн ого Кодексу України Верховна Рада України зді йснює контроль за додержанням бюджетного з аконодавства на всіх стадіях бюджетного процесу;
- Кабінет Міністрів України наділений
владними повноваженнями у сфері безпосередньої практичної реалізації фінансової політики
України, державної політики в галузі ціноутв орення і оплати праці, складання та виконання
Державного бюджету України і звіту про його
виконання, здійснення загальнодержавних і мі ждержавних економічних програм та інше;
- місцеві державні адміністрації наділені
повноваженнями з питань бюджету, фінансів,
обліку [4, ст.13], контрольними повноваженнями
щодо бюджетів нижчого рівня та щодо стану
фінансової дисципліни, обліку та звітності, в иконання державних контрактів і зобов’язань п еред бюджетом [4, ст. 16] та рядом інших повн оважень [4, ст.18].
До органів спеціальної компетенції у ф інансовій сфері можна віднести: Рахункову пал ату України; Міністерство фінансів України;
Державне казначейство Ук раїни; Державну податкову адміністрацію України; Державну кон трольно-ревізійну службу України; Національний
Банк України; Державну митну службу; пода ткову міліцію; Державну пробірну палату Укра їни. Повноваження цих органів закріплені в Ко нституції України , Бюджетному Кодексі України,
законах та інших нормативних актах, які визн ачають статус даних органів.
На нашу думку, цікаве питання, чи є розпорядники бюджетних коштів суб’єктами, над іленими владними повноваженнями, чи все ж та92

ки вони є підлеглими? На да не питання не можливо дати однозначної відповіді. Це пов’язано з
тим що розпорядники між собою знаходяться в
певній ієрархії. Так, головні розпорядники над ілені владними повноваженнями по відношенню
до розпорядників нижчого рівня. Зокрема, гол овний розпорядник: визначає мережу розпорядн иків та одержувачів бюджетних коштів; забезп ечує управління бюджетними асигнуваннями; з атверджує кошториси розпорядників бюджетних
коштів; здійснює контроль за повнотою надх оджень та витрачанням бюджетних коштів [3,
ст.22]; у необхідних випадках приймає рішення
про приведення у відповідність бюджетного пр изначення [3, ст.23]; визначає відповідальних в иконавців бюджетних програм на наступний рік
[8, п.1.3, ч.1]. З наведеного зрозуміло, що головні розпорядники бюджетних коштів є владарюючими суб’єктами фінансових правовідносин.
Поряд з головними розпорядниками зак онодавством передбачено ще такий суб’єкт , як
відповідальні виконавці бюджетних програм ,
в якості яких можуть виступати: головний розпорядник - за бюджетними програмами, виконання яких забезпечується його апаратом; розп орядники коштів державного бюджету нижчого
рівня та одержувачі коштів державного бюджету,
які виконують бюджетні програми у системі
головного розпорядника [8, п.1,ч.1.2.].
Якщо головний розпорядник та відповідальний виконавець в одній особі, то недоречно
вести мову про наявність владних п овноважень у
останнього по відношенню до головного розп орядника, оскільки суб’єкт не може давати сам
собі вказівки і сам перед собою звіт увати про їх
виконання. Якщо ж в особі відповідального в иконавця виступає розпорядник ни жчого рівня чи
одержувач, то чи буде мати він владні повнов аження по відношенню до головного розпорядн ика по даній бюджетній програмі? Відповідь нег ативна, оскільки головний ро зпорядник визначає
відповідального виконавця, головні розпорядн ики розподіляють обсяги видатків між відпов ідальними виконавцями [8, п. 2.1.] та визнач ають порядок складання бюдже тних запитів [8, п.
2.2.], усі пропозиції відповідальних виконавців
мають бути погоджені з головними розпорядн иками, крім того, вони подають фінансову зві тність за бюджетними програмами саме головним
розпорядникам [8, п.3.9]. Проте відповідальні
виконавці наділені владними по вноваженнями
по відношенню до розпорядників бюджетних
коштів нижчого рівня. Наведене положення пі дтверджується такими повноваженнями: відпов і-
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дальні виконавці уточнюють обсяги бюдже тних асигнувань розпорядникам нижчого рівня та
одержувачам за своєю мережею [8, п.3.2], відповідальні виконавці здійснюють розпо діл показників зведених кошторисів та проектів зв едених
планів асигнувань із загального фонду за своєю
мережею в розрізі розпорядників коштів ни жчого
рівня та одержувачів за територіями [8, п.3.7], ві дповідальні виконавці здійснюють розподіл виді лених коштів за своєю мережею [8, п.3.8].
Що стосується розпорядників II рівня, то
вони є підпорядкованими головному розпоря днику та відповідному відповідальному викона вцю і є керуючим суб’єктом по відношенню до
розпорядників III рівня та одержувачів. То бто
владними повноваженнями в бюджетному пр оцесі не наділені лише розпорядники нижчого р івня та одержувачі бюджетних коштів.
Владні повноваження у фінансовій сфері
належать також Автономній Республіці Крим та
органам місцевого самоврядування, тому вони
також відносяться до владарюючих суб’єктів ф інансових правовідносин. Більшість повнов ажень
дані суб’єкти мають у сфері бюджетних відн осин. Щодо Автономної Республіки Крим, то ві дповідно до Конституції України до її відання н алежить виконання бюджету республік и на основі
єдиної податкової та бюджетної політики Укра їни [1, ст.138]. Конституція Автономної Респу бліки Крим закріплює повноваження Верхо вної
Ради Автономної Республіки Крим щодо здій снення контролю за виконанням бюджету Авт ономної Республіки Крим [9, с т.26], інші контрольні повноваження закріплені у Бюджетному
Кодексі України [ 3, ст.ст. 114, 115].
Органи місцевого самоврядування перш за
все є суб’єктами міжбюджетних відносин [3,
ст.81]. Так, з Державного бюджету України н адаються місцевим бюджетам тра нсферти у вигляді дотацій вирівнювання, субвенцій [3, ст.9],
також місцеві ради можуть обмінюватис я дотаціями між собою [3, ст. 101]. До повноважень о рганів місцевого самоврядування відноситься:
встановлення місцевих податків і зборів та їх
ставок у межах визначених законом; утворення
цільових фондів, та затвердження положень про
ці фонди [5, ст. 26. п. 24 -29]; складання, затвердження та виконання відповідних місцевих б юджетів [5, ст.ст.28,43] та інші повноваження.
Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити такі висновки: по-перше, суб’єкт фінансового права - це особа, яка потенційно здатна б ути учасником фінансових правовідносин, а
суб’єкт фінансового правовідношення – це реа-

льний учасник конкретних правовідносин. По друге, існують різноманітні класифікації суб’єктів фінансових правовідносин. Так, вид іляють
владарюючих суб’єктів фінансових правовідн осин. Наявність владарюючого суб’єкта характе рна для фінансового права, оскільки це випл иває
зі специфіки правовідносин, котрі утв орюють
предмет цієї галузі. По -третє, владарюючі
суб’єкти фінансових правовідносин – це суб’єкти, наділені владними повноваженнями у фіна нсовій сфері. За своєю природою владні повноваження можуть бути „вільні” та „зв’язані”. Почетверте, владарюючі суб’єкти є публічними
суб’єктами, оскільки, беручи участь у фінансових
правовідносинах вони керуються публічним інт ересом. По-п’яте, до владарюючих суб’єктів фінансових правовідносин належать: держава в цілому;
органи державної влади, які в залежності від пр ироди повноважень у фінансовій сфері у свою чергу
поділяються на органи загальної та спеціальної
компетенції; Автономна Республіка Крим та орг ани місцевого самоврядування.
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ГАРАНТІЇ СУБ’ЄКТИВНИХ ПРАВ ТА ЗАКОННІ ІНТЕРЕСИ: СТ РУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОС ОБИ
Постановка проблеми. Гарантії суб'єктивних прав і законні інтереси особи – необхідні
структурні елементи її правового статусу. Д ані
категорії застосовується в останні роки майже в
усіх сферах юридичної науки. Вивчення гара нтій
суб’єктивних прав і законних інтересів, - без
сумніву, актуальне завдання науки адміністрат ивного права.
Ступінь наукової розробки проблеми .
Проблемі розуміння гарантій суб'єктивних прав
та законних інтересів особи присвячували свої
дослідження вчені у різні роки. Значну увагу д аній проблемі приділено Р. Ієрингом [6, с.530],
М. Боярцевою [2, с.24], Р.Е.Гукасяном [4, с.36],
В. Князєвим [7, с.29], М.І. Матузовим [8, с.111],
А.В. Малько [11, с.61]. Досить ґрунтовно розглянуто поняття гарантій суб'єктивних прав і законних
інтересів як структурних елементів адміністрати вно-правового статусу особи у праці М.В. Вітрука
„Основы теории правового положения личности в
социалистическом обществе” [3, с.194 ].
Мета статті. Автор ставить перед собою
завдання проаналізувати ступінь наукової розр обки проблеми, визначити поняття гарантій
суб’єктивних прав і законних інтересів як структурних елементів адміністративно-правового
статусу особи.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Під адміністративно-правовим статусом особи розуміється комплекс конкретно визначених устан овлених законом й іншими нормативно-правовими
актами сукупність суб'єктивних прав і обов'язків
особи, що гарантують її участь в управлінні державними справами й задоволення публічних та ос обистих інтересів через діяльність державної влади
й органів місцевого самоврядування.
Важливе місце в структурі адміністрати вно-правового статусу особи посідають гарантії
реалізації прав, свобод та охоронюваних законом
інтересів особи, сумлін ного виконання обов'язків
і їх, охорона (захист) із боку держави.
Під гарантіями юридичних прав, обов'язків
і законних інтересів особи розуміються ті умови
й засоби, які забезпечують їх фактичну реаліз ацію і належну охорону (захист) для кожної особи
[3, с.194].

У певному розумінні гарантії, можна розгл ядати і як певну групу прав громадян, які сприяють
реалізації та охороні їх прав, свобод і законних і нтересів. Ці права мають двоякий характер, оскільки
виступають і як право, і як гарантія.
Законодавством передбачено і закріплено
значний комплекс гарантій прав і свобод людини
й громадянина. Умовно їх можна поділити на дві
основні групи: 1) загальні гарантії, які стосуют ься всіх або більшості прав і свобод; 2 ) спеціальні
гарантії, які стосуються окремих прав і свобод.
Серед загальних гарантій виділяють пол ітичні, економічні, правові та організаційні гара нтії.
Політичні гарантії – передбачають пріоритет особистості і громадянина у суспільстві та
державі, політичний плюралізм, визнання прав і
свобод людини й громадянина вищою цінністю.
Економічні гарантії – це створення такого
матеріального підґрунтя життя суспільства, яке
дозволяло б забезпечити вільний розвиток ко жної особистості, створити громадянам гідні ум ови життя (стабільна й ефективна робота проми словості, стабільний курс національної вал юти,
своєчасна виплата зарплати, соціальних в иплат,
зростання добробуту громадян та ін.).
Правовими гарантіями прав і свобод громадян, у першу чергу, є певні принципи адміністративно-правового статусу громадян, передб ачені й закріплені Конституцією та адміністрат ивним законодавством України, а також адмініс тративна відповідальність за порушення прав і
свобод інших громадян. Організаційні гарантії
містять наявність розгалуженої системи контролюючих, правоохоронних, наглядових держа вних та інших громадських організацій на всіх
рівнях управління.
Поняття ж гарантій базується на основних
конституційних принципах: гуманізмі, справе дливості, верховенстві права, законності, доці льності, рівноправності та ін.
Створення гарантій - це обов'язок держави
щодо особи й до всього суспіль ства в цілому.
Державні органи мають забезпечувати та охор оняти права й свободи громадян, вступати у вз аємовідносини з громадянами з приводу безпос ередньої реалізації цих прав.
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Як було зазначено вище, під гарантіями
розуміють умови та засоби, що забезпечують ф актичну реалізацію і всебічну охорону прав гр омадян. У правовій літературі зустрічаю ться й
інші визначення гарантій. Де які автори, наприклад, пропонують ввести загальне поняття
„умов” реалізації прав громадян на відміну від
поняття „гарантії”, а гарантії розглядати як рі зноманітні види умов, що спри яють реалізації
прав громадян. Існує також точка зору, за якою
найбільш загальне поняття гаран тій прав і обов'язків громадян можна звести до сукупності с оціальних структур, що виступають як засоби з абезпечення прав та обов'язків.
Найбільш правильним, на нашу думку, є
визначення гарантій як сукупності (си стеми)
умов або засобів, що сприяють ре алізації кожною людиною й громадяни ном прав, свобод,
охоронюваних законом інтересів та обов'язків.
У деякому розумінні гарантії (як і охор онювані законом інтереси) можна розг лядати, і як
певну групу прав громадян, які сприяють реал ізації та охороні (захисту) їх прав, свобод і охоронюваних законом інтересів. Ці права мають
двоякий характер, тому, що виступають і як пр аво, і як гарантія. Такими гарантіями у сфері в иконавчої влади є право на звернення до органів
державного управління, право на відшкодування
шкоди, заподіяної незаконним рішенням, діями
або бездіяльністю органів виконавчої влади та їх
посадовими особами, право користування пере дбаченими законом пільгами тощо. Здій снюючи
названі права, громадяни власними діями спри яють забезпеченню свого адм іністративно-правового статусу.
В юридичній літературі зустрічаються в ипадки розрізнення понять охорона прав і обов'я зків громадян і їх, захист. Так, Б.Ю. Тихонова під
охороною розуміє сукупність різноманітних вз аємозв'язаних між собою мір, здійснюваних я к
державою, так і громадськими органами, напра влених на попередження правопорушень, усуне ння причин, що їх породжують, усунення пер ешкод (які не є правопорушеннями) сприяючи,
таким чином, нормальному процесу реалізації
громадянами своїх прав та обов'язків. Під захистом же розуміється примусовий (у відношенню
до зобов'язаної особи) засіб здійснення суб'єкт ивного права, застосовуваний в установленому
законом порядку компетентними орг анами або
самою правонаділеною особою з метою поно влення порушеного права.
Отже, охорона охоплює заходи, що вживаються до порушення прав і обов'язків, а захист
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- міри, що застосовуються після правопоруше ння, для поновлення порушеного права [12, с. 12].
Основною ж функцією гарантій є за безпечення дотримання виконання обо в'язків державою та іншими суб'єктами у сфері реаліз ації
прав особи. Зміст гаран тій динамічний і обумовлений їх, цільовою, конституціональною та фу нкціональною спрямованістю і залежить від су спільно-політичних, духовних та інших проц есів,
які відбуваються в країні на певних етапах її історичного розвитку.
Без гарантування адміністративно -правового статусу особи, зокрема, у сфері дер жавного
управління, не може бути створе но реального
механізму реалізації прав, свобод, охор онюваних
законом інтересів та обов'язків. До юридичних
гарантій належить уся система ді ючих у державі
правових норм, передбачених юридичних зас обів, спрямованих на конкретизацію прав і обов' язків, визначення порядку їх ре алізації, захисту
тощо. Ефективна організаційна діяльність орг анів виконавчої влади є загальною умовою дієво сті всієї системи гарантій прав, свобод, охороню ваних законом інтересів особи та належ ного виконання обов'язків.
Місце особи в суспільстві, її правовий ст атус, соціальні можливості залежать не тільки від
наданих і гарантованих їй прав і свобод, алей у
значній мірі і від її „законних інтересів” („або
охоронних законом інтересів”), також тих, що
знаходяться під захистом держави [8, с.111].
Вони істотно доповнюють і закріпл юють
проголошені Конституцією України, іншими нормативними актами права і дозволяють ко жному
громадянинові користуватися широким спектром
різноманітних соціальних благ, послуг, задов ольняти матеріальні й духовні потреби.
Термін „інтерес” (від лат. interest, intersum
- має значення, важливо.) ви користовують для
позначення різних за своєю приро дою явищ.
Ключовим питанням проблеми інтересу в цілому
і необхідною передумовою плідного застосува ння цієї категорії у юридичній науці є з'ясуван ня
природи й сутності самого явища ін тересу. У науковій літературі сформувалося три підходи щодо його вирішення.
1. Об'єктивний підхід. У межах цього підходу інтерес тлумачать як об'єктивну категорію,
яка існує поза людською волею і є реальною
причиною соціальних дій, подій, звершень, яка
стоїть за безпосередніми мотивами, помислами,
ідеями, намірами тощо індивідів, соціальних
груп, які беруть участь у цих діях [15, с. 219], або
ж як потреби, об'єктивні за своїм характе ром, які
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виникають у різних соціальних груп і окремих
суб'єктів та зумовлюються економічними відносинами певного суспільства, економічним становищем певних соціальних спільнос тей і об'єднань [14, с. 116].
2. Суб'єктивний підхід. Його представники (переважно вчені-психологи) розглядають і нтерес як психологічну рису особистості, “яка в иявляється у спрямованості людини до набра ння:
певних знань чи на виконання певної діял ьності”
[13, с. 477 ].
3. Об’єктивно-суб’єктивний підхід. Намагаючись поєднати у розумінні інтересу суб’єктивний і об’єктивний моменти , деякі вчені нерідко характеризують його як “об’єктивно зумовлені мотиви діяльності соціальних суб’єктів, які
складаються з усвідомлення ними власних п отреб та з’ясування умов та засобів їх задоволе ння” [9, с. 146].
Щодо питання класифікації інтересів, то на
сьогодні існують різні критерії ї х класифікації.
Наприклад, Р. Ієрінг розподіляв усі інтереси на
дві великі групи: інтереси індивіда та інтереси
суспільства [ 6, с. 530].
За суб'єктом інтересу виокремлюють: і ндивідуальні, групові, су спільні. За
змістом
(спрямованістю) інтересу: еконо мічні (матеріальні), соціальні, політичні, духовні тощо; За ха рактером носія інтересів: особис ті, колективні,
класові, національні, державні тощо. За можлив істю здійснення інтересу: реальні, ілюзорні. За
значенням інтересу для су спільно-історичного
розвитку: консервативні, прогресивні, реакцій ні.
За значенням інтересів у задоволенні потреб: к орінні та некорінні. За тривалістю інтересів: п остійні та тимчасові. У залежності від суперечливості між інтересами: узгоджувані та неузг оджувані [16, с. 246].
В останні роки в юридичній науці зверт ається увага на проблему юридично значимих
інтересів громадян. Наявність даної правової к атегорії базується на позиції законодавця і визна ється представниками різних галузей права. Соціальні інтереси, будучи опосередковані правом,
набувають якість юридично значимих інтересів і
виступають або у формі суб'єктивних прав , або
юридичних обов'язків, або у формі „охоронюв аних
законом інтересів”, чи просто „законних і нтересів”.
Законний інтерес - це юридичне значимий
інтерес, заснований на законі, що випливає з нього,
схвалений і охоронюваний ним, хоча і не закріп лений у конкретних правових нормах [10, с. 655].
Отже, крім інтересів, втілених у зміст суб'єктивних прав і юридичних обов'язків, існують інт е-

реси громадян, які охороняються й підлягають захисту з боку держави. Існування законних інтер есів особи не тільки можливе, але й необхідне, оск ільки її різноманітні інтереси не завжди опосере дковуються суб'єктивними правами і юридичними
обов'язками [3, с.194].
Незважаючи на те що проблема інтересу є
однією із центральних у юридичній науці, зазн ачимо, що категорія законних ін тересів стосовно
адміністративного права не стала предметом д ослідження вчених-адміністративістів. Значна
увага цьому питанню приділялася в ряді загал ьнотеоретичних досліджень, а також у пра цях з
проблем кримінального й цивільно го процесів.
[1, с.167].
М.А. Гурвіч, розглядаючи поняття охоро нного законом інтересу (законного інтересу), гов орить, що, на відміну від матеріального суб'єктивн ого права, законний інтерес являє собою „вигоду”,
яка забезпечена не матеріальною нормою, а охор оною, перш за все процесуальною [5, с.86].
Дане розуміння законного інтересу було
розкритиковане А.В. Малько. Зокрема , він пише:
”із таким визначенням законного інтересу важ ко
погодитися, оскільки воно є в якійсь мірі одностороннім, законний інтерес не можна отото жнювати з вигодою, як і не можна стверджув ати,
що він забезпечується тільки процесуальною н ормою. Це - більш складне явище, яке забезпеч ується багатьма засобами і сп особами, інститутами і нормами як процесуального , так і матеріального характеру” [ 11, с.61].
Деякі науковці вважають, що законні інт ереси зовсім не можна окремо розглядати як ел емент структури правового статусу лю дини й
громадянина [7, с.29].
Так, В.Князєв, розкриваючи елементи ко нституційного статусу людини і гром адянина в
Україні, говорить про те, що законні інтереси,
тобто інтереси, які прямо не закріплені в юрид ичних правах і обов'язках, але виплив ають із них,
навряд чи доцільно виділяти як сам остійний
елемент правового статусу особи. Інтерес пер едує правам і обов'язкам, незалежно від того, чи
дістає він пряме закріплення у закон одавстві, чи
просто підлягає правовому захисту з боку держ ави. Це категорія неправова.
На наш погляд, інтерес, який покладено в
основу суб'єктивного права або юридичного об ов'язку, також охороняється законом, тому він є
„законним інтересом”. Суб'єктивне право і
юридичний обов'язок – специфічні форми реалізації інтересів особи. У зв'язку з цим часто говорять про охорону і захист інтересів особи,
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маючи на увазі охорону й захист суб'єктивних
прав і юридичних обов'язків.
Вагомий внесок у дослідження даної пр облеми зробив Р.Е. Гукасян [4, с. 36].
Він розмежовує такі, на перший погляд
схожі, але все-таки різні явища, як правові й охоронні законом (законі) інтереси. Можливе існ ування правових за змістом, але неохоронних законом інтересів, точно так , як і неправових за
змістом, але охоронних законом інтересів. Пр авові й охороні законом інтереси – не тотожні соціальні явища, правові категорії. Їх розмеж ування полягає ось у чому. Правові інтереси являються одноплановими з економічними, пол ітичними, духовними та іншими інтересами в т ому сенсі, що всі вони формуються вимогами су спільного життя і мають власні специфічні засоби
задоволення. Охороні законом можуть бути
будь-які за своїм змістом інтереси, якщо держава
за допомогою правових засобів гарантує їх реал ізацію. Тому Р.Е. Гукасян – проти використання
цих різних категорій як синонімів.
Р.Е. Гукасян пропонує розглядати зако нний інтерес у широкому та вузькому розумінні.
У широкому розумінні поняття „законні
інтереси” охоплює інтереси , як опосередковані в
суб'єктивних правах, так і ті, що не мають т акого
опосередкування.
У вузькому розумінні під законними інтересами належать розуміти тільки ті інтереси, які
не опосередковані суб'єктивними правами і юр идичними обов'язками, але взяті державою під
правову охорону.
Законі інтереси особи нерозривно пов'язані
з її суб'єктивними правами й обов'язками, слуг ують їх продовженням або ет апом на шляху формування нових суб'єктивних прав і обов'язків.
Існування законних інтересів поряд з правами й
свободами розширює правові можливості особи.
Розглядаючи адміністративно -правові інтереси грорадянина, М. Боярцева говорить, що
під ними розуміють інтереси, які виникають у
зв'язку з управлінською діяльністю. Вони пос ідають окреме місце в структурі ад міністративноправового статусу грома дянина, перебувають у
сфері адміністративних прав. У більшості випа дків вони збігаються з ними, але не завжд и. З приводу цього питання найбільш точним бу ло б визначити інтереси громадян як охо ронювані законом, а не законні інтереси громадян [2, с. 23].
На погляд М. Боярцевої, охоронювані з аконом інтереси можна відокремити від інших
елементів адміністративно-правового статусу за
умовами їх порушення. Наприклад, при на 98

кладанні адміністративного стягнення на прав опорушника суд, керуючись ст. 33 КпАП України,
враховує, чи є у нього неповнолітні діти, а за таких обставин розмір штрафу може бути зменш ений. У даному випадку захищаються інтереси не повнолітніх.
Громадяни як суб'єкти адміністратив ного
права мають досить широкий діапа зон інтересів,
однак не всі з них можуть бути законними. Так,
навряд чи можна визнати законним інтерес гр омадянина, пов'язаний з приховуванням окремих
фактів, які можуть, на його думку, нега тивно
вплинути на бажане для нього рішення з конкр етної справи. З цього по гляду необхідно чітко в изначити, що законними варто визнавати ті інт ереси громадянина, які, будучи пов'язаними з йо го суб'єктивними правами, дозволяються держ авою і не обмежують при цьому ін тереси інших
суб'єктів права.
Тому під законним інтересом належать розуміти відображене в об'єктивному праві, або
таке що випливає з його загального змісту і в п евному ступені гарантовані державою прості юр идичні дозволи, що проявляються в прагненні
суб'єкта користуватися конкретним соціальним
благом, а також у деяких випадках звертатися за
захистом до компетентних органів із метою з адоволення своїх потреб, у тому випадку, якщо
вони не суперечать суспільним.
Відповідно до даного визначення поняття
законних інтересів можна визначити його елем енти: користуватися конкретним соціальним бл агом і звертатися в необхідних випадках за захи стом до компетентних органів держави. Його су тність полягає у звичайному юридичному дозв оленні, відображеному в об'єктивному праві або ж
випливаючого з його загального змісту. Стру ктурую законного інтересу є внутрішній зв'язок
прагнень, їх, організація, той чи інший спосіб
об'єднання. Прагнення суб'єкта користуватися благом займає у структурі законного інтересу більш
„високе становище”, тому в структурному аспекті
зміст законного інтересу буде виглядати так: сп очатку – прагнення користуватися благом (основний
елемент), а вже потім – прагнення звертатися до
компетентних органів за захистом першого пра гнення (формально-забезпечуючий елемент).
Структурний аналіз законних інтересів в ажливо доповнити функціональним, у процесі
якого необхідно з’ясувати місце і значення кожної з названих частин у реалізації даного законного інтересу.
Прагнення користуватися соціальним
благом – центральний, основний елемент в змісті
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і структурі законного інтересу, тому що тільки
він здатний надати суб'єкту те, що йому потрібно
для нормальної життєдіяльності, інакше кажучи,
він веде до досягнення визначених благ. Але с амо благо знаходиться поза змістом і структурою
законного інтересу, виступає його об'єктом.
Прагнення звертатися в необхідних випадках за захистом є другим, але не менш ва жливим елементом у змісті й структурі законн ого
інтересу. Він вступає в дію тоді, коли неповно
здійснюється, ущемляється перший. Другий ел емент виступає ніби доповненням, важелем реалізації першого, знаходячись до пори до часу в „резе рві”. Завдяки йому інтерес і набуває характеру ох оронюваного законом (законного).
Висновок. Під гарантіями юридичних
прав, обов'язків і законних інтересів особи роз уміються ті умови й засоби, які забезпечують їх
фактичну реалізацію і належну охорону (захист)
для кожної особи.
У певному розумінні гарантії можна розгл ядати і як певну групу прав громадян, які сприяють
реалізації та охороні їх прав, свобод і законних і нтересів. Ці права мають двоякий характер, оскільки
виступають і як право, і як гарантія.
Законодавством передбачено і закріплено
значний комплекс гарантій прав і свобод людини
й громадянина. Умовно їх можна поділити на дві
основні групи: 1) загальні гарантії, які стосуют ься всіх або більшості прав і свобод; 2) спеціальні
гарантії, які стосуються окремих прав і свобод.
А серед загальних гарантій виділяють політи чні,
економічні, правові та організаційні гара нтії.
Без гарантування адміністративно -правового статусу особи, зокрема у сфері дер жавного
управління, не може бути створе но реального
механізму реалізації прав, свобод, охор онюваних
законом інтересів та обов'язків. До юридичних
гарантій належить уся система ді ючих у державі
правових норм, передбачених юридичних за собів, спрямованих на конкретизацію прав і об ов'язків, визначення порядку їх ре алізації, захисту
тощо. Ефективна організаційна діяльність орг анів виконавчої влади є загальною умовою дієво сті всієї системи гарантій прав, свобод, охороню ваних законом інтересів особи та належ ного виконання обов'язків.
Місце особи в суспільстві, її правовий ст атус, соціальні можливості залежать не тільки від
наданих і гарантованих їй прав і свобод, але зн ачно і від її „законних інтересів” („або охоро нних
законом інтересів”), а також тих, що знаходяться
під захистом держави

Термін „інтерес” (від лат. interest, intersum
- має значення, важливо.) використовують для
позначення різних за своєю приро дою явищ.
Ключовим питанням проблеми інтересу в цілому
і необхідною передумовою плідного застосува ння цієї категорії у юридичній науці є з'ясуван ня
природи й сутності самого явища ін тересу.
Законний інтерес – це відображені в об'єктивному праві або такі, що випливають з його загального змісту і в певному ступені гарантовані держ авою прості юридичні дозволи, що проявляються в
прагненні суб'єкта користуватися конкретним соц іальним благом, а також у деяких випадках звертатися за захистом до компетентних органів із метою
задоволення своїх потреб, у тому випадку, якщо
вони не суперечать суспільним.
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THE GUARANTEES OF SU BJECT’S RIGHTS AND LEGAL INTERESTS AS STRUCTURAL
ELEMENTS OF ADMINIST RATIVE LEGAL STATUS OF PERSON
Summary
The guarantees of the rights and legal interests of the person are necessary structural elements of
his/her legal status. These categories are used in all legal sciences during last years.
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ПРИНЦИПИ БЕЗГОТІВКОВ ИХ РОЗРАХУНКІВ І ЇХ ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАКРІПЛЕ ННЯ
Постановка проблеми. Принципи розрахунків з погляду юридичної науки можна відне сти до числа найважливіших елементів правового
регулювання розрахункових відносин. Тим ч асом можна відзначити і таке суттєве протиріччя:
якщо в наукових працях вони певною мірою розроблені, тобто сформульовано самі принципи,
розкрито зміст кожного з них, то у законодавстві
в єдиному акті, чітко й однозначно не сформульовані, хоча можна відзначити їх беззаперечне практичне значення для правового регулювання розр ахункових відносин. У цьому саме й протиріччя між
науковими розробками та їх впров адженням у
практику - юридичне закріплення, якому має пер едувати повна систематизація принципів безготі вкових розрахунків та їх обгрунтування.
Ступінь наукової розробки. Питання про
принципи ставилось у багатьох роботах з тем атики безготівкових розрахунків та їх правового
регулювання (деякі з конкретних принципів пр иводяться в тексті роботи з відповідними пос иланнями). Можна констатувати, що в основному
погляди вчених щодо системи цих принципів і
змісту кожного з них відзначаються єдністю (це
властиво не тільки поглядам в юридичній науці,
але і в економічній). Недостатнє впровадження
висновків наукових досліджень в практику є не
мінусом наукових розробок, а незадовільним ст аном впровадження їх у практику. Одн а із проблем
наукових досліджень - необхідність більш чіткого
розмежування принципів безготівкових розраху нків від принципів суміжних інститутів банківськ ого права, а також більш чітка системат изація самих
принципів безготівкових розрахунків.
Метою статті є дослідження поглядів на
систему і зміст принципів безготівкових розр ахунків, які співіснують у фінансово -правовій літературі, та дослідженнях з цієї теми ін ших наук,
чітка класифікація цих принципів як системи,
відмежування їх від суміжних категорій і форм улювання пропозицій щодо їх втілення в чинному
законодавстві.
Виклад основного матеріалу. В фінансово-правових та економічних літературних дж ерелах питання про принципи розглядається щ оразу в процесі висвітлення питань безготівкових
розрахунків, і можна помітити в цілому спільні
погляди ряду авторів щодо складу цих принц и-

пів, хоча повної одностайності всіх поглядів у
них все-таки в повній мірі немає. Переважно це
має місце через неврегульованість цих принципів
на рівні закону (чи якогось іншого акт а узагальнюючого характеру), але розвиток правового р егулювання розрахункових відносин потребує
приведення норм, що регулюють розрахункові
відносини, у відповідність із вимогами часу, їх узагальнення. Зокрема., суттєвого значення для врегулювання даних відносин додали Цивільний [15] та
Господарський [16] кодекси України, прийняті в
останні роки основні акти із банківського закон одавства та ін., які не лише регламентув али ряд розрахункових відносин, але і зумовили виникнення
ряду наукових і практичних питань.
Термін "принцип" у найбільш загальному
розумінні означає основну особливість устрою
чого-небудь [10, с. 528], якогось механізму [12, с.
1072]. Розповсюдивши ці заг альні характеристики на принципи розрахунків (із урахуванням загального поняття принципів права, розгл янутих,
зокрема, у праці Колодія А. М. [8]), можна в изначити їх як основоположні відправні ідеї та
узагальнюючі правила правового регулювання
розрахункових відносин, які виражають їх вну трішню природу, вимоги держави, центрального
банку та правил ведення банківської справи.
Принципи розрахунків неминуче мають бути з акріпленими в нормативно-правових актах, а відтак є правовими принципами.
На сьогодні принципи безготівкових розрахунків можна вивести із багатьох нормат ивноправових актів, зокрема Цивільного та Господа рського кодексів України, Інструкції Націонал ьного банку України про безготівкові розраху нки
в Україні в національній валюті від 21.01.2004 р.
N 22 [17] та ін. Кожен з цих актів має власний
предмет правового регулювання, відбиває розр ахунки з тієї чи іншої сторони, а в кінцевому пі дсумку не охоплює весь спектр ро зрахункових
відносин та інтереси всіх зацікавл ених субєктів,
до числа яких відноситься і держава, яка зацікавлена у найбільш ефективному ф ункціонуванні
економіки. Саме остання обставина зумовлює
включення до числа принципів безг отівкових
розрахунків не лише тих із них, що в ипливають
із цивільно- чи банківсько-правових відносин,
але і тих, що відображають волю держави.
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Принципи безготівкових розрахунків і їх законодавче закріплення

Принципи безготівкових розрахунків, таким ч ином, формуються під впливом необхідності вт ілення в них публічних і приватних інтересів, і нтересів держави, грошового обігу, банкі вської
справи, приватних інтересів суб єктів, необхідності дотримання вимог, властивих прав овій
державі, практики, звичаїв ділового обороту,
міжнародних правил та ін. В значній мірі вони
визначаються державою, зокрема, в особі Наці онального банку України, і виражають їх інтереси.
Найдетальніше принципи безгот івкових
розрахунків розроблено та класифіковано юр идичною та економічною наукою і в ряді джерел
називаються дещо різні принципи. Так, О. А. К остюченко сформулював такі принципи безготі вкових розрахунків: 1) усі підприємства та організації зобов'язані зберігати свої кошти — як власні, так і позичкові на рахунках в установах ба нку, за винятком залишків готівки в їх касах у м ежах встановленого банком ліміту; 2) розрахунки
між підприємствами і організаціями здійснюються, як правило, безготівковим способом чер ез
банки; 3) безготівкові розрах унки проводяться за
діючими формами розрахунків; 4) платежі пр оводяться, як правило, після поста вки продукції
або виконання робіт, надання послуг, однак на
практиці все частіше застосовується порядок п опередньої оплати платежу; 5) платежі проводяться за рахунок коштів платника або за рах унок
банківського кредиту; 6) списання коштів з р ахунка платника здійснюється тільки за його зг одою (акцепта); 7) при проведенні розрахункових
операцій банки контролюють, чи додержуються
підприємства, організації розрахункової та дого вірної дисципліни. До господарюючих суб'єктів,
які порушують правила розрахунків, банки з астосовують відповідні санкції. [9, с. 62]. Є. В К арманов так визначає принципи безготівк ових
розрахунків: 1) підприємства в сіх форм власності
повинні зберігати свої грошові кошти у банках
на розрахункових рахунках і використовувати їх
для міжгосподарських розрахунків шляхом пер ерахування з рахунку платника на рахунок оде ржувача; 2) момент проведення платежу повинен
максимально наближатися до відвантаження т овару; 3) платежі з рахунку підприємства пров одяться банком з дозволу власника рахунку і в
порядку, встановленому керівником підприємс тва; 4) господарчі органи мають право вибирати
форми розрахунків і спосіб платежу з чис ла передбачених діючим законодав ством; 5) господарчі органи мають право вибирати банк для ві дкриття свого рахунку [6, с. 186]. О. О. Качан в иділяє в якості принципів безготівкових розрах у102

нків: 1) підприємства усіх форм власності пов инні зберігати свої грошові кошти в банках на р ахунках і використовувати їх для міжгосподарс ьких розрахунків в безготівковому порядку шл яхом перерахування з рахунку платника на рах унок отримувача; 2) момент здійснення платежу
повинен бути максимально наближений до ві дгрузки товарів або надання послуг; 3) платежі з
рахунку підприємства здійсн юються банком за
згодою власника рахунку і з дотриманням черг овості, встановленої керівником пі дприємства,
установи. Без згоди платника списання коштів з
його рахунку допускається лише у випа дках,
установлених чинним законодавством; 4) госп одарюючі субєкти мають право вибору форми
розрахунків та способу платежу з числа передб ачених чинним законодавством; 5) господарю ючі
субєкти мають право вибору банків для відкри ття своїх рахунків [7, с. 12 1]. На думку І. А. Безклубого, "сучасна система безготівкових розр ахунків базується на принципах вільного о брання
учасниками цивільного договору форм розрах унків і закріплення їх у договорах; невтручання
банка у договірні відносини субєктів; здійснення
платежів тільки за розпорядженням володільця
рахунка; розгляд взаємних претензій відносно
розрахунків між платником та одержувачем к оштів без участі банку; відповідальності банка за
несвоєчасне та неправильне списання або зарахування коштів на рахунки клієнт а" [3, с. 246]. В
підручнику з фінансового права стверджується:
"Практика виробила принципи безготівкових
розрахунків, які в певній мірі відображаються і в
банківських правилах: розрахунки здійснюют ься,
як правило, за згодою платника (акцептом), ро зрахунки можуть здійснюватися лише після п оставки (продажу) продукції або надання послуги;
незалежно від правової форми платежів вони
можуть здійснюватися тільки як прямо впров аджена воля платника здійснити платіж – погодження провести платіж (акцепт), або розпор ядження його провести (виставлення акредитиву,
виписка чеку)" [14, с. 440].
В економічній літературі з питань безгот івкових розрахунків згадуються, в основному,
такі ж принципи в різних формулюваннях і з д еякими модифікаціями. Так, у підручнику "Гроші
і кредит" (за ред. Б. С. Івасіва) поряд із згадув аними принципами відзначається, що кошти з р ахунка підприємства списуються з розпорядження
його власника (за винятком випадків, установл ених законами України), а також за рішенням с уду та за виконавчими записами нотаріусів, а у
випадках, передбачених чинним законодавст вом,
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із рахунків підприємств здій снюється безспірне
стягнення та безакцентне списання коштів; пі дприємства мають право вибору банків для ві дкриття своїх рахунків; момент здійснення плат ежу має бути максимально наближеним до відв антаження товарів, виконання робіт, надання п ослуг [4, с. 157-158]. У посібнику "Банківські
операції" (за ред. проф. А. М. Мороза) відзнач ається, що розрахунково-касові операції банки
здійснюють з урахуванням загальних принци пів,
на яких базується організація платі жних систем,
а серед принципів, які, в основному, відповід ають викладеним вище, відзначається, що строк
переказування банком коштів з рахунку визнач ається клієнтом відповідно до порядку його ро зрахунків з контрагентом, передбаченого в їх господарському договорі. Безготівкові платежі між
господарськими агентами будуються на принц ипі строковості і можуть бути залежно від визн аченого в договорі строку достроковими, строк овими і простроченими. Стосовно господарської
операції, яка оплачується, платіж може бути: п опереднім (авансовим); ко мпенсаційним, тобто
зробленим негайно після здійснення господарс ької операції; відстроченим, тобто здійсненим через певний строк після такої операції [1, с. 55 56]. Деякі особливості мають і формулювання
принципів безготівкових розрахунків у інших
роботах [11, с. 150, 2, с. 59 - 61].
Дещо особлива точка зору Тімакової Т. Г.,
яка виділяє окремо принципи грошового обор оту, безготівкового обороту і умови здійснення
безготівкових розрахунків. Вона відзначає ряд
принципів безготівкового обороту (1) всі юридичні особи зобовязані зберігати свої кошти на
рахунках в банках; 2) безготівкові розрахунки
здійснюються через банки; 3) списання банком
коштів з рахунку клієнта повинно здійснюватися
тільки за розпорядженням останнього за виня тком випадків, установлених законом; 4) форми
безготівкових розрахунків встановлюються Ба нком Росії, але в конкретному випадку обирают ься платником або отримувачем на власний ро зсуд; 5) принцип забезпеч еності платежу; 6)
принцип строковості платежу; строковий платіж
здійснюється до початку торгів ельної операції,
негайно після її здійснення або через певний
строк після її завершення [13, с. 115])), розкриває
принципи безготівкових розрахунків (1) правовий
режим здійснення розрахунків і платежів; 2)
здійснення розрахунків по банківських рахунках;
3) підтримання ліквідності на рівні, який забе зпечує безперебійне здійснення платежів; 4) н аявність згоди платника на платіж; 5) контроль

всіх учасників розрахунків за прав ильністю їх
здійснення і дотримання положень законодавс тва про порядок їх проведення; 6) принцип ма йнової відповідальності за дотриманням правил
здійснення безготівкових розрах унків [13, с.
119]; окремо виділяє умови здійснення безготі вкових розрахунків, до числа яких відносить: "1)
платники у встановлених законом випадках
вправі відмовитися від оплати пред явленого документу повністю або частково; 2) платіж здій снюється за рахунок коштів платника, які мают ься у нього на рахунку, а в окремих випадках за
рахунок кредитів банку; 3) на рахунок отримув ача кошти зараховуються лише після списання їх
з рахунку платника; 4) безготівкові розрахунки
можуть проводитися лише при дотриманні правил
документообороту, які встановлюються банком
Росії і визначають рух грошей і гро шових документів"; 5) грошові документи повинні відповідати
вимогам стандартів, встановлених центральним
банком Російської Федерації" [13, 115].
Як бачимо, погляди різних авторів мають
певні розбіжності, хоча і є спільними в основних
характеристиках принци пів безготівкових розрахунків. З деякими моментами часткового хара ктеру можна і не погодитися, наприклад, з тим,
що банки списують з рахунків кошти за згодою
власників рахунків – скоріше не за згодою, а за їх
розпорядженням. Потрібно також більш чітко
розкрити принцип наближення моменту платежу
до моменту здійснення товарної операції. З погляду банківської справи це дуже важливий
принцип, оскільки його відсутність і віддаленість
цих операцій може перетворити розрахункову
операцію у кредитну.
Суттєве значення має розмежування принципів безготівкових розрахунків і принципів бе зготівкового обороту (обігу). Це було від значено
в теорії ще в радянські часи, наприклад, у праці
"Денежное обращение и кредит СССР" , в якій
виділяються в окрему групу принципи грошов ого обороту, до числа яких автори роботи відн осять те, що 1) всі підприємства, організації і
установи зобовязані зберігати свої грошові ко шти в банках; 2) розрахунки між підприємствами,
організаціями і установами, як правило, мають
здійснюватись без використ ання готівкових коштів та інші (вони не згадуються в зв язку з тим,
що скоріше відображають особливості радянс ького періоду) [5, с. 168 - 169]. Звичайно, принципи безготівкових розрахунків визначаються з акономірностями грошового обігу , і такий принцип, як обовязок юридичних осіб зберігати ко шти в банку є скоріше принципом безготівкового
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обігу, а щодо безготівкових розрахунків цей
обовязок є скоріше передумовою для здійснення
розрахунків. Усі принципи безготівкового обігу є
обовязковими при формулюванні п ринципів
безготівкових розрахунків.
На підставі викладеного вище як висновок, можна сформулювати такі принципи безг отівкових розрахунків: 1) обов язок підприємств,
установ і організацій зберігати всі (власні і поз ичкові) кошти на рахунках в установах банкі в; 2)
обовязковість підприємств, установ і орган ізацій
здійснювати, як правило, розрахунки в безготі вковій формі; 3) обовязковість розрахунків у ф ормах, встановлених Національним банком Укр аїни; 4) право власника рахунку самостійно об ирати форму розрахунків у межах, встановлених
законодавством; 5) наближеність моменту здій снення розрахунків до моменту товарної операції;
6) розрахункова операція здійснюється тільки за
волевиявленням власника рахунку; 7) розраху нкова дисципліна; 8) право вільного вибору бан ку
для відкриття рахунку і здійснення розрахунків;
9) розгляд взаємних претензій відносно розрах унків між платником та одержувачем к оштів без
участі банку; 10) відповідальності (в т. ч. банку
за несвоєчасне та неправильне списання або зарахування коштів на рахунки клієнта); 11) кон тролю; 12) єдність документообороту.
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PRINCIPLES OF THE NON-CASH SETTLEMENTS AND THEIR LEGISLATIVE BINDING
Summary
In the article the questions of classification of principles of the non-cash settlements and their delimitation with principles of the money circulation are considered, the problem questions of their explanation in
scientific sources both legal regulation and legislative binding are analyzed.
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ПРИНЦИП АДЕКВАТНОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ СТАТУСУ
ПОДАТКОВОГО РЕЗИДЕНТСТВА ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Постановка проблеми. Податкова юрисдикція будь-якої держави базується, в першу
чергу, на основі поширення її суверенітету на
національну територію. Кожна держава в межах
своїх національних кордонів володіє повним
правом установлювати та застосовувати закони,
які визначають правила опода ткування фізичних
та юридичних осіб. Для поширення податкової
юрисдикції держави вирішальне зн ачення для
платника податків має його належність до рез идентів чи нерезидентів даної держави.
Економічні відносини людини й держави
визначаються принципом постійного місцеперебування (резидентство), відповідно до якого платники податків підрозділяються на осіб, що мають постійне місцеперебування в певній державі
(резиденти), і осіб, що не мають у ньому постійного місця перебування (нерезиденти). Поняття
„резидент” використовується не тільки податковим, але й іншими галузями законодавства, напр иклад, валютним [8, c.69], імміграційним. Кожна
галузь визначає свої критерії для визначення пр авового статусу осіб. Тому особа, визнана резиде нтом з метою, наприклад, валютного рег улювання,
може не бути податковим резидентом і навпаки.
Податкові резиденти несуть повни й податковий обов'язок перед державою свого резиден тства. Вони зобов'язані платити податок з доходів,
отриманих будь-де: як із джерел на території
держави свого резидентства, так і на будь -якій
іншій території [15, c.26]. Нерезиденти несуть
обмежений податковий обов'язок. Вони сплач ують державі податок тільки у випадку, якщо од ержали дохід із джерел у цій державі [18, c.109].
Це головне розходження доповнюється й іншими
особливостями. Наприклад, можуть бути встанов лені особливості надання деяких пільг, дек ларування доходу, вирахування й сплати податку.
Ступінь наукової розробки. Проблема
визначення податкового резидентства для фізи чних осіб досить часто привертає увагу вчених
податкового права. Але, на жаль, кожен з них
розглядає її через призму дослідженн я інших інститутів як фінансового права, так і податкового
права. Серед зарубіжних учених безпосередньо
дослідженням податкового резидентства займ алися Пепеляєв С.Г., який визначив критерії под а-

ткового резидентства для фізичних осіб [15,
c.26], Тарараєв С.Е., який досліджував податкове
резидентство з метою усунення подвійного оп одаткування [18, c.109], Кучеров І.І., досліджуючи
податкові системи зарубіжних країн, визначив
критерії резидентства для суб’єктів оподатк ування [11, c.189]. Серед українських учених проблему податкового резидентства досліджув али:
Кучерявенко М.П. при визначенн і фізичних осіб
як платників податків водночас визначив крит ерії резидентства [12, c.80], Козак Ю.Г., при дослідженні міжнародного оподаткування проан алізував податкове резиден тство як міжнародну
проблему [13, c.127], Щербанюк О.В., при д ослідженні громадянина як суб’єкта податкових
правовідносин, проаналізувала правосуб’єктність
фізичних осіб, яка пов’язана із податковим рез идентством [19].
Метою статті є визначити поняття податкового резидентства, проаналізувати критерії
встановлення податкового резидентства для ф ізичних осіб, дослідити втілення принципу аде кватності при встановленні податкового резиден тства для фізичних осіб у Типовій Конвенції О рганізації Економічного співро бітництва та розвитку, на основі якої Україною укладено більшість
міжнародних податкових угод про усунення п одвійного оподаткування.
Виклад основного матеріалу. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств”
установлює, що в нерезидентів прибуткови м податком обкладають тільки ті доходи, які отрим ані із джерел в Україні (ст. 2.п. 2.1.2), а в резиде нтів – доходи, отримані з будь-якого джерела (ст.
2. п. 2.1.1.) [1, Ст.233].
Нерезиденти не вправі використати деякі
пільги при нарахуванні податку. Таке розходження
не може розцінюватися як дискримінаційне. В изначення того, чи є умови оподаткування дискримінаційними, чи ні, припускає порівняння осіб, що
перебувають в ідентичних обставинах. Цей підхід
прийнятий і в міжнародному праві.
Так, Модельна конвенці я по податках на
дохід і на капітал, підготовлена Комітетом з фі скальних питань Організації економічного спі вробітництва й розвитку (ОЕСР) [6], у ст. 24 „Н едискримінація” виходить із того, що при визн а-
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ченні чи є умови оподаткування дискримінаці йними чи ні, необхідно з'ясувати, чи перебувають
платники податків „у тих же обставинах”. Для
цього встановлюється – чи є однаковими правові
й фактичні умови діяльності платників податків.
Резиденція платника податків – це один з факторів, що враховують при визначенні питання про
те, чи перебувають платники податків в однак ових обставинах чи ні [15, c.26].
Однією із причин виникнення міжнародн ого подвійного оподаткування є визнання особи –
платника податку резидентом в декількох держ авах одночасно. В результаті цього т акий платник
податку буде нести повну податкову відповід альність перед кожною з таких держав. Тому л ише за умови адекватного визначення статусу п одаткового резидентства платника податку держ ава зможе гарантувати захист від дискримінаці йного оподаткування і, водночас, захист від того,
їхні доходи не будуть обкладатися двічі. Осно вною проблемою при набутті статусу под аткового
резидентства є встановлення черговості застос ування критеріїв такого статусу. Закріплення т акого пріоритету одних критеріїв над і ншими і
буде вираженням принципу адекватності при
встановленні статусу податкового резиден тства
для фізичних осіб.
Розглянемо критерії встановлення статусу
податкового резидентства для фізичних осіб, які
закріплені як у національному законодавстві, так
і в міжнародних актах.
Згідно із Законом України „ Про податок з
доходів фізичних осіб ” від 22 травня 2003 року,
особи, що мають постійне місцеперебування в
Україні, - це особи, включаючи іноземців і осіб
без громадянства, що фактично перебувають на
її території не менше 183 днів у календарному
році (протягом одного або декіл ькох періодів);
особи, що не мають постійного місцеперебува ння в Україні, - особи, що проживають на її тер иторії менше 183 днів у календарному році (тест
фізичної присутності) [2, Ст. 1.20.1]. Термін „у
календарному році” означає, що поняття „рез идент” характеризує проживання ос оби в Україні
чітко в межах одного календарного року й воно
не може бути поширене на більш тривалі пер іоди. Іншими словами, р езидентство в Україні
встановлюють щорічно.
У деяких країнах періодом для визначення
резидентства служить не календарний, а пода тковий рік, що може й не збігатися з календарним
[18, c.109].
Особа, що прожила в Україні зазначений
період, визнається резидентом з початку кале н106

дарного року, у якому вона придбала статус резидента. Отже, дохід з іноземних джерел, отр иманий резидентом до моменту прибуття в Укра їну, підлягає включенню в дохід, що підлягає
оподаткуванню в Україні.
Положення про 183 дні досить вразливе.
Обійти його просто, особливо в умовах від критих кордонів усередині СНД. Крім того, правило
«календарного року» допускає ситуацію, коли
суб'єкт проживає на території України в цілому
рік, але не є резидентом, оскільки цей рік не м оже бути розподілений по календарних роках т ак,
що в кожному з них особа проживає не більше
183 днів. Законодавство інших країн викор истає
більш складний тест фізичної присутн ості для
визнання резидентства. Відповідно до закон одавства Чилі, наприклад, податкове резидент ство
виникає, якщо особа перебуває в кр аїні шість
місяців підряд протягом одного податкового р оку або ж шість місяців (підряд або поета пно)
протягом двох наступних один за одним пода ткового років [15, c.27].
Тест фізичної присутності є найпоширенішим, але не єдиним способом визначення р езидентства. Іншими словами, особисті зв'язки
платника податків з державою характеризуються
не тільки його фактичним перебуванням на тер иторії цієї держави, але й іншими критеріями. Ці
критерії враховують різні форми зв'язку особи з
державою [10, c.22].
У ряді країн особа визнається резидентом у
тому випадку, якщо вона володіє доміцилієм у
цій країні. Зміст цього терміна визначається, як
правило, цивільним законодавством. В англоса ксонських країнах доміцилій характеризується, в
основному, наявністю в людини постійного пр истанища. Кожний повинен володіти доміцилієм,
причому тільки одним. Особа може бути резид ентом двох і більше країн, але володіти доміцил ієм завжди тільки одним. Спочатку доміцилій в иникає за місцем народження, а потім може зм інюватися з волі особи. Нове місце прож ивання
може іменуватися доміцилієм тільки у випадку,
якщо особа розглядає його як постійне прист анище. Наприклад, законодавство Норвегії визнає
особу що володіє доміцилієм у податкових цілях
у цій країні у випадку, якщо особа влаштувалася
в Норвегії з намірами, які не можна визнати ти мчасовими [20, c.47].
У деяких країнах доміцилій служить дод атковим критерієм для визначення особливостей
оподаткування. Наприклад, у Великобританії
враховується, володіє іноземець-податковий резидент Великобританії доміцилієм у цій країні чи
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ні. Якщо ні, то такий резидент одержує деякі п одаткові пільги. У податковому законодавстві
Франції, Люксембурга також використається п оняття „доміцилій”, однак не в тім зн аченні, що
описано вище. У цих країнах воно аналогічно
поняттю резидентства. В українському закон одавстві поняття „доміцилій” (або подібні йому
поняття) не використовується і впливу на оподаткування не робить [17, c.46].
Від критерію доміцилія варто відрізняти
критерій постійного житла . Особа може бути
визнана податковим резидентом країни, у якій
вона має в своєму розпорядженні постійне жи тло, тобто має це житло у власності або у вол одінні. Сталість означає, що особа створила й
отримає це житло для постійного використання,
а не для короткої, тимчасової зупинки. При ць ому під житлом розуміється і будинок, і квартира,
і кімната, що належать особі або зорендовані
особою. Важливо лише, що особа має намір в икористати його для постійних потреб, а не ти мчасових цілей, таких як проживання під час ві дпочинку, ділових поїздок, навчання... [15, c.28].
Особа може визнаватися податковим рез идентом держави, в якій вона має у своєму розп орядженні постійне житло, незалежно від того,
проживає вона там фактично чи ні. У Велик обританії особа, яка має житло, визнається рез идентом, якщо протягом року хоча б раз відвідала
країну [14, c.241].
Українське законодавство не враховує н аявності постійного житла в податкових цілях.
Особа може бути визнана резидентом де ржави, де знаходиться центр її життєвих інтересів, тобто місце, де в платника податків с клалися найбільш міцні особисті й економічні зв'я зки. Для встановлення та оцінки таких зв'язків
необхідно вивчити в сукупності різні обставини
життя людини. При цьому істотне значення м ають її сімейні й соціальні відносини, рід занять,
політична, культурна й інша діяльність, місце
ділової активності, центр, з якого вона управляє
своєю власністю, і ін. Наприклад, відповідно до
законодавства Люксембургу особа визнається
податковим резидентом цієї країни, якщо має в
ній центр економічних інтересів [13, c.127].
У деяких випадках податкове резидентство
особи прямо залежить від її громадянства. Унікальним щодо цього є законодавство США, які
стягують прибутковий податок із всіх доходів
своїх громадян незалежно від місця їх прож ивання. Цей підхід обґрунтовується тим , що „переваги громадянства” поширюються за межі т ериторіальних кордонів. Наприклад, США праг-

нуть захистити своїх громадян у будь -якій країні
світу. Громадяни також мають право повернут ися в США, коли вони цього побажають, і брати
участь в економічному жит ті країни. Фактично
громадянин США має страховий поліс (договір),
а податки – це його вартість [9, c.33].
І, нарешті, особа може стати резидентом
країни в силу вільного волевиявлення . Наприклад,
іноземний громадянин, що вперше прибув до
США, може придбати податкове резидентство
„за заявою”, однак для цього встановлені певні
правила [18, c.109]. Виникнення податкового р езидентства „за заявою” не варто змішувати з випадками, коли податкове резидентство виникає
завдяки вираженим намірам особи стати резид ентом країни, до якої вона прибула. У першому
випадку резидентство виникає з волі платника
податків, а в другому - у силу закону [9, c.35].
Законодавство деяких країн ускладнює
розподіл платників податків на резидентів і нер езидентів, виділяючи їх окремі групи. У Великобританії, наприклад, резиденти діляться на дві
категорії: постійні резиденти і непостійні рез иденти. Законодавство України не виділяє інших
категорій резидентів або нер езидентів.
Вищенаведені підходи до визначення рез идентства по-різному застосовуються в різних
державах. У результаті може виявитися, що ос оба буде одночасно визнана резидентом двох або
більше держав. Це приведе до багаторазового
оподаткування, оскільки кожна держава буде
претендувати на обкладання с укупного доходу
такої особи.
Ця проблема може бути розв’язана шляхом
встановлення спеціальних правил, переваг одних
форм зв'язків з державою над іншими формами,
що дасть змогу забезпечити адекватність встан овлення податкового резидентства. Оскільки ці
правила вирішують протиріччя, що виникаю ть
між державами, вони можуть установлюватися
міжнародними угодами про уникнення подвійн ого
оподаткування доходів. Наприклад, стаття 4 „Резидент” Конвенції між Урядом України та урядом
Швеції про уникнення подвійного опод аткування
доходів та попередження податкових ухилень визначає механізм адекватного встано влення статусу
резидента в цілях оподаткування, надаючи пріор итет одних критеріїв над іншими [3, Ст. 4].
Більшість угод, укладених за участю Укр аїни, базується на Модельній конвенції ОЕСР [5].
При розв’язанні проблеми подвійного резидент ства Конвенція віддає перевагу ознаці постійного
житла. Якщо особа згідно з чинним законодавством однієї держави визнається її резидентом,
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оскільки має там постійне житло, а іншого –
оскільки перебуває в ньому понад установлений
строк, то, відповідно до міжнародного договору
про запобігання подвійного оподаткування дох одів і майна, прийнятого на базі Модельної ко нвенції ОЕСР, вона буде визн аватися резидентом
тільки першої держави [18, c.111].
Якщо особа має у своєму розпор ядженні
постійне житло в обох державах, то перевага ві ддається тій, у якій в особи встановлені найбільш
тісні особисті й економічні відносини [17, c.47].
Однак можлива ситуація, коли особа має
житло одночасно в декількох державах і немо жливо визначити, у якій з держав знаходиться
центр її життєвих інтересів. Можливо також, що
особа, визнана резидентом в обох державах, і
немає в жодній з них постійного житла. У цих
випадках, на основі принципу адекватності, М одельна конвенція ОЕСР рекомендує визнати ос обу резидентом тієї з договірних держав, у якій
вона зазвичай проживає [7].
Модельна конвенція ОЕСР не встановила
конкретні тимчасові рамки при р озв’язанні проблеми подвійного резидентства на основі ознаки
звичайного проживання. Однак за змістом цього
документа повинні розглядатися досить тривалі
періоди, що дозволяють, можливо, більш точно
визначити місце звичайного проживання платн ика податків.
У деяких випадках проблема подвійного
резидентства не може бути р озв’язана й на основі критерію звичайного проживанн я, наприклад,
коли особа не проживає в жодній із країн, що
визнають її резидентом, або визнається звичайно
проживаючою в обох цих країнах. У такій ситу ації наступає черга ознаки громадянства: особа
буде визнаватися резидентом тієї з договірних
держав, громадянином якої вона є [4, c.108].
І, нарешті, якщо особа, визнана резидентом
згідно з чинним законодавством обох договірних
держав, і не є громадянином жодної з них або
має подвійне громадянство, то Модельна конвенція ОЕСР рекомендує передати питання про по датковий статус фізичної особи фінансовим або под атковим органам договірних держав для ухвалення
погодженого адекватного рішення [15, c.30].
Висновок. Отже, Модельна конвенція
ОЕСР виходить із того, що встановлення держ авами різних режимів оподаткування р езидентів і
нерезидентів саме по собі не порушує яких небудь податково-правових і міжнародних принципів, і ця обставина повинна враховуват ися в
міжнародних відносинах. Основна суть поділу
платників податків на резидентів і нерезидентів
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полягає в тому, що резиденти несуть повну податкову відповідальність, а нерезиденти – обмежену
податкову відповідальність [16, c.192]. Як правило,
повна податкова відповідальність передбачає оп одаткування всіх (зовнішніх і внутрішніх) джерел
доходів. Обмежена податкова відпов ідальність виникає тільки по відношенню до доходів, які отр иманні із внутрішніх джерел [18, c.109].
Наявність адекватного правового регул ювання визначення статусу податкового резиден тства для фізичних осіб дозволяє чітко розмеж увати податкові претензії дер жав та здійснити таку правову регламентацію діяльності платників
податків на території іноземних держав, яка г арантує дотримання конституційного обов’язку із
сплати податків та стимулює до міжнародної
економічної активності останніх. У результаті
цього забезпечується наповнення державного
бюджету та бюджетів інших рівнів на законних
підставах, що є необхідною умовою для норм ального функціонування державного механізму.
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PRINCIPLE OF ADEQUACY AT DEFINITIO N OF THE STATUS TAX RESIDENT
OF PHYSICAL PERSONS
Summary
Definition of a principle of a residence has big values for the state and the tax bearers. The principle of
adequacy allows solving a problem of the international double taxati on by an establishment of priority crit erions at definition of the physical person by the resident and the non -resident. Such criteria as constant res idence, the center of vital interests, usual residing, behind the application of the person, behind the ag reement
between tax bodies of two states are used for distribution of tax jurisdiction of the state.
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СТРАХОВИЙ РИЗИК ЯК П РАВОВА УМОВА ЗАГАЛЬН ООБОВ’ЯЗКОВОГО
ОСОБИСТОГО СТРАХУВАН НЯ
Постановка проблеми. Сьогодні відчувається гостра потреба у визначенні можливих м оделей розвитку страхової справи в Україні, о птимізації структури страхового ринку, при цьому
враховуючи досвід іноземних держав, у тому ч ислі й країн з перехідною економікою. При в ивченні даних питань необхідно також враховувати специфіку видів страхування: добровільного
та обов’язкового. При вивчені особливостей щ одо запровадження обов’язкових видів страхува ння мають враховуватися такі фактори, як ємність
вітчизняного страхового ринку, можливості п ерестрахування, здійснення ефективного контр олю з боку держави, особливості оподаткування.
Та зазначимо, що при здійсненні нормотворчої
діяльності замало вивчення вищеперелічених
факторів, потрібно також значну увагу приділяти
понятійно-категорійному апарату держа вного
обов’язкового страхування – законодавцю чи
іншому суб’єкту правотворчої діяльності належить досконало знати і розуміти значення таких
категорій, як: страховий випадок, актуарні ро зрахунки, об’єкти загальнообов’язкового страх ування, страховий тариф, страховий платіж, у тому ж числі й страховий ризик і т. д. Цей перелік
далеко не є вичерпний. Тільки при чіткому в изначенні і розумінні понятійно -категорійного
апарату в страховому праві можна якісно й ефективно розробляти і втілювати в життя нормо творчу діяльність.
Ступінь наукової розробки проблеми .
Питання ризику ще недостатньо вивчене , і спірних концепцій досить багато. В основу нашого
дослідження не входить занурення в мовознавс тво, хоча зазначимо, що в українську мову це сл ово прийшло з європейских мов, скоріше з іспа нської, на якій воно означає ск еля (risco). В.І. Серебровський зазначає, що слово це португальс ького походження і означає відвісну ске лю [8, с.
28]. На думку дослідників, термін „ризик” походить від латинського слова „гезесит” – скеля або
небезпека зіткнення з нею. Ризик розуміють як
небезпеку [12, с. 1360], як небезпеку, що загр ожує страховому об’єкту яким -небудь пошкодженням [14, с. 804], як можливу небезпеку [11,
с. 1321]. Саме в якості небезпеки, страху, загр ози, пов’язаних з невідворотністю нас тання неви110

гідних матеріальних наслідків, це слово в його
спеціальному значенні перейшло в право.
Зі спробами дати визначення поняттю „р изик” ми зустрічаємося в низці праць радянських
учених. М.Я Магазинер визначає ризик як загр озу благам, як різноманітну можливість шкоди,
різноманітну загрозу можливості зла [4]. А.Г.
Зейц визначав договірний ризик як договірне о бтяження однієї сторони господарсько -невигідними наслідками у випадку зміни існуючих при
укладенні договору умов [3, с. 37]. Два види р изику розрізняє В. Расудовський: ризик договору
та ризик за технічні рішення, при цьому у друг ому випадку ризик розуміється як правомірний
крок [6, с. 11]. Вищевикладене більше ст осувалось цивільного права. Можна також н авести
приклади з іншої галузі права. Так, у кримінальному праві М.С.Грінберг під поняттям р изику
розуміє правомірне небезпечне діяння [2, с. 12].
Тобто ми можемо побачити і зробити висновок,
що дослідження категорії ризик торкається різноманітних галузей права. Що ж стосується
страхового права, то без даної категорії і не існ увало б страхових правовідносин, що надає осо бливого значення при дослідженні даної пробл ематики. Так, В.І. Серебровський указує на такі
значення ризику в договорі страхування: 1) випадок, від настання якого в залежності знаходиться
відшкодування збитків страховиком; 2) м ожливість
настання випадку, який загрожує особі чи майну;
3) необхідність нести невигідні наслідки можлив ого невигідного випадку; 4) межа невигідних наслідків страхового випадку; 5) можлива господарс ька невигідність страхової угоди; 6) об’єкт страх ового правовідношення [9, с. 195].
Метою даного дослідження є спроба
з’ясувати, яку саме роль відіграє явище „страх ового ризику” в правовідносинах у державному
обов’язковому особистому страхуванні.
Виклад основного матеріалу дослідже ння. Більшість людей розуміють ризик як певну
форму невизначенності результату розвитку к ожної конкретної ситуації. Залишивши в стороні
те, що ми розуміємо під словом „невизначеність”
взагалі, ми досить часто усвідомлюємо, що озн ачає в нашій мові термін „ризик”. Якщо подія
відбудеться, то результат може виявитис я не-
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сприятливим для нас, не тим, на який ми розр аховували. Слово „ризик” відноситься завжди, з
одного боку, до майбутнього результату, а з і ншого – до того, що результат цієї події може п огіршити наше теперішнє стан овище.
Поняття ризику пов’язується з усвідомле нням небезпеки, загрози, ненадійності, невизнач еності, невпевненості, випадковос ті, збитку. Протягом тривалого часу поняття ризику не лише
асоціювалося з багатозначними негативними
проявами життєвих ситуацій, а й часто вживал ося як їх синонім. В економічній літературі відомі
численні спроби сформулювати теоретичні в изначення поняття ризику. Найбільш послідовним
серед них є твердження, згідно з яким ризик у
своїй першооснові є невизначеністю.
Стан невизначеності можливий у кожній
суспільно-економічній ситуції, якщо наперед не
можна виявити причинно-наслідкового зв’язку
між основними елементаи процесу господарської
діяльності чи суспільного буття. Невизначеність
породжується непередбачуваністю кінцевого р езультату, який може або збігатися з очікуваним,
або бути ліпшим чи гіршим за нього. В умовах
невизначеності кінцевий результат можна передбачити лише наближено, узявши одне з поте нційно можливих значень. Така невизначеність
зумовлюється, як правило, суб’єктивним спри йняттям реальних явищ. Поняття ризику , на противагу поняттю невизначеності , має практичне
застосування, а тому його зм іст потребує об’єктивного визначення. Отже, необхідний перехід від
суб’єктивно сприйманої непевності, випадковості
до об’єктивного поняття ризику, що на ній баз ується. Єдиний спосіб такого переходу – оцінити
непевність (випадковість) кількісними м етодами,
надавши їй реальних числових значень. Звідси
випливає: ризиком буде визнано лише таку нев изначеність, яку можна оцінити кількі сно.
Дати найточнішу кількісну оцінку нев изначених величин можна, обчисливши ймові рність їх появи. Ця ймовірність має ту характерну
особливість, що вона одночасно, як два необхідні
компоненти загальної оцінки, враховує такі вза ємодоповнювальні випадковості: 1) частоту настання події щодо місця та часу; 2) розмір зби тку, тобто
абсолютну величину від’ємного відхилення факт ичного результату від очікуваного. Отже, показник
ризику за своїм змістом – це не лише ймовірність
появи непевної (випадкової) події, а й імовірність
настання негативного результату.
Залежно від наявних можливостей розр ахункової бази, а також характеру випадков их
явищ визначаються ймовірності кількох типів: а)

ймовірність математична (апріорна); б) ймові рність статистична (апостеріорна); в) ймовірність
експертна (естиматична). Математична ймові рність обчислюється як відношення кількості с итуацій, за яких деяка випадкова подія настала, до
кількості ситуацій, за яких вона може настати, за
умови, що всі розглядувані ситуації однаково
можливі та взаємозалежні. Застосуваня цього
типу розрахунку ймовірності обмежене, оскільки
ситуації, описувані зазначеною математично ю
моделлю, рідко трапляються на практиці. Стат истична ймовірність – це відносна частота появи
випадкової події певного виду в сукупності всіх
можлвих випадкових подій. Обчислення такої
ймовірності грунтується на законі великих ч исел і завдяки практичній доступності та достатній об’єктивності обчислених значень ймовірн ості застосовується найчастіше, передусім у ек ономічній сфері. Визначення експертної ймові рності має здебільшого вимушений характер з
огляду на брак необхідної математично -статистичної інформації про випадкові події. Експер тне оцінювання грунтується на об’єктивних фа ктах, знаннях і суб’єктивних ві дчуттях експертів
щодо реальної ситуації. Незважаючи на деяку
обмеженість результативних можливостей мет оду експертного оцінювання, він доволі ши роко
застосовується в економіці.
У страховій теорії та практиці поняттям
ризику часто охоплюється не лише ймовірність
появи непевних (випадкових) подій і збитків, а й
самі такі події та об’єкти, на які вони чинять н егативний вплив, - носії ризику. Що ж до страхового ризику, то ми вважаємо, що він тісно
пов’язаний з категорією страхового інтересу і є
однією із умов страхування. На відміну від д еяких науковців (наприклад, В.И. Серебровський,
одне із значень страхового ризику визначав як
об’єкт страхового правовідношення), ми визначаємо як умову страхового правовідношення при
побудові такої логічної структури: умова – підстава – правовідношення. При цьому ми до умов
відносимо: страховий інтерес, страховий ризик,
випадковий характер майнових потреб, наявність
правової регламентації. До підстав ми відносимо
юридичний факт чи складний фактичний (юр идичний) склад. Також ми кожному із цих понять
(умова та підстава) надаємо своє змістовне зн ачення, а не ототожнюємо.
У Законі України „Про страхування” під
ризиком розуміється визначена подія, на випадок
якої проводиться страхування і яка має ознаки
ймовірності і випадковості настання [1]. В юр идичній і економічній літературі неоднозначні
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підходи до поняття ризику. Широке поширення
одержало поняття ризику як небезпек и виникнення несприятливих наслідків (майнового чи
особистого характеру), щодо яких невідомо н аступлять вони чи ні , тобто можливої ймовірно сті небезпеки. У самому загальному вигляді ризик
можна розглядати як невизначеність настання
обумовленої події. Ризиковий характер може бути присутній у будь-якому платному договорі.
Для цього досить, щоб передб ачене договором
виконання
було поставлено в залежність від
недостовірної обставини [7, с. 29 - 35].
Існування страхових правовідносин неми слиме без страхового ризику. В.Н. Яковлев ро зглядає співвідношення ризику і страхових прав овідносин по системі: ризик - потреба - інтерес воля - право - правовідносини, пояснюючи це
тим, що страховий ризик породжує потребу. А
потреба, яка є об'єктивно необхідною і зумовленою матеріальним життям суспільства, відб ивається на соціальному інтересі. Потреба - це
визначена недостатність у певних благах. Інтерес
- є потребою, що набула форму свідомого спон укання [5, с. 12-18]. Далі соціальний інтерес в изначає державну волю, що втілюється в об'єктивному праві. Нарешті, на базі об'єктивного права
виникає суб'єктивне право.
Таке розуміння варто визнати відповідним
дійсності найбільшою мірою. З економічного
погляду між усіма страхувальниками відбуваєт ься розкладання збитків від ст ихійних лих через
заздалегідь установлену систему страхових пл атежів. "Якщо звернути увагу на ті відносини, що
існують у страховика з усією сукупністю страх увальників, то, - пише В.Л. Серебровський, - доведеться визнати, справді ці відносини носять не
завжди ризиковий характер" [10, с. 45]. Страх ування для страховика неповинно носити риз икового характеру. У противному випадку непр ипустима його мета - забезпечення. Для досягне ння мети (забезпечення) необхідно, щоб існувала
ймовірність, яка переходить у впе вненість, що
всій групі страхувальників прийдеться випл атити
менше, ніж з них отримано. Сума виплат по з обов'язаннях страховика повинна забезпечити
безперебійне виконання його фінансових зоб ов'язань по виплаті страхового відшкодування і
страхових сум, і покривати витрати на здійснення страхової діяльності. Правильно побуд овані
на науковій основі тарифи страхових ставок п овинні цілком виключати для страхової організ ації елементи ризику в її діяльності.
З правового погляду страхові правовідносини між страховиком і страхувальником носять
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виразний ризиковий характер, тобто ризиковий
характер носить тільки окреме конкретне стр ахове правовідношення. Страховик не знає, буде
він платити чи ні, або, принаймні, не знає часу та
суми платежу. Ризик несе і страхувал ьник, що,
сплачуючи премію, не знає твердо, чи одержить
він або призначена ним особа страхове відшк одування (страхову суму), а якщо й одержить, то
при тривалості внесення премій, чи буде це йому
вигідним. Отже, ми можемо зазначити, що від на слідків ризику багато в чому залежить страховий
інтерес, а страхові правовідносини не можуть в иникати при відсутності страхового інт ересу.
У літературі висловлено погляд, що при
настанні страхового випадку, при виконанні св оїх зобов'язань компенсована страхова шкода в
правовому змісті не несе ризиковий характер для
страхувальників [13, с.156 -160]. З цим важко погодитися. Компенсація зазнаної шкоди для страхувальника означає, що в даному випадку він не
знаходився в стані ризику. Однак ризик існує до
настання страхового випадку. Саме в зв'язку з
можливістю настання страхового випадку уча сники страхових правовідносин знаходяться в
стані ризику. При настанні страхового випадку
ми не можемо говорити про якийсь страховий
ризик, тому що альтернатива виключена: страх овик повинен виконати свої зобов'язання перед
страхувальником по виплаті страхового відшк одування (страхової суми).
Отже, страхувальник як суб'єкт страхового
ринку має свій страховий інтерес, задоволення
якого зумовлює виникнення певних правовідн осин із страховиком. Страхува льник з свого боку
зобов'язаний сплачувати страхові платежі (одн оразово або поступово) в обумовл ені договором
або законом строки. Він повинен надавати стр аховику всю відому йому інформ ацію, що може
бути використана при визначені оцінки страх ового ризику. Страхувальник повинен повідомл яти страховика про всі діючі договори страхува ння щодо даного об'єкта страхування. При н астанні страхового випадку страх увальник має
право отримати від страховика обумовлену зак оном або договором суму для повного чи частк ового відшкодування збитків. Отже, обов'язки
страхувальника як суб'єкта страхових правові дносин, розподіляються на декілька н апрямків.
Перший з них характеризує відношення страх увальника до об'єкта страхування. Другий напр ямок окреслений обов'язками страхувальн ика, що
виникають після настання страхового випадку.
Страхувальник повинен діяти відповідно до в имог закону або договору і виконувати свої об о-
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в'язки як суб'єкт страхового зобов'язання в по вному обсязі.
Якщо спробувати підсумувати вищевикладене і пов’язати дане дослідження з інстит утом державного обов’язкового особистого стах ування, то можна зазначити, що в даному випадку
ризик – це ймовірність зазнати втрат фізичного
здоров’я чи втрати самого життя в процесі жи ттєдіяльності. Страховий ризик у системі державного обов’язкового особистого страхування на
відміну від страхування добровільного, передб ачається не договором, а законом щодо конкре тних страхових випадків. Страховий ризик у державному обов’язковому особистому страхуванні
має особливі риси: 1) сфера поширення ризику:
життя і здоров’я особи і шкода завдана їм була
безпосередньо пов’язана з професійною діяльн істю; 2) суб’єктний склад: страховик – держбюджет або визнаний законом фонд коштів, страх увальник – передбачені законом особи, характер
зайнятості чи роботи в яких особливий. Страховий ризик є умовою державного обов’язкового
особистого страхування.
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V.V.Kolosuk
AN INSURED PERIL AS A LEGAL CONDITION OF THE OBLIGATORY
PERSONAL INSURANCE
Summary
The insured peril in the state obligatory personal insurance has the special features: 1) sphere of distribution of hazard: life and health of the person and the harm caused by them has to be directly connected to
professional activity; 2) subject structure: the insurer – budget of the state or fund, accepted by the law, of a
assets, insured person - persons, determined by the law, kind of employment or work of which is special. The
insured peril is a condition of the state obligatory personal insurance.
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ПРЕДМЕТ ДОКАЗУВАННЯ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку України спостерігається певна стаб ілізація соціально-економічної ситуації. Здійсн ювана в Україні судово-правова реформа, покликана гармонізувати діючі правові відносини відповідно до вимог міжнародних стандартів, в изначила необхідність перегляду низки положень
національного кримінально -процесуального законодавства, вдосконалення процедури розкри ття та розслідування злочинів під кутом зору з абезпечення реалізації основного принципу пр авової держави, згідно з яким людина, її життя й
здоров'я, честь і гідність, недоторканність і бе зпека визнаються в Україні найвищою соціал ьною цінністю, а утвердження та забе зпечення
прав і свобод - обов'язком держави.
До юридичних механізмів такого забезп ечення належить інститут доказування в кримін альному судочинстві. Незважаючи на досить зн ачний обсяг досліджень у цій галузі, низка теор етичних і правових положень, що стосуються
проблеми визначення доказування як певного
криміналістичного методу пізнання під час ро зслідування злочинів, залишилися поза увагою
науковців. У цьому плані актуальн і не тільки
традиційні питання, що стосуються визначення
понять і видів доказів, їх належності та допусти мості, предмета й меж доказу вання, а й такі малодосліджені питання, як логічні та психологічні
основи доказування, співвідношення та зв'язок
доказування з оперативно-розшуковою діяльністю, проблема процесуальної легалізації інформ ації, отриманої оперативним шляхом, роль слідч ого й експерта у формуванні доказів та ін.
Крім того, ефективність розробки познач ених проблем багато в чому обумовлена відпові дним розумінням таких його категорій як злочин,
злочинна діяльність, інформація, інформаційна
сутність злочину, джерело доказів, сутність і,
нормативний зміст яких у теорії залишаються
недостатньо розробленими та суперечливими.
Водночас багатоаспектний характер правового
дослідження злочинної події дає змогу визначити
основні напрями застосування доказування як
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специфічного методу пізнання під час розслідування злочинів.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Окремі питання проблеми були предметом д ослідження у працях провідних науковців: О.Я.
Баєва, Т.М. Барабаш, В.П. Бахіна, Д.І. Беднякова,
Р.С. Бєлкіна, В.І. Гаєнка, Ю.М. Грошевого, Н.Л.
Ємелькіної, В.О. Коновалової, Г.П. Корнєва, В.С.
Кузьмічова, В.К. Лисиченка, В.Г. Лукашевича,
Є.Д. Лук'янчикова, М.М. Михеєнка, В.М. Терти шника, О.Р. Ратінова, М.В. Салтєвського, В.Ю. Ш епітька та ін. Однак їх праці, створюючи наукову
базу теорії доказів, не охопили всіх її аспектів і
стимулюють необхідність проведення нових досл іджень на основі вивчення слідчої практики оста нніх років і новітніх досягнень юридичної науки.
Мета статті – встановлення змісту категорії «предмет доказування».
Виклад основного матері алу дослідження. У науковій літературі неодноразово підкре слювалося значення предмета доказування в кр имінальному судочинстві. Правильне визначення
змісту предмета доказування забезпечує цілес прямованість і плановість дій слідчого, прокурора
і суду. Крім упорядкованості провадження в
справі в цілому, встановлення напрямку і меж
розслідування, предмет доказування має значе ння для визначення цілеспрямованості слідчих
версій, окремих процесуальних дій, а також для
розробки тактичних операцій (комбінацій), тобт о
комплексу процесуальних та/або інших дій. Не
менш важливий предмет доказування як визн ачальний фактор при розробці криміналістичних
характеристик злочинів, в якості структурного
елемента в конкретній методиці розслідування.
У кримінально-процесуальній і криміналістичній літературі дотепер немає єдиного роз уміння
сутності предмета доказування, незважа ючи на те,
що даний термін широко використов ується як у
теорії доказування, так і у криміналі стиці.
При визначенні поняття предмета доказ ування в юридичній літературі більшість авторів
базуються на філософському визначенні об'єкта і
предмета пізнання. У філософській літературі
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існують різні погляди на співвідношення об'єкта
і предмета пізнання. Наведемо найбільш хара ктерні з них.
Одні автори вважають, що "об'єк т" і "предмет" - це тотожні поняття. Інші вважають, що
предметом є матеріальні речі, а об'єктом властив ості і взаємозв'язки, виявлені в предметі за допом огою методу та зафіксовані за допомогою знакових
систем. Треті наводять принципові ро збіжності між
значеннями понять "об'єкт" і "предмет пізнання".
Варто підкреслити, що більшість авторів схиляєт ься до третьої точки зору.
Існування різних точок зору у філософії з
даної проблеми підтверджує факт багатозначн ості понять і співвідношень об'єкта і предмета.
Найбільш поширені визначення об'єкта у
філософській літературі дозволяють зробити в исновок, що під ним розуміється частина об'єкт ивної реальності, що являє собою "те, на що спр ямовується пізнавальна та інша діяльність суб'є кта". Сюди відносять різні матеріальн і і духовні
утворення: предмети і явища природи, суспіль ства, людини, його свідомості і сам процес п ізнання [5].
Предметом пізнання є залучені в процес
практичної діяльності людини сторони, власт ивості, взаємозв'язки реальних об'єктів, які в д аних історичних умовах підлягають пізнанню.
Предмет пізнання не тотожний об'єкту. Останній
є фрагментом світу самого по собі, тоді як пе рший є фрагментом світу для нас. Той самий об'єкт
може бути предметом пізнання різних ди сциплін.
Наприклад, людина вивчається соціоло гією, біологією, анатомією і т.д. З гносеологічн ого погляду
протиставлення предмета пізнання і об'єкта є ві дносним. Тією мірою, якою об'єкт д аний суб'єктові
через призму практики й пізнання, він є предметом
пізнання. А розвиток практики та пізнання тягне
розширення предмета пізнання, актуалізує для с уб'єкта нові виміри об'єкта. З формуванням науки
виділяється і предмет наукового пізнання.
Пізнавальна діяльність органів розслід ування спрямована, насамперед, на вивчення (д ослідження) такого соціального явища, як злочин,
у єдності всіх сторін, властивостей і взаємозв'я зків з навколишньою дійсністю і виступає як об 'єкт вивчення (дослідження) в рамках кримінал ьної справи. Такий об'єкт може мати назву об'єкта
криміналістичного (кримінально -процесуального
і т.д.) пізнання.
Дослідження злочину як об'єкта пізнання
припускає використання поряд з юридичними
поняттями також філософських положень теорії
пізнання. Подібний аспект дослідження необхі д-

ний для того, щоб дати методологічне обґрунт ування криміналістичної характе ристики об'єкта
пізнання в кримінальній справі, виявити спец ифіку криміналістичного пізнання в цілому.
З кримінально-процесуальної та криміналістичної позиції діяльність з розслідування злочинів дозволяє виділити дві групи предметів (р ечей) і явищ (процесів), залучених як об'єкт пізнання у сферу професійних інтересів органу
розслідування. До першої групи віднесені, н асамперед, подія злочину та інші, пов'язані з ним
обставини. Другу групу становлять об'єкти, що є
носіями слідів злочину або інформації про зл очин. Дослідження першої групи об'єктів є, власне
кажучи, метою кримінального судочинства і в имагає від органу розслідування особливої акти вності, який реконструює предмети (речі) і явища
(процеси) злочинного діяння за допомогою зб ережених і виявлених сліді в (інформації). Дану
групу об'єктів кримінально -процесуального пізнання прийнято називати "об'єкт -мета". До другої групи об'єктів віднесено всі предмети матер іального світу (речі), за допом огою яких, і через
які, орган розслідування (суд) реконструює п одію злочину в цілому, з'ясовує мотив його вч инення і дає юридичну оцінку д іянню. Дана група
об'єктів кримінально-процесуального пізнання є
засобами, що використовуються органом розсл ідування (судом) для виконання основних завдань
кримінального судочинства. У зв'язку із цим дані
об'єкти пізнання в кримінальному процесі наз ивають "об'єкт-засіб".
Резюмуючи викладене, об'єкт кримінал ьно-процесуального пізнання можна визначити як
злочинне діяння і пов'язані з ним обставини, п ередбачені законом, а також предмети (ре чі) і
явища (процеси) дійсності (матеріальні і ідеал ьні, природні і соціальні), що виникли в результ аті цього діяння і залучені у сферу діяльності органів кримінального судочинства для ви конання
поставлених перед ними завдань.
Зауважимо, що цей об'єкт (злочин) вивчається не тільки науками криміналістики і кримінал ьного процесу, але й іншими галузями знань і пра ктичної діяльності: кримінальним правом, кримін ологією, психологією і т.д. Кожна з цих галузей
знань вивчає свій аспект цього об 'єкта, тобто свій
предмет. При цьому і криміналістика, і кримінальний процес досліджують злочин з різних позицій,
хоча і багато в чому ідентичних.
Трактуючи предмет пізнання як сторони,
властивості і взаємозв'язки об'єктів, досліджувані
суб'єктом з певною метою, у даних умовах і обставинах, варто визнати, що в теорії кримінал ь-
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но-процесуального доказування це філософське
поняття є предметом доказування, тому що воно
охоплює не будь-які сторони досліджуваного
органом розслідування і судом події, а лише ті з
них, які можуть характеризувати діяння, як суспільне небезпечне, а ступінь такої небезпеки п олягає в його злочинному характері. Іншими сл овами, у ході кримінально -процесуальної діяльності повинна бути встановлена підстава кримін альної відповідальності (або її відсутність) і яке
покарання потрібно призначити винуватому (або
звільнити від нього). При цьому, в ході кримін алістичної діяльності вид і розмір покарання не
може бути предметом цієї діяльності.
Отже, інтерес складає точка зору деяких
учених-криміналістів і процесуалістів, які відкидають необхідність розмежування предмета п ізнання і предмета доказування в справі, тому що,
нібито, перше з цих понять ширше від другого. У
дійсності будь-яка обставина, яка підлягає п ізнанню в кримінальному судочи нстві, входить у
предмет доказування в справі і, навпаки, будь-яка
обставина, яку віднесено до предмета процесуал ьного доказування, повинна бути досліджена і з асвідчена органами розслідування (судом) у пере дбаченому законом порядку, тому що з гносеологі чної точки зору доказування є різновидом опосередкованого пізнання і не може мати пре дмет, який
відрізняється від предмета такого пізнання.
Як відомо, кожна кримінальна справа є
унікальною. Разом з тим, з безлічі різних факт орів можна виділити те, що є загальним, найбільш
типовим для кожної кримінальної справи. Саме
предмет доказування визначає це загальне, нео бхідне для встановлення по всіх кримінальних
справах. На підставі вивченої наукової літерат ури і проведеного дослідження можна зробити
висновок, що більшість авторів визначають
предмет доказування як сукупність обставин, що
підлягають доказуванню по кожній кримінальній
справі. Такі обставини поєднує те, що вони м ають процесуальне (правове) значення, тобто
впливають на кваліфікацію злочину або можуть
враховуватися при призначенні виду і розміру
покарання та ін. Тому нехтування дослідженням
цих обставин означає неповноту і однобічність
розслідування.
Типовий перелік таких обставин, що підл ягають доказуванню по будь-якій справі, наводиться в ст. 64 КПК України:
При провадженні досудового сл ідства, дізнання та під час розгляду кримінальної справи в
суді підлягають доказуванню: 1) подія злочину
(час, місце, спосіб та інші обставини вчинення
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злочину); 2) винність обвинуваченого у вчиненні
злочину і мотиви злочину; 3) обставини, що впл ивають на ступінь тяжкості злочину, а також обст авини, що характеризують особу обвинув аченого,
пом'якшують та обтяжують покарання; 4) характер
і розмір шкоди, завданої злочином, а також розмір
витрат закладу охорони здоров'я на стаціонарне
лікування потерпілого від злочинного діяння.
Обставини, що підлягають доказуванню, у
своїй сукупності утворюють органічне ціле, вони
взаємозалежні і у певній мері обумовлюють, д оповнюють один одного. Тому встановлення о дних з них має значення для більш повного досл ідження інших - пов'язаних з ними обставин.
Це той мінімум обставин, встановлення
яких є обов'язковою умовою розслідування кр имінальної справи. Такий модельний перелік о бставин, що становлять предмет доказування,
конкретизується відповідно до кримінально правової кваліфікації злочину, а також доповн юється з урахуванням положень інших норм кр имінально-процесуального законодавства. Про
уточнення переліку обставин, що підлягають д оказуванню відповідно до кримінально -правової
кваліфікації злочинів, писав ще Л.Е. Владим иров: "Питання про те, які обставини становлять
guid probandum (те, що підлягає доведенню) в
окремому випадку, вирішується виходячи з того,
що віднесено кримінальним законом до складу
даного злочину, які обставини приймаються до
увагу при індивідуалізації винуватос ті підсудного. Отже, guid probandum є питання того або і ншого окремого кримінального випадку, обумо вленого так чи інакше в кодексі" [1].
Аналіз наукової літератури показав, що
одні автори предметом доказування вважають
відповідні факти, інші - фактичні обставини, треті - і факти, і обставини справи, четверті не ро змежовують факти і обставини. "Закон, - підкреслює, зокрема, О.В. Іванов, - не випадково говорить про необхідність встановлення таких, що
мають значення для справи обставин (а не фа ктів). Термін "обставина" ширший від терміна
"факт", він означає як події і дії, так і окремі ст орони, риси, деталі, подробиці цих ф актів" [3].
Наявність різниці між цими термінами д озволяє погодитися з думкою О.В. Іванова. В ет имологічному плані "факт" означає дійсну, ці лком
реальну подію, явище; те, що справді відбулося,
а обставина - явище, що супроводжує яке-небудь
інше явище; умови, що визначають положення,
існування кого-чого-небудь. Виходячи з цього
погляду було б невірно звести предмет доказ ування в кримінальній справі тільки до самих фа-
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ктів, оскільки їм повинні охоплюватися і деякі інші
явища, що віднесені до категорії "обстав ини".
У кримінальному процесі терміном "обставини"
позначаються реальні, що мають або мали місце в
дійсності явища і процеси, пов'язані зі злочинним
діянням. Обставини встановлюються в ході розсл ідування з використанням інформації, носіями якої
є об'єкти матеріального світу, за допомогою від ображених на них слідів злочинного діяння, що зб ереглися на момент його розслідування.
На нашу думку, при науковому визначенні
предмета процесуального доказування варто м ати на увазі і відповідні факти, і пов'язані з ними
обставини, що мають значення в справі. Але
оскільки ці два поняття співвідносяться як заг альне і ціле, немає необхідності називаючи обставини, згадувати про факти, тому що вони охо плюються обставинами. Отже, під обставинами в
даному контексті маються на увазі будь -які об'єкти навколишнього світу (предмети, яв ища і
т.п.), що мають значення для успішного вик онання завдань кримінального судочинства.
Деякі вчені криміналісти і процесуалісти
виділяють у предметі доказування головний факт
і допоміжні факти. Однак серед авторів, що ро зділяють цю думку, не було досягнуто єдності
щодо того, які ж обставини повинні включатися
в цей "головний факт". Крім того, деякі автори
почали застосовувати замість терміна "допомі жний факт" термін "побічний факт".
Багатоманітність суджень щодо змісту г оловного факту не сприяють однаковому викор истанню цього терміна, що саме по собі ставить
під сумнів доцільність його використання. Є необхідним підтримати думку тих учених, які заперечують саме поняття головного факту, тому що
всі обставини, які віднесені до предмета доказ ування, вважаються "головними", тобто рівною
мірою підлягають доказуванню.
У літературі іноді застосовуються різні терміни для позначення обставин, що підлягають
доказуванню, але під ними розуміються однакові
обставини. Потрібно зауважити, що існують в изначення предмета доказування, які відрізняют ься від зазначених вище.
Спираючись на власні дослідження, Г.П. Корнєв дав таке оригінальне визначення. Предмет
доказування, на його думку, це встановлена но рмами кримінально-процесуального закону ідеальна
інформаційно-пошукова модель будь-якого досліджуваного злочину, конкретизована нормами кр имінального права з урахуванням обставин кожної
конкретної кримінальної справи [4].

Наведене визначення багато в чому позб авлене тих типових недоліків, які властиві, у тому
числі, й проаналізованим у даній статті погл ядам. Проте ряд положень у визначенні Г.П. Ко рнєва є небезперечними. По-перше, предмет доказування визначається не тільки нормами крим інально-процесуального і кримінального права,
але й інших галузей права, у тому числі адміні стративного, цивільного, фінансового, банківс ького і т.п. По-друге, спроба поєднати в одному
визначенні, без будь-яких застережень, загальне
(інформаційно-пошукова модель будь-якого досліджуваного злочину) і одиничне (з урахува нням обставин кожної конкретної кримінальної
справи), абстрактне і конкретне, призводить до
необгрунтованого "змішування" наукових кат егорій теорії доказування з безпосереднім практ ичним застосуванням цих категорій у діяльності
органів розслідування. У цьому зв'язку хотілося
б відзначити, що деякі автори на основі науков ого розуміння предмета доказування вводять др угий аспект - розгляд предмета доказування ві дповідно до конкретної справи (конкретний пре дмет доказування). По-третє, предмет доказування
хоча і виконує інформаційну функцію кримін ально-процесуального доказування, але не може
бути динамічною (пошуковою) м оделлю, тому
що він не покликаний вирішувати завдання ро зкриття, розслідування і попередження злочинів.
Призначення предмета доказування полягає в
статистичній процесуальній характеристиці ро зслідуваної події, а не тільки злочину, що є кінц евою метою попереднього розслідування.
Найбільш близькою поглядам автора даної
статті є позиція Н.Л. Ємелькіної, яка визначає
предмет доказування (у кримінальному судочи нстві) як абстрактне наукове поняття про інфо рмаційно-пошукову модель обставин злочинів,
засноване на нормах кримінально-процесуального і кримінального законів, яке в ряді випадків
конкретизується нормами цивільного, господа рського, банківського та інших г алузей права [2].
Погоджуючись у цілому з підходом до формулювання дефініції предмета доказування Н.Л.
Ємелькіної, зазначимо, що вона повторила помилки Г.П. Корнєва, вказавши в запропонованій дефініції на пошуковий характер предмета док азування
і обмеживши його тільки обставинами злочину.
Висновок. Отже, можна запропонувати під
предметом доказування розумі ти абстрактне наукове поняття про інформаційну модель обст авин розслідуваної події, обумовлених нормами
кримінально-процесуального законодавства, конкретизованих кримінальним законом, а в ряді
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випадків – нормами інших галузей права. При
цьому кожна обставина в структурі предмета д оказування визначається не як одинична, а як з агальна категорія, здатна охопити всі сторони
окремої події, що розслідується.
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V.M.Vazhynskyi
PROVING OBJECT IN THE CRIMINAL PROCESS
Summary
In the article the author under the proving object understands the abstract scientific concept about the
information model of circumstances of the investigated event stipulated by norms of the criminal procedure
law, concretized by the criminal law, and in a number of cases - norms of other areas of law. Thus each ci rcumstance in structure of the proving object is defined not as individual, but as the general category capable
to cover all sides of separate event, which is investigated.
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РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА - КРОК НАЗУСТРІЧ ЛЮДЯ М
Постановка проблеми. З моменту прийняття Декларації про державний суверенітет
України 16 липня 1990 року та Акту прогол ошення незалежності України 24 серпня 1991 р оку, а також прийняття 28 червня 1996 року нової
Конституції України в країні почалися демокр атичні перетворення, спрямовані на формування
громадянського суспільства і правової держави,
де людина, її життя і здоров’я, честь і гідність,
недоторканність і безпека визнаються найвищ ими соціальними цінностями. Виходячи з цього,
права і свободи та їх гарантії визначають зміст і
спрямованість діяльності держави та всіх її орг анів як один з головних її обов’язків.
В країні активізувалася державна і грома дсько-політична діяльність. На терені прав люд ини укладається велика низка міжнародно правових документів (пактів, угод, конвенцій),
що стосуються прав людини; проводяться чи сленні форуми під лозунгами захисту прав і св обод громадян України; відбувається процес п оступового входження України в Європейське
співтовариство; проводиться активна інформ аційно-правова політика щодо громадян України.
Проблема прав людини набуває актуальн ості і у зв`язку з тим, що в історії України є зна чний проміжок часу, коли права і свободи людини
в повному обсязі існували лише на папері, на
практиці ж дійсна їх реалізація не відбувалась
або забезпечувалась не в повній мірі, а діяльність
державних органів у цій сфері була суто формальною. Що ж стосується запровадження в життя
прав і свобод людини на сучасному етапі, то нині
ця діяльність гальмується, насамперед, недоста тнім економічним розвитком, прогалинами в з аконодавстві країни, низьким рівнем морального
та правового виховання населення, а також і ншими чинниками.
Метою статті є розробка пропозицій щодо
реформування органів досудового слідства.
Виклад основного матеріалу дослідже ння. Для реального втілення прав і свобод людини
в життя недостатньо їх проголошення , необхідно, щоб відбулися певні перетворення в усіх
сферах суспільного життя. В даний час уже ві дбуваються зміни в юридичній науці. Вчені юристи все частіше звертаються до питань прав
людини та їх забезпечення в своїх працях. Розг о-

ртаються дискусії щодо к ласифікації, засобів забезпечення та практичної реалізації окремих
груп прав і свобод, що викликає глибоку заціка вленість та привертає увагу не тільки спеціалістів,
але й широких верств населення.
Одним із пріоритетних напрямків сучасн ого стану наукових досліджень в Україні, як юр идичних, політичних так і філософських, є в ивчення проблематики прав людини через призму
діяльності державних установ, підприємств т ощо. Більш активно такі дослідження проводяться
у сфері діяльності правоохоронних органів, зо крема органів досудового слідства, чия робота
безпосередньо впливає на стан законності, пр авопорядку, а значить на стан реалізації основних
прав і свобод. Водночас проблеми, пов`язані із
забезпеченням прав і свобод людини, хоч і ро зглядаються в юридичній науці, залишаються актуальними і потребують свого подальшого в ивчення. Це зумовлено сучасним станом розвитку
суспільства, демократичними змінами в суспіл ьному житті, іншими внутрішньополітичними
процесами, а також активізацією зовнішньопол ітичної діяльності України у галузі прав людини.
Що стосується діяльності органів досуд ового
слідства та їх ролі у реалізації прав і свобод, то слід
відмітити, що в цьому напрямі існує певна прог алина, яка об`єктивно підвищує науковий інтерес до
цієї проблеми, а також значимість і актуальність
отриманих у ході дослідження результатів.
Конституція України закріплює засади
державної політики, насамперед спря мовані на
забезпечення прав і свобод людини та гідних
умов її життя. Основний Закон заклав серйозні
підвалини для розвитку та зміцнення демократичної, соціальної і правової держави, в якій люд ина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недото рканість і безпека визнаються найвищою соціал ьною цінністю. Права і свободи людини та гара нтії їх забезпечення визначають зміст і спрямо ваність діяльності держави та всіх її органів як о дного з головних обов'язків (ст.3).
Ст.5 Основного Закону держави визначила,
що носієм суверенітету і єди ним джерелом влади
в Україні є народ. Народ здійснює владу безп осередньо через органи державної влад и та органи
місцевого самоврядування.
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Обмеження влади правами та свободами
людини – основна ознака правової держави.
Права та свободи особистості - важливий важіль
всесилля державної влади, призначений забезпечити її обмеження та самообмеження. Тому пріоритет прав людини відносно держави є пе рвинною
визначаючою правової держави, з якою пов'язані
інші її ознаки, що служать здійсненню свободи та
прав людини: побудова державного та суспільного
життя на принципах права, поділу влади, взаємної
відповідальності особистості та держави.
У правах, свободах і обов'язках особисто сті не лише фіксуються стандарти поведінки, які
вважаються обов'язковими, корисними, доціл ьними для нормальної життєдіяльності суспільс тва, але й розкриваються основні принципи взає мовідносин держави і особи [4, с.233].
Декларація про державний суверенітет і
Конституція України проголосили, що державна
влада в Україні здійснюється на засадах її поділу
на законодавчу, виконавчу та судову (ст.6). Це
розмежування було проведено для того, щоб ут римати державну владу від можливих посягань.
На думку Ш. Монтеск'є, по єднання всієї повноти
влади в одній особі або в одному органі держа вної влади завжди буде призводити до сваволі.
Він наголошував, що всі три зазначені гілки вл ади мають бути відносно незалежними, мати свою
чітко визначену компетенцію [ 1, с.37]. Так, усі
гілки влади повинні бути охоронцями Констит уції України як Основного Закону держави. Саме
Конституція повинна стати над цими влад ами, а
не влада над Конституцією.
Потрібно приділити увагу системі судової
влади в Україні, бо саме вона є необхід ною умовою для існування правової держави. Правосуддя
в Україні здійснюється виключно судом, що і є
однією з важливіших гарантій прав і свобод гр омадян, бо ніякий інший державний орган влади
не вправі покладати на себе фун кціональні обов'язки суду, до яких відносяться: визнання особи
винною у вчиненні злочину, призначення до неї
міри покарання та ін. Жодна із гілок влади не
повинна привласнювати функціональні обов'язки
іншої влади, для цього і по трібне чітке розмежування гілок влади. На думку П.М.Кубрака, об 'єктивність та незалежність суду від незаконного
впливу з боку державних органів, осіб, громадян,
а також забезпечення об'єктивності правосуддя
та рівності громадян перед законом можуть бути
зумовленими матеріальними гарантіями. До цих
умов належить віднести підсудність кримінал ьних справ загальному суду, неприпустимість
розширення юрисдикції спеціальних судів, суд
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присяжних та визначення місця органу досуд ового слідства в судовій системі [3 , с.536].
Актуальною є проблема правового стан овища та місця органів досудо вого слідства в системі органів влади, бо саме від них залежить, чи
будуть вирішені завдання кримінального суд очинства. Історія розвитку органів досудового
слідства показує, що ці органи формувалися в
різних відомствах.
Реорганізація судових установ 1864 року
та видання Судових Статутів чітко сформували
систему судової влади - незалежне досудове розслідування, інституція присяжних, професійний
суд, не обтяжений теперішньою опікою, п рокурорський нагляд. Це гарантувало невтручання
будь-кого у хід розгляду кримінальних справ. Ді знання існувало окремо від поліції, як і поп ереднє
розслідування. Ця система судочинства якщо й не
усувала, то занадто ускладнювала з ацікавлене
втручання у процес розгляду справ [3, с.536].
За часів Радянської влади на Україні поч али створюватися нові орга ни розслідування, які
поряд з функцією правосуддя виконували фун кцію попереднього розслідування, яке вже існув ало самостійно, але при цьому було частиною
кримінального судочинства. Основним його з авданням було досудове дослідження фактів, що
мали відношення до кримінальної події.
З роками слідчій апарат зазнавав поступ ової реорганізації. Але форми по переднього розслідування не змінилися. Збереглись в формі досудового слідства та дізнання.
Кримінально-процесуальна діяльність о рганів дізнання розрізняється в за лежності від того, діє воно по справам, по яким провадження
досудового слідства є обов'язковим, або по спр авам своєї підслідності.
По справах, по яких провадження досудового слідства не обов'язкове, орган дізнання веде
розслідування в повному обсязі, до самого скл адання обвинувального висновку та постанови
про закриття справи.
Але дізнання як самостійна форма попер еднього розслідування має ряд особ ливостей, які
відрізняють його від попереднього слідства. До
цих особливостей належить віднести строк провадження дізнання по кримінальним справам.
По справах, по котрих провадження попереднього слідства обов'язкове, дізнання повинно
бути закінчене в строк не більш е десяти днів з
моменту порушення кримінальної справи. По
справах, по яких провадження попереднього
слідства не обов'язкове, дізнання повинно бути
закінчено в термін не пізніше одного місяця.
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Реформування органів досудового слідства – крок назустріч людям

При провадженні дізнання обвинувачений
не має права на допомогу захисника. По закінченню дізнання матеріали справи п одається для
ознайомлення тільки обвинуваченому. Потерп ілий, громадський відповідач, громадсь кий позивач та їх представники лише тільки спов іщались
про закінчення дізнання і направлені справи прокурору. Будь-яка вказівка прокурора по справі по винна виконуватися органом дізнання обов'язково.
Якщо орган дізнання не погоджується з вказівками
прокурора, то звертається з письмовим зверненням
до вищестоящого прокурора, при цьому орган ді знання не має право припиняти виконання вказівок
даних прокурором.
Згідно з Законом від 30.06.1993 року "Про
внесення до деяких законодавчих актів України
змін і доповнень, щодо удосконалення попер еднього розслідування", який вносить зміни (щ одо строків дізнання, закінчення дізнання та ін.) в
провадження дізнання по кримінальни х справах.
Строк дізнання у справах, що не є тяжк ими, проводиться в строк не більше 10 днів, поч инаючи з моменту встановлення особи, яка його
вчинила. У справі про тяжкі злочини дізнання
проводиться у строк не більше десяти днів з м оменту порушення кримінальної справи [ 2].
Після змін згідно із Законом дізнання по
кримінальних справах закінчується тільки складанням постанови про направлення справи для
провадження досудового слідства слідчому, та
орган дізнання закриває справи мотивованою по становою при наявності обставин, передбачених
ст. 6 КПК України.
У випадках, коли дізнання проводиться по
справі, порушеній по тяжкому злочину (як при
встановленні, так і при невстановленні особи, ско ївшої злочин), по злочинах, які не є тяжкими (тільки при встановлені особи, яка скоїла злочин, а при
невстановленні особи дізнання припин яється ).
Згідно зі ст. 111 КПК України, досудове
слідство проводиться по всіх справах, за винятком справ про злочини, зазначені в ч.1 ст.27 та
ст. 425 КПК України, по яких досудове слідство
у випадках, коли злочин скоїв неповнолітній або
особа, яка через свої фізичні та психічні вади не
може здійснювати своє право на захист, а також
коли це визнає за необхідне прокурор.
На нашу думку, ці зміни були внесені помилково, оскільки орган дізнання повинен проводити провадження по кримінальни х справах у
повному обсязі до складання обвинувального
висновку по нетяжких злочинах. Це допомогло б
у деякій мірі зменшити завантаженість слідчих.

Тим часом слідчі органи спрямували б свою ді яльність на розслідування тяжких злочинів.
Згідно з діючим законодавством, досудове
слідство по кримінальни х справах повинно бути
закінчене протягом двох місяців з моменту п орушення кримінальної справи, а не з дня прий няття справи слідчим до свого провадження
(ст.120 КПК України).
Практика показує, що затягнення строків
попереднього розслідування, по -перше, викликає
невдоволення як зі сторони обвинуваченого, так і
зі сторони потерпілого. Саме ці представники
процесу вимагають від слідчого швидкого ро зслідування кримінальної справи та направлення
її до суду. Затягування досудового розслідування
викликає невдоволення вищевказаних предста вників процесу, вони пишуть скарги на особу, яка
проводить досудове слідство. Але не зав жди від
слідчого залежить, наскільки швидко він буде
розслідувати ту чи іншу кримінальну справу, бо
на сьогодні перевантаженість слідчих зав ажає
швидкому та повному розслідуванню кримінал ьних справ.
При провадженні кримінальних справ сл ідчий звертає увагу на строки попереднього розслідування. Якщо строки розслідування ще "те рплять", слідчий відкладає справу в бік і займ ається провадженням іншої справи, строки якої
закінчуються. Щоб не порушити строки, слідчий
швидко закінчує справу, при цьому інколи не
дотримується вимоги всебічного та повного д ослідження обставин злочину. Так односторо нність і неповнота досудового слідства виклик ають неправильне прийняття процесуального р ішення (наприклад: необґрунтоване закриття та
припинення кримінальної справи). В той же час
порушення кримінально-процесуального закону
інколи приводить до односторонності та непо вноти
дослідження обставин справи, оскільки докази,
отримані з порушенням процесуального порядку,
обмежують установлення істини по справі.
Аналіз слідчої та судової практики свідчить про випадки повернення кримінальних
справ на додаткове розслідування через неповн оту досудового слідства (наприклад: при розсл ідуванні слідчий не виявляє всі епі зоди злочинної
діяльності, в деяких кримінальних справах відс утня інформація про способи, мотиви вчинення
злочинів, характер і розмір заподіяної шкоди).
Неповнота розслідування при розгляді в
суді такої справи призводить до винесення суду
виправдувального вироку (тобто за браком док азів про злочин). У більшості випадків крим іналь-
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ні справи, повернені на додаткове розсл ідування,
припиняються за нереабілітуючими підставами.
Припинені кримінальні справи по нереабіл ітуючих обставинах чи внаслідок зміни обстановки
та за недостатністю зібраних доказів по справі, ці
обставини безпосередньо порушують питання охорони прав і законних інтересів осіб зацікавл ених і
обвинувачених у скоєнні злочину.
На сьогодні розслідування здійснюють сл ідчі органи, які знаходяться у підпо рядкуванні
різних міністерств і відомств. Вони спеціаліз уються на розслідуванні різних видів злочинів,
але виконують однотипні процесуальні функції.
Не мають міцної наукової основи і розмежування
підслідності справ слідчими органів прокурат ури, органів внутрішніх справ, податкової міліції.
В силу відомчої розмежованост і слідчих прокурор неоднаково поінформований про їх діял ьність, по-різному оцінюють стан та умови роботи
"своїх" слідчих, слідчих податкової міліції, біл ьше турбується про якість роботи лише підпоря дкованих йому слідчих.
Безперечно, що завдання подальшого
укріплення законності, підвищення авторитету
судової влади потребує якомога швидше сфо рмувати новий слідчий апарат, щоб об'єднати з усилля слідчих підрозділів, а не розпорошувати їх.
Тому науковці і практики вже значний час дох одять до висновку щодо доціль ності формування
єдиного слідчого апарату, який би проводив д осудове слідство за всіма видами злочинів. Така
одностайність закінчується, коли починають об говорювати питання про місце слідчого апарату
в системі правоохоронних органів.

Аналіз минулого і сучасного, а також опитування слідчих і оперативних апаратів дозв оляє
дійти висновку щодо доцільності формува ння
єдиного слідчого апарату. Він повинен об'є днати
всі слідчі органи. В єдиному слідчому ап араті
можна створити автономні структури, такі як
управління або відділи. Це дозволить укріп ити
систему слідчого апарату, поліпшити її структуру, підвищити продуктивність та якість роб оти,
вирішити питання взаємодії з оперативними пі дрозділами податкової міліції та інших відо мств,
питання керівництва слідством . Щоб створити
єдину систему органів досудового слідства, нео бхідно враховувати політичну, економічну та правову ситуацію в Україні, а потім поступово провод ити реформування в системі слідчого ап арату.
Висновок. Отже, реформування досудов ого слідства визначить його місце в системі орг анів судової влади та забезпечить реалізацію прав
і свобод людини.
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ДО НАШИХ АВТОРІВ
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ
В НАУКОВОМУ ВІСНИКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
СЕРІЇ «ПРАВОЗНАВСТВО»
1. КОМП'ЮТЕРНИЙ НАБІР
1.1. 3 метою прискорення публікації рукописів та підвищення якості роботи з ними редколегія “Наукового
вісника Чернівецького університету” перейшла на комп'ютерний набір тексту. Абсо лютна більшість авторів, які
подають матеріали для опублікування у віснику серії «Правознавство», використовують для їх створення і ро здруковування електронно-обчислювальну техніку.
1.2. Співробітники редколегії працюють з програм ним редактором Word (for Windows).
1.3. Усі матеріали необхідно подавати до редколегії в елек тронному варіанті (на тридюймовій дискеті) п оряд з роздрукованим на принтері рукописом.
1.4. Якщо дискета надсилається поштою, необхідно старанно упакувати її і захистити від можливих п ошкоджень максимально жорсткою упако вкою.
1.5. На дискеті просимо вказати прізвище автора ма теріалу, його назву і використаний програмний реда ктор.
1.6. Текст, включаючи примітки внизу сторі нок, повинен бути набраний і надрукований одним і тим же
прямим шрифтом.
1.7. Розмір шрифту, який використовується при елект ронному наборі матеріалу, повинен бути наближений
до стандартного машинопису (№14), так, щоб при роздруковуванні тексту через 1,5 - 2 інтервали на сторінці
вміщувалось не більше 40-30 рядків по 60 знаків у кожному.
1.8. Необхідні, на думку автора, виділення у тек сті потрібно помітити коректорськими знаками в примі рнику рукопису, який додається до дискети: світлий курсив - хвилястим підкреслюванням; напівжирний курсив суцільним підкреслюванням і т.д. В електронній копії мате ріалу будь-які шрифтові виділення не допуск аються!
1.9. В електронному варіанті матеріалу не повинно бути переносу слів і вирівнювання тексту з правого б оку.

2. ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ
2.1. Рукопис повинен бути підписаний автор ом (співавторами).
2.2. Обсяг матеріалу, який подається авторами в іні ціативному порядку, не повинен перевищувати: статті 0,5 друкованого аркуша (12 стор.); наукового повідомлення -однієї третини друкованого аркуша (8 стор.), а р ецензії -однієї шостої друкованого аркуша (4 сторінки).
2.3. До перекладу статей іноземних авторів потрібно дода вати копію тексту мовою оригіналу.
2.4. Всі абревіатури і скорочення, за винятком загальноприйнятих, повинні бути розшифровані при пер шому використанні у тексті. Нео бхідно точно вказувати джерело згадуваних у рукописі цитат, цифрових і фа ктичних даних. Крапки, коми та інші розділові знаки ставлять ся у тексті після посилання.
2.6. При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку літератури і сторінку.
Наприклад, [3, с.234]. Якщо декілька авторів у одному посиланні, то потрібно номери позицій розділяти кра пкою з комою. Наприклад, [2, с.35; 4; 8, с.210].
2.7. Список літератури подається наприкінці статті в алфавітному порядку згідно з бібліог рафічним 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, іноземн их громадян та осіб без громадянс тва» від 5 липня 1991 року / Закони Ук раїни. Офіційне видання. Т.2. - Київ: АТ «Книга», 1996. -С. 141-158.
2.7.2. При використанні журнальних матеріалів потрібно вказувати прізвище, потім - ініціали автора статті; її назву; назву журналу; рік видання; номер сторінок. Те ж стосується статей, опублікова них у наукових збірниках. Наприклад:

Козловський А.А. Гносеологічна природа юридичних конфліктів // Науковий вісник Чернівецького уніве рситету. Збірник наукових праць. Вип. 33. Правознавство. - Чернівці: ЧДУ, 1998. - С. 3-19.
2.7.3. При посиланні на книгу вказується прі звище, потім ініціали автора; назву книги; місто, де книга в идана; рік видання; сторінки. Для колектив них монографій і збірників статей (якщо автори не вказ ані перед заголовком книги) вказується редак тор (відповідальний редактор, редкол.), а для збір ників статей також перші три
автори. Наприклад:
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Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики. - К.: НДФІ, 1997. 276с.
2.7.4. Усі бібліографічні елементи іноземних джерел треба вказувати мовою оригіналу, ігноруючи вжива ння абревіатур і по можливості максимально дотримуватись таких же вимог, як і при оформленні бібліографії
українською мовою.
3. ДОДАТКИ
До рукопису повинні додаватись:
- довідка про кожного з авторів матеріалу, де зазначаються прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь;
учене звання; основне місце роботи; поса да; домашній та службовий телефони і поштові ад реси (для зв'язку з
редколегією);
- для аспірантів і пошукувачів - витяг з протоколу засідання кафедри, завірений ученим секретарем вузу,
який містить рекомендацію до опублікування матеріалу у віснику, та дві завірені гербовою печаткою відпові дної установи рецензії фахівців з даної проблеми, що мають наук ові ступені, причому, як мінімум, один з них доктор, інший - кандидат юридичних наук. З уста нови, де навчається або працює аспірант чи пошукувач, може
бути тільки один рецензент. Прізвище, ім'я та по батькові рецензентів, їх наукові ступені і вчені зва ння, 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 ре зюме англійською мовою (не більше за обсягом від резюме авторефера ту кандидатської дисертації).
4. ДООПРАЦЮВАННЯ РУКОПИСУ І КОРЕКТУРНІ ПРИМІРНИКИ
4.1. Рукописи, повернуті авторам на доопра цювання, належить у доопрацьова ному 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 н адсилати: а)
початковий варіант з виправлен нями; б) по-новому надрукований другий варіант тексту і супроводжувал ьний
лист автора (авторів) з поясненнями.
4.3. Якщо автору направлено дублікат набра ного примірника чи коректури, він зобов'язаний уважно озн айомитися з ним, внести необхідні ви правлення ручкою, підписати і якнайшвидше повер нути редакції.
4.4. Якщо стаття одночасно була (чи буде) на правлена в інше видання або опубліковувалась раніше, автор
зобов'язаний попередити про це ре дакцію.
5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. У випадку недодержання вказаних правил редколегія не буде розглядати поданий рукопис. Будь -які
винятки з цих правил допускаються тільки у випадку погодження їх автором персо нально з науковим редакт ором.
5.2. Редколегія зберігає за собо ю право скорочувати і редагувати рукописи.
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