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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Черн івці
З ІСТОРІЇ ЮРИДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕР СИТЕТУ У 1918-1940 РР.
У 2006 р. юридичному факультету Черн івецького національного університету імені Юрія
Федьковича виповнилося 80 років. Хоча він р овесник університету, відкритого у 1875 р. (у
1940р. факультет було переведено д о Львова).
В історії вищої юридичної освіти на Буковині
виділяються три періоди: австрійський (1875 1918), румунський (1918 -1940) та український
(1991-2005). Найменш досліджени й з них другий. Мета даної статті – висвітлення питань про
освітню політику Румунії на Буковині, проф есорсько-викладацькі сили факультету, організ ацію навчального процесу, розв иток науки, склад
студентства.
Восени 1918 р. Буковина була окупована
військами королівської Румунії. За Сен Жерменським мирним договором, підписаним 10
вересня 1919р., Австрія відмовилас я від своєї
колишньої провінції на користь Румунії. А вже
12 вересня 1919р. король Фердінанд І видав де крет про реорганізацію з 1 жовтня 1919 р. “Черн івецького німецькомовного університету в р умунський університет” [3, с.74].
Це докорінно змінило умови навчання на
юридичному факультеті. У всіх державних уст ановах і громадських місцях потрібно було ро змовляти тільки румунською мовою. Службовці
нерумунської національності були з обов’язані
складати спеціальний іспит з румунської мови.
Хто не досить вільно володів румунською м овою, негайно звільнявся з державної посади.
Факультет повинен був повністю перейти на р умунську мову протягом трьох років. Це виявил ося складною проблемою, оскільки абсолютна
більшість професорсько-викладацького складу
були австрійцями і зовсім не володіли румунс ькою мовою (єдиним викладачем -румуном був
Констянтин Ісопеску-Грекул).
У таких умовах викладачі факультету – нерумуни визнали за ліпше залишити викладацьку
роботу. 30 серпня 1919 р. відбувся випуск о станніх 20 докторів права, підготовлених юридичним
факультетом німецькомовного Чернівецького
університету, а на початку вересня австрійська
професура виїхала з Чернівців. Єдиним ученим,
який залишився на факультеті, був відомий ек ономіст Фрідріх Кляйнвехт ер. Правда, до 1921р.
працювали ще Євген Ерліх і Адольф Ласт.

На вакантні посади першим румунським
ректором університету Іоном Ністором були з апрошені викладачі з університетів Румунії, вип ускники місцевого юридичного факультету.
Одним з перших на цей час пов’язав свою
долю з факультетом уродженець краю – Максиміліан Гакман, який з 1919 р. став пр ацювати
професором кафедри комерційного права. Він
же, до речі, став деканом факультету у 1920 -1921
навчальному році. З Бухарестського університету
прибули професори Костянтин Редулеску (на
кафедру кримінального права і кримінології),
Георге Дрегенеску (на кафедру цивіль ного права) [7, p.66]. На кінець 1923-1924 навчального
року викладацький склад факультету характер изувався такими даними: титуло ваних професорів
– 5, професорів-агрегаць* – 5, приват-доцентів –
1, лекторів – 4, усього 15 осіб [4, p.55].
У 1921 р. після реорганізації Чернівецького
університету на зразок румунських університ етів**, на юридичному факультеті були утворені
два відділення: юридичне т а політико-економічне. А з метою забезпечення належної підгот овки фахівців відкрилися нові кафедри, загальна
кількість яких на кінець 1923 р. досягла семи [1,
ф.216, оп.3, спр.190, арк.8; 1, ф.216, оп.4, спр.36,
арк.11].
Згідно з регламентом факультету , підготовка фахівців проходила за двоступеневою сист емою: на першому етапі навчання, який тривав 3
роки, студенти одержували диплом ліценці ата***,
а на другому, тривалістю у 2 роки, – диплом доктора**** права. Були запроваджені лекційні курси
і семінарські заняття, з обов’язковим відвідуванням. На першому етапі (ліченції) до них належ али: а) на першому році н авчання - енциклопедія
права; право Румунії; адміністративне право;
*

науковий ступінь, який надавав право викладати на
гуманітарних факультетах університ ету.
**
У 1922 р. у Румунії було чотири університети (в
Бухаресті, Яссах, Клужі та Чернівцях).
***
перший науковий ступінь, який присуджувався на
третьому році навчання у вуз і і який дозволяв викладати у середньому навчальному закладі
****
науковий ступінь, приблизно адекватн ий ступеню
кандидата юридичних наук.
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кримінальний процес; фінанси і ста тистика; б) на
другому році навчання - комерційне право та комерційна процедура, цив ільний процес; в) на
третьому році навчання - міжнародне публічне та
приватне право, історія права, кримінологія.
Другий етап навчання (докторські курси)
на факультеті проходив по с екціях. Відповідно
на першому році студенти вивчали: право Румунії (спецкурс), порівняльне цивільне право, порівняльне конституційне право, порівняльне крим інальне право та кримінологію; на другому р оці:
міжнародне приватне право; порівняльне конст итуційне право; церковне право та церковну полі тику; соціологію і філософію права [5, p.70-83].
Навчання на факультеті було платним.
Платити доводилося за вступ, за відвідування
занять (50 лей), за складання і перескладання
кожного екзамену (100 лей), за користування б ібліотекою (20 лей). Випускник ф акультету, який
домагався вченого ступеня, повинен був платити
за керівництво і рецензування дипломної роботи
(відповідно 150-200 лей) [5, p.84].
Введення нового регламенту факультету ,
окрім позитивних моментів мало й негативні н аслідки. Зокрема, на факультет стали приймати
усіх бажаючих, незважаючи на слабку підгото вку частини з них. Типовим прикладом цього є наслідки екзаменів 1924-1925 навчального року: зі
139 студентів першого року навчання тільки 99
(або 70%) отримали позитивні оцінки на екзам енах
[5, p.53]. І хоча у 1929 р. при університеті були ві дкриті річні підготовчі курси для абітур ієнтів [1,
ф.216, оп.3, спр.193, арк.7], рівень знань студентів
бажав бути вищим. На особливо низькому рівні
йшло навчання на другому етапі. Про це свідчать
такі факти. У тому ж 1924/1925 н. р. з 12 студентів
I і II років докторату, допущених до екзаменів,
отримали позитивні оцінки тільки 5 [5, p.53-54].
Керівництво факультетом здійснювалос я
радою факультету на чолі з деканом. Деканами
факультету у розглядуваний пері од були: Максиміліан Гакман (1920-1921, 1939-1940), Костянтин Редулеску (1921-1925), Георге Дрегенеску
(1925-1927), Анастасіє Гіческу (1931 -1938), Іоан
Лунгуляк (1938-1939) [10, p.142]. До ради факультету входили професори і викладачі. Аналіз її
діяльності за вказаний період свідчить, що цей
керівний орган справляв помітний вплив на о рганізацію навчального про цесу та інші сторони
діяльності факультету. На засіданнях ради сист ематично розглядалися питання організації навча ння, зміцнення правової бази факультету, матеріального становища студентів, науково-методичної
роботи викладачів, кадрові питання.
6

Так, на засіданні 29 травня 1923 року був
розглянутий звіт декана Костянтина Редул еску
про діяльність факультету у 1921-1923 роках. На
іншому засіданні у черв ні того ж року рада розглянула питання про укомплектування проф есорсько-викладацького штату [1, ф.216, оп.4,
спр.36, арк.13]. Усього ж протягом 1924-1925
навчального року відбулося 6 чергових з асідань
ради і 6 засідань професорського складу [5, p.54].
Зусилля професорсько-викладацького колективу факультету були спр ямовані в першу
чергу на вдосконалення навчального процесу.
Зокрема, чимало робилося на факультеті в плані
його навчально-методичного забезпечення. Ма йже щороку готувалися й оновлювалися лекційні
курси. У 1923-1924 н. р. ряд професорів факуль тету підготували й опублік ували свої лекційні
курси: проф. К. Редулеску – курси кримінології,
кримінального права та процесу; проф. Г. Дрег енеску – курс цивільного права і курс енциклоп едії права; проф. М. Гакман – курс порівняльного
комерційного права. У 1933-1934 н. р. проф.
Алексіону Георге опублікував тритомник з “Курсу
конституційного права”.
Важливе значення для пожвавлення навчал ьно-методичної роботи мали виступи з лекціями на
щорічних університетських святах відкриття навчального року. 24 жовтня 1938 д. з лекцією “Пр облема методу в науці права” вист упив професор
факультету Е. Тарангул [8, p.40-88].
Чимало робилося на факультеті в плані
удосконалення фахової майстерності викладачів.
З цією метою використовувалася така ефективна
форма, як стажування в інших вузах. Так, проф есор Г. Дрегенеску двічі (у 1937 і 1939 рр.) стаж увався на кафедрах провідних вузів Європи, поб увавши у Берлінському, Паризькому, Брюссельс ькому, Празькому, Віденському і Мюнхенському
університетах [7, p.12; 9, p.20].
У той же час окремі провідні викладачі ф акультету одержували запрошення для читання
лекційних курсів до інших вузів. Так, у 1936-37
н. р. професори А. Редулеску і К. Ангелеску в иступили зі своїми лекційними курсами в Яссь кому університеті [7, p.11].
Особливе значення для зростання фахової
майстерності викладачів факультету мало спі лкування з провідними зарубіжними вченими.
Так, 14 березня 1925 р. з лекцією “Ідея держави в
працях Руссо, Канта і Гегеля” на факультеті в иступив видатний представник фран цузької науки, декан юридичного факультету з м. Бордо Л еон Дюгі, а 20 травня 1937 р. відвідав університет
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і виступив з лекцією професор права Паризького
університету Л. Лефюр [5, p.7].
Крім того, що майже щорічно вносилися
значні доповнення і зміни у навчальні програми
дисциплін правознавчого профілю, що, безпер ечно, позитивно позначалося на рівні підготовки
студентів.
Окрім виконання педагогічних обов’язків,
професорсько-викладацький склад факультету
проводив і плідну наукову д іяльність шляхом
видання монографічних праць, а також статей у
різних журналах, участі в наукових конференц іях. Видатним ученим у галузі адміністративного
права Румунії і педагогом вищої школи зарек омендував себе професор Ераст Тарангул. У 1934
р. у Відні він опублікував наукову працю “С учасна держава і політичні партії” [7, p.74], а у
1938 р. – дослідження “Проблема форми держави
в конституції короля Карла II”.
Чимало наукових і науково-методичних
праць на рахунку професора Максиміліана Гакмана. Його наукова проблематика була пов’язана
із дослідженням проблем міжнародного публі чного та приватного права, комерційного та ве ксельного права. Так, у 1935 р. він виступив на
науковій конференції з промовою на тему “Пр облема національних меншин”. Зміст його вист упу був надрукований у виданні “Бібліотека пр ава, суспільства і політики” в Бухаресті. На поч атку 30-х років він випустив двотомник “Порів няльне торговельне право” й опублікував наукову працю “Німецька дипломатія у міжвоєнний
період”. У вересні 1935 р. він узяв участь у Міжнародному конгресі права (Мюнхен), а в 1936 р.
– у роботі третього конгресу Академії права (Б ерлін) [7, p.12, 74].
Плідно працювали в науковому плані т акож такі професори факультету, як К. Спульбер,
Г. Грегенеску, І. Лунгуляк, К. Реду леску та інші.
Незважаючи на матеріальні та фінансові тру днощі, факультет в окремі роки мав свій науковий
журнал. Так, у 1928 р. виходив журнал “Буков ина. Журнал права, соціології та криміно логії”, а
також факультетський щорічник, у якому друкувалися матеріали науково-методичного характеру. У 1932 р. в університеті була проведена конференція, присвячена 300 -річчю з дня народження Д. Локка і Б. Сп інози [1, ф.14, оп.1,
спр.93, арк.5-6; 1, ф.216, оп.4, спр.31, арк.9-11].
Викладачі факультету проводили й чи малу
громадську роботу серед студентів. Під керівн ицтвом професорів І. Алексіону, Д. Гельческу і М.
Ніколаєску у 1934 р. група студентів факультету
в складі 23 осіб протягом різдвяних канікул зді й-

снила екскурсію, за час якої відвідали міста Т імішоара, Речіца, Трієст, Мілан, Париж, Ніццу,
Монако, Монте-Карло, Рим, Венецію. 10 березня
1935 р. професор М. Гакман виступив перед ст удентами з лекцією “Румунія в сучасних міжнар одних договорах” [7, p.279, 281].
Зазначимо, що умови праці на факультеті
бажали бути ліпшими. Незважаючи на невелику
платню викладачів (4-5 тисяч лей на місяць), мали місце факти її затримки. Зокрема, заборгов аність по зарплаті виклад ачам у грудні 1931 р.
склала 30%, у березні 1932 р. – 50%, у квітні
1932 р. – 100% [6, p.7].
Окрім матеріально-фінансових перешкод,
на жаль, мали місце і вади ідеологічного хара ктеру. У 1923-1936 рр. спостерігалися факти національної та політичної дискримінації викладачів
університету, звільнення з роботи за шовіністи чними мотивами викладачів єврейської націон альності. 6 травня 1936 р. студенти побили асистента Г. Кальмана [1, ф.12, оп.1, спр.4666; 1, ф.216,
оп.4, спр.36, арк.54]. Більшість єврейських студентів у 1921 р. протестувала, коли румунські студе нти вимагали звільнення єврейських професорів Є вгена Ерліха і Адольфа Ласта. Поліція забороняла
збори єврейського студентства, а в ідомі вчені не
отримали місць на кафедрах [11, S.169-170].
І все ж авторитет викладачів факультету
був досить високим. Свідче нням цього є той
факт, що 14 серпня 1938 р. професор Г. Алексіону був призначений представником короля в С учаві [6, p.7].
Підкреслимо, що більшість буковинців вб ачали в освіті, тим паче у вищій, запоруку житт євого успіху. Тому навіть у скрутні часи економ ічної кризи більшість із них була готова нести
витрати на навчання дітей у вузах. Все це в пе вній мірі сприяло збереженню, а іноді і зростанню
студентського континген ту. Це можна простежити на прикладі юридичного факультету. Якщо у
1920-1921 навчальному році на факультеті н авчалося 515 студентів, то вже у 1926-1927 н. р. –
727, 1930-1931 н. р. – 755, а в 1937-1938 н. р. –
936. Найбільша кількість студентів на фак ультеті
навчалась у 1933-1934 н. р. – 1012, що складало
1/3 усього складу студентства універс итету [1,
ф.13, оп.2, спр.63, арк.1; 9, p.114].
Зауважимо, що висока питома вага студе нтів-юристів у складі студентства (більше 1/3) б ула характерною тенденцією для Румунії в згад аний період [2, c.371].
Помітні коливання відбувалися у складі
студентів за національною ознакою, про що св ідчить таблиця:
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Георгіца А.З., Никифорак М.В.
Націон.
(в %)
Румуни
Німці
Українці
Поляки
Євреї
Всього

1929/30
240/32
45/6
50/6,6

Роки навчання
1933/34 1935/36 1937/38
487/48
433/63
696/74
96/9
50/7,3
57/6
67/6,7
50/7,3
45/5

57/7,5
361/48
755/100

24/2
337/33
1012/100

23/3,3
127/29
685/100

16/1,6
82/ 9
936/100

1929/32
+ 32 %
0
-1,6
-5
-38

Отже, кількість студентів-румунів збільшилась у два рази і склала 2/3 усього студентства
факультету. Студентів-євреїв серед юристів було
чимало: у різні роки питома вага коливалас я від
половини до 1/3; кількість студен тів-українців не
перевищувала 7,5%.
Звичайно, важкі матеріальні умови негат ивно позначилася на всій роботі факультету.
У різні роки факультету виділялося не більше 10
% державних стипендій. Зокрема, у 1937 р., коли
кількість студентів досягла цифри 936, стипендію отримували 42 студенти -юристи, а в гуртожитках проживало 77 студентів [8, p.230-233].
Про складні матеріальні умови студентів сві дчить такий факт: 12 вересня 1932 р. комісія скл ала свідоцтво про бідність (відсутність засобів до
існування) студента III курсу юрфаку Олексан дра Павловського з метою звільнення його від
сплати за навчання в університеті [1, ф.216, оп.2,
спр.375, арк.11].
У цілому ж період 1918-1940 рр. був періодом зростання факультету. Він підготував чи-

мало дипломованих спеціа лістів-юристів, підтверджуючи тим необхідність свого існ ування і
значення для краю.
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І. МЕТОДОЛОГІЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА.
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА

УДК 34.01
© 2006 р. С. В. Савчук
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
АКТУАЛІЗАЦІЯ ВОЛІ У ПРАВІЙ РЕАЛЬНОСТІ
Постановка проблеми. Воля як невід’ємний атрибут людського способу буття, фундам ентальна його характеристика пронизує все право.
Останнє за своєю суттю є проявом свід омості і
волі людей, які створюють правові норми. З п оняттям волі пов’язане наше розуміння суб’єктив ного права, правочину, правосуб’єктності тощо.
Наявність здатності до самостійного формування
та виявлення волі визначає суб’єкта права, відображаючи його багаторівневу систему зв’язків з
реальністю. Правова реальність не може існувати
без людини як суб’єктивної реаль ності волі. Розглядаємо ми цю сферу об’єктивної реальності з
позицій прихильника позитивістської конц епції
права або ж природно-правової, суб’єкт необхідно постає в ролі того, хто створює право, хто є
його носієм. Через суб’єкт і в суб’єкті актуаліз ується воля у правовій реальності. З одного боку,
без волі конкретного суб’єкта правова реальність
немислима, а з іншого – вона сама стає
суб’єктом, який диктує власну волю тим, хто ін іціював її існування.
Мета статті. Основна мета даного досл ідження полягає в тому, щоб на основі новітніх
досягнень правової науки розкрити онто гносеологічні засади актуалізації волі у пр авовій
реальності.
Виклад матеріалу дослідження. Актуальність і значущість проблематики гносеологічно правової природи волі, вольової сутності п рава
зумовлені трьома основними причинами: ідейно теоретичними, інституціональними (внутрі шньонауковими) та практичними.
По-перше, розробка даної категорії викл икана потребою творчого пере осмислення накопичених емпіричних і експериментальних даних,
існуючих теорій і пошуку нових підходів до р озуміння як волі, так і права. І перше з авдання на
цьому шляху – виокремити і чітко усвідомити ті
ситуації, які породили проблему волі, ту реал ьність, яка описується поня ттям волі.
В європейській культурі проблема во лі була порушена у зв’язку з необхі дністю з’ясувати і

роз’яснити механізм реалізації дій, позбавлених
зміщення мотиву діяльності на мету; дій, н е
пов’язаних із потребою, що актуально пер еживається, але прийнятих самою людиною як
обов’язкові до виконання [3, с. 71-72]. Ще Аристотель відзначав, що поняття волі як здатність
людини до певної активності, що йде від неї самої, необхідне для пояснення породження дії, яка
ґрунтується не на бажаннях людини, а на розу мному рішенні про її виконання. Воля надає розумному рішенню прагнення ініціювати його,
зупиняти, змінювати напрям [1, с. 443].
Аксіоматичність розуміння спонукальної
функції волі як компенсації дефі циту реалізаційної мотивації дії, прийнятої людиною для
обов’язкового виконання, неминуче виводи ть
при цьому на проблему свободи волі [ 4, с. 47-48]:
хіба наша воля незалежна від зовнішніх імпер ативів, а отже, свободна? Людина цілеспрямо вано
здійснює вибір лінії поведінки. Передбачає мо жливі результати своїх дій. Св ідомо прагне до них
і навіть до їх досягнення вже відповідальна за
них. Або ж людина не є суб’єктом волі – її поведінка повністю зумовлена внутрішніми і зовн ішніми обставинами? Вона не може виступати як
активне та відповідальне начало. Воля у такому
випадку – епіфеномен, психічний еквівале нт фізіологічного процесу.
Внаслідок цієї дискусії актуалізується д ослідження процесу боротьби мо тивів, вибору
цілей і шляху їх досягнення. Сама мета діяльно сті розглядається спонукальним мотивом. Потр еба у волі виникає тоді, коли відбувається боро тьба мотивів. Воля наділяється здатністю верш ити за власним критерієм вибір дій при конфлікті
мотивів, цілей, дії з її наслідками, коли людина
не знаходить розумних засад вибору. Вона п остає одним із механізмів, які здійснюють вибір.
Наступною реальністю, яка в иправдовує
введення поняття волі, є саморе гуляція, тобто
здатність людини свідомо управляти психічними
та фізіологічними процесами і станами, різними
параметрами рушійних актів.
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У відповідності з цими реальностями в сучасній психологічній науці виокрем люють три
концептуальні підходи до розуміння сутності волі:
мотиваційний, вільного вибору та регуляційний.
Мотиваційний підхід характеризується
тим, що воля аналізується як здат ність спонукання до певної дії: при наявності перепон – зовнішніх і внутрішніх у вигляді полімотивованості
[6, с. 7-8]. Основна функція волі – посилення реалізаційної мотивації дії, свідомо прийнятої л юдиною для обов’язкового виконання. Воля постає
як свідомий, мотиваційний спосіб регуляції п оведінки та діяльності людини. При цьому відбувається рокіровка: сила мотиву замінює силу в олі, а сама воля – суб’єкт, перетворюючись у вн утрішнього діяча.
Усі необхідні алгоритми для осмислення
волі в контексті даного підходу є в рамках вче ння А.Шопенгауера [12, с. 377-378]. Світ – це самопізнання волі. Разом із запере ченням, припиненням волі зникають і всі ті явища, те невпинне
і безцільне прагнення на всіх ступенях
об’єктивності, в якому і через яке існує світ. Н емає волі – немає світу як нормативної цілісності,
яка в одному своєму втіленні є уявлення, в іншому – воля, а в третьому – розум. Воля, наголошує апологет волюнтаризму, первинна по ві дношенню до інтелекту, вона постає як прообраз.
Інтелект є відображення волі. Завд яки силі і
впливу волі інтелектуальна діяль ність то пригнічується, то активізується. У позитивно чи нег ативно спрямованому бажанні полягає будь -який
вольовий процес. Воля є сутність, характер л юдини; інтелект же уособлює її вроджені чи набуті
розумові здібності. Воля – сама людина, її єство,
прагнення, думки, почуття, емо ції тощо [12, с.
294]. Вона спрямовує та управляє вчинками л юдини; визначає, що необхідно робити і в який
спосіб можна досягнути поставлених перед л юдиною її же волею цілей.
Проблема волі у А.Шопенгауера тісно
пов’язана з проблемою свободи, яка для нього не
просто етична категорія, а передусім метафізи чна. Кожна людина дії відповідно до того, що в она є, і за будь-яких умов необхідні згідно з цим
вчинки визначаються для кожного окремого в ипадку лише мотивами. Всере дині людини відбувається зіткнення мотиві в. Вона опиняється в
ситуації вибору мотиву – уявляє можливість робити чи не робити все, що не п обажає.
Концептуально інший ракурс осмислення
волі спостерігаємо в системі ак сіом прихильників підходу вільного вибору (У.Джемс, Ф.Лерш,
В.Франкл, Л.С.Виготський, П.В.Симонов тощо).
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Логіка репрезентованих ними побудов досить
проста, тому важко вразлива: воля є усвідомле нням зовнішньої детермінації, яка суб’єктивно
сприймається як власне добровільне рі шення, як
внутрішня свобода. Свобода вибору – реальна
сфера прояву свободи волі, її пра ктичний вираз.
При внутрішніх конфліктах спонукань свобода
вибору виступає найбільш рельєфно. Вибір (м отивів, цілей, напрямку поведінки) – сама квінтесенція вольового акту. В тому, хто обирає, зос ереджується причина вибору.
Суть же цієї специфіки волерозуміння на йліпше передає В.Франкл, який, пропагуючи ідею
зумовленості вибору людини суб’єктивними з асадами, стверджує, що свобода вибору – це не
свавілля. Це не “свобода від”, а “свобода для”.
Це свобода як однин із аспектів людського буття,
інший аспект якого – детермінізм. Людина залежить від зовнішніх і внутрішніх причин. Водн очас вона вільна зайняти активну чи пасивну п озицію щодо до них. Адже умови не ви значають
поведінку людини повністю. Ймовірніше, навп аки - умови підвладні рішенню людини. Вона с ама, свідомо або несвідомо, вирішує, чи дозвол ити собі бути детермінованою цими умовами.
Решта дослідників, переводячи міркування
у площину “управління”, вис увають тезу про те,
що воля є певною формою психічної регуляції.
Завдяки волі людина регулює власні психічні
процеси, функції. Створює оптимальний режим
концентрації психічної активності. Переносить м ету вольових дій з об’єкта на стан самого суб’єкта.
Розгортається процес самоорганізації психіки для
досягнення мети найефективнішим способом. Так,
І.М.Сеченов, шукаючи конкретні фізіологічні та
психічні механізми регуляції вольової поведінки,
стверджував, що воля є активною стороною розуму
і морального почуття [11, с. 255-256].
Отже, смисловий зміст поняття “волі” д оцільно розглядати в контексті н аукової позиції
того чи іншого дослідника або ж цілої школи.
Значення цього поняття варіюється залежно від
теоретико-методологічних орієнтацій, тієї си стеми координат, у якій відбувається його інте рпретація. Саме цією обставиною і зумовлюється
множинність концепцій і підходів до визначення
сутності волі. Між тим, категорія волі, немовби
залишаючись у центрі наукової уваги, пост упово
перетворюється у певне кліше, яке прагматично
використовується мислителями у різних значеннях.
По-друге, розвиток уявлень про волю характеризує, зокрема, рівень розвитку самої теорії права як узагальненої форми теоретичного виразу в ольового. Підтвердження даної думки знах одимо у
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міркуваннях В.А. Ойгензіхта. Запро понована ним
класифікація теорій волі [8, с. 10-12] повністю відображає специфіку волі, що актуалізується (або ж
не актуалізується) у правовій реально сті:
1. Воля як свідома, цілеспрямована дія л юдини з подолання перепон за допомогою мобілізації вольових зусиль. Тобто поняття “воля” отото жнюється з поняттям ”сила волі”. Воля постає як
“рефлекс свободи”, характеристика особи, склад ова її характеру. А оскільки воля зведена до прояву
вольового зусилля, остільки із вольової активності
людини практично вилучається мотивація.
2. Воля як спроможніст ь учиняти свідомодоцільні дії, як здатність вибір ково реагувати на
зовнішній вплив. За вольовою активністю за вжди стоїть робота свідомості. Неусвідомлених
вольових дій не буває. Усвідомленість і ціле спрямованість – основа вольової дії.
3. Воля як сторона психічної діяльності
людини, яка отримує своє вираження у її свідомій цілеспрямованості рухів, дій, учинків і пов едінки. Інакше кажучи, де фініція дається не волі,
а вольовим діям, спрямованим на певну мету.
Спостерігається тенденція змішування власне
волі та її безпосереднього виявлення, суб’єктив ного й об’єктивного.
Безумовно, висвітлені позиції репрезент ують
підхід психологів. Розкривають різні аспекти одного феномену – волі. Адже щоб подолати перепони,
необхідно обрати оптимальний для даної ситуа ції
спосіб поведінки. Надалі – мобілізувати всі свої
здібності для досягнення поставлених завдань. І,
нарешті, - вчинити ті свідомі, доцільні дії, які й
призведуть до обраної суб’єктом мети.
4. Воля як концентратор усіх причинних
зв’язків, образ усього ланцюга причинності і
водночас як сама причина, незалежна від впливу
окремих причин. Така аксіоматичність тракт ування етичного аспекту волі зумовлена, на нашу
думку, причинами цілком об’єктивними: тільки у
такий спосіб з’являється можливість вийти з л огічних глухих кутів, виникаючих при спробі п ояснити, як і наскільки можлива свободна воля у
повністю детермінованій системі.
5. Воля як бажання, згода, “дія від себе”.
На цю досить поширену інтерпре тацію волі орієнтується юриспруденція. Наприклад, під воль овим елементом вини здебільшого розуміють саме
бажання (різного ступеня інтенсивності) нас лідків; під волею суб’єктів цивільного правочину
– згоду як відповідність бажанню тощо. Воля
фактично постає герменевтичним засобом
розв’язання проблем, породжених динамікою
правових відносин.

Відсутність уніфікованого розуміння волі,
її психологічна природа стали причиною вис унення запитання, що ставить під сумнів юриди чне значення волі. Так, на суб’єктивний характер
волі звертає увагу А.В.Кашанін, зарахову ючи
останню до сфери внутрішнього, психічного, що
не дозволяє сприймати її безпосередньо. Про
зміст волі ми знаємо виключно з її дії, із волев иявлення. В силу недостатньої чіткості і визнач еності своєї конструкції воля не володіє не обхідними якостями для того, щоб виступати у
цивільному праві, наприклад, критерієм недій сності угод [5, с. 93-104].
Звісно, сама постановка такого запитання
має скоріше риторичний, ніж прагматичний х арактер. Якщо виходити з невідповідності природі
права всього того, що має суто суб’єктив ний характер, то що тоді залишиться від права як пор одження людського розуму і волі? З цього прив оду досить резонно висловився Е.Е.Понтович:
“Право є формою мислення, яка встановлює,
шляхом об’єднання цілей людської діяльності,
тобто шляхом утворення певни х понять, об’єктивно обов’язкові засади для поведінки людей в
співжитті” [9, с. 15].
Вольовий аспект відіграє системоутвор юючу роль у механізмі будь -якої юридичної дії.
З іншого боку, недостатньо одного існування
волі. Будучи тільки внутрішньою волею особи,
вона не здатна впливати на виникнення, зміну чи
припинення прав і обов’язків. Сфера права охо плює передусім дії, що підлягають зовнішньому визначенню. Для права істотно щоб воля виразил ася.
Вона повинна бути проявлена ззовні. У протиле жному випадку воля втрачає юридичне значення.
Отже, у зв’язку із суперечливістю поглядів
на складові поняття волі дати коректне визн ачення волі досить важко. Опозиційність існу ючих теорій волі, очевидно, є результатом: абс олютизації суб’єкта у феноменологічному й екзис тенціальному аспекті; аксіоматизації або надання
статусу граничності атрибутам суб’єкта; синтезу
матеріалістичного та ідеалістичного світогляду.
Водночас доцільно використати потенціал мет оду знаходження найближчих визн ачень буття,
що наближують буття визначень. Це дасть змогу
розкрити енергетизм волі, її поліфункціонал ьність. Указати на те, що вона є дія і лише процес.
Правда, дія, існуюча ще і в модусах або “ще ні”,
або ж “уже – дія” [10, с. 204-205].
По-третє, дослідження природи вольового
має ще й практико-прикладне значення.
Воля виконує роль фундаментальної кат егорії права. Між тим, відсутня її легальна дефін і-
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ція. Воля сприймається як дещо визначене, а її
використання в праві – як таке, що не потребує
спеціальних пояснень. Центральною проблемою
вбачається лише питання про те, чия воля знах одить відображення у правових відносинах. Інші
ж учені наполягають на тому, що з’ясування су тності і значення вольового моменту в праві є з асновком правильного розкриття змісту ос новних
юридичних понять (право, суб’єкт права, правосуб’єктність, правочин, вина, тлумачення, юр идична відповідальність тощо).
Існує кореляційна залежність між розумі нням волі і застосуванням право вих норм. Якщо,
наприклад, ототожнити волю з бажанням, що
спостерігаємо в кримінальному п раві, то весь
процес психічного регулювання поведінки
суб’єкта буде зведений тільки до однієї стадії.
Хоча сама по собі думка (ба жання) ще не є підставою юридичної відповідальності. Тобто мо жна вже констатувати неправильне застосування
норм права як наслідок неадекватної, звуженої
інтерпретації категорії “воля”.
Не менш актуальне і питання волі та вол евиявлення в угоді: “Кому від давати пріоритет у
випадку розбіжності між дійсною та виявленою
волею?”. Надавати значення лише волі (теорія
волі), означає будувати цивільний обіг на фактах,
що не підлягають перевірці. Надавати силу тільки виразу волі (теорія волевиявлення) – повернутися до раннього стану формалізму в праві з його
буквальним розумінням вимовленого слова, і гноруванням намірів і бажань сторін. З одного
боку, навряд чи доцільно ставити поперед вия влення саму волю. Адже кожного разу, уклавши
договір, до повного виконання його умов стор она має побоюватися надходження від контраге нта вимог визнати договір недійсним, посила ючись на те, що “вчинив не те, що бажав”. А з іншого – наслідок (волевиявлення) не може передувати причині (волі) [2, с. 169-172].
Певна річ, таке запитання не виникає, коли
про невідповідність волевияв лення волі було відомо іншій стороні або ж волевиявлення зумо влено погрозою чи оманою з її боку. Пріоритет –
за волею. Чого не скажеш із упевненістю у ви падку, коли ця неадекватність не була і не могла
бути відома контрагенту з об’єктивних причин,
висловлене сприйнято як істинний вираз волі.
Але перш ніж спробувати досягнути компромісу
між представниками обох теорії, варто звернути
увагу на три істотні моменти. Перший: недопу стимо ігнорувати інтереси контрагента залишаючи поза увагою ситуацію, в якій опинився. Мо жливо він, учинивши передбачені договором дії,
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вже зазнав збитків. Другий: покладення на особу
обов’язків, попри її бажання, суперечить при нципу свободи договору. Третій: необхідно вс якими способами підтримувати угоду, адже не
можна припускати, що учасники її діяли даре мно, а навпаки, доцільно при пустити, що вони бажали постановити дещо дійсне [7, с. 239-240].
За допомогою логічних доводів і зіставле ння цитат довести перевагу однієї теорії над і ншою неможливо. Немає певного рішення, яке б
діяло апріорі. Вирішальне слово залишається за
практикою. Суб’єкт управі довіряти вол евиявленню інших осіб, вважаючи його серйозним і
правильним, а волю – узгодженою, правдивою і
свободною. Але при цьому неприпустимо дом агатися повної дійсності договору, вимагати б ільше того, на що міг би розраховувати кон трагент. Водночас належить враховувати інтереси
особи, яка виражає волю. Допускати визнання д оговору недійсним у випадку помилки при волев иявленні. Ігнорувати питання вини, адже к ожен,
вступаючи у відносини з третіми особами, повинен
відповідати за завдані своїми діями зб итки.
Висновки. Отже, підсумовуючи сказане,
ми отримуємо можливість уточнити думку, в исловлену на початку статті, а саме: проблема волі
не просто пронизує всю сферу буття права, а є
квінтесенцією даної проблематики. Суб’єкт в иступає в іпостасі носія волі й актуалізації волі.
Воля водночас існує як замкнута на собі, так і
спрямована ззовні. Свобода волевиявлення як
атрибутивна якість особис тості постає заснованим на її природному праві способом констру ювання правової реальності. Проте в силу відч уження людини від приро дного, повна актуалізація права на свободу волевиявлення ун еможливлюється.
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S.V. Savchuk
ACTUALIZATION OF WIL L IN LEGAL REALITY
Summary
Legal reality cannot exist without a person as a subjective reality of will. By means of the subject and
in the subject will is actualized in legal r eality. The subject is both a will bearer and will actualizator. Will as
an integral attribute of human’s existence penetrates the whole legislature.
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ПРОБЛЕМА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАКОНОДАВЧОЇ ПОЛІТИКИ ЯК ОСНОВНОГО
НАПРЯМКУ ЮРИДИЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ
Постановка проблеми. Важливі реформаційні процеси, які відбуваються сьогодні в укра їнському суспільстві є свідченням поступального,
хоча й суперечливого, перехо ду до демократичного правового устрою життя, основою якого
повинні стати принципи верховенства права і
законності. Побудова правової держави нерозр ивно пов’язана з формуванням демократичної
правової системи, здатної ефективно захищати
суспільні інтереси. І хоча сьогодні ми спостер ігаємо певну ”кризу переходу” до реальних дем ократичних основ правової системи, як зауважує
В.Селіванов, переломні процеси, всередині пр авової системи далеко не завжди свідч ать про
розвал, а тим більше про загибель права, оскіл ьки сутність кризи в будь-якій сфері суспільного
життя це, перш за все, переоцінка скл адових цієї
сфери [26, с. 279].
Формування і наукове забезпечення ефе ктивно діючих правової, соціальної державності
України та її демократичної правової системи,
які мають відповідати соціально спрямованій
ринковій економіці України – ці та інші чинники
обумовили радикальну зміну соціальної знач ущості вітчизняної юриспруденції, необхідність
теоретичної озброєності, що можуть бути відн есені до найбільш загал ьних напрямків її розвитку
[34, с. 3-4] і тому для державно-правової науки
важливим є завдання ств орення теоретикометодологічної бази державотворення і форм ування системи національного права [28, с. 15].
На сучасному етапі побудови в Україні д емократичної, соціальної, правової держави і створення якісно нової правової системи державна, п ередовсім, законодавча влада, повинна в ідігравати
провідну роль, оскільки її основне завдання пол ягає у створенні ефективного законодавчого фунд аменту розбудови Української держави.
Законодавча політика є основним напря мком і видом юридичної політики держави, оск ільки у ході її реалізації відбувається оформлення
та закріплення політичних рішень у приписах
законодавчих актів, нормах позитивного права
[15, с. 332-332]. Законодавчий напрямок держ авної політики є, безперечно, ключовим, оскільки
вміщує не тільки процедури законотворчо сті,
процеси проходження законопроектів, але й п о14

шуку нормативно-змістового навантаження з аконодавчих актів [15, с. 344].
Ступінь наукової розробки проблеми . Інтерес до теоретичного осмислення проблем п озитивних та негативних сторін законодавчої п олітики існує перманентно протягом усієї держа вно-правової історії. З часів Стародавнього Риму і
Стародавньої Греції особлива увага філософів,
правників (Аристотеля, Платона, і нших) зверталася до питання якості та ефективності закон одавчих приписів.
Питання сутності закону, його місця і ролі
у законодавчій політиці дістали розвитку у пр авових концепціях різних часів. Так, природно правова доктрина ототожнювала закон з позит ивним правом; позитивістська теорія виділяла
ознаки закону у відриві від їх правової сутності.
Проблеми закону та законодавчої політики пер ебували у центрі уваги Г.Гегеля, Т.Гоббса,
І.Канта, Г.Кельзена.
На сучасному етапі розвитку юридичної
науки сутність закону як форми (джерела) права,
його ролі у нормативно-правовому регулюванні,
проблеми законотворчого процесу, роль закон одавчої політики у соціально-політичному житті
держави досліджувалися такими вченими як
С.С.Алєксєєв [2], Д.А.Керімов [13; 14], Є.В.На заренко [19], В.Д.Опришко [21], В.М.Селіванов
[26; 27], В.А.Тацій [28; 29; 30], Ю.С.Шем шученко [33; 34]. Проблематика досл іджень,
пов’язаних із вивченням якості, рівня ефекти вності законодавства, місця законодавчої політики
у юридичній політиці держави є у по лі зору цілого ряду суспільно-юридичних наук і, можливо,
стане перспективним напрямком те оретикоправових досліджень. Це, як зазначає ряд вчених
– С.Погребняк [23], С.Кодан [15], В.Графський
[8] – у спеціальній літературі, відображає потреби державно-правового розвитку, передовсім, у
прикладному плані – у можливості продуктивного, а не маніпуляційного використання істори чного досвіду у проведенні реформ на сучасному
етапі державно-правового розвитку [15, с. 344].
Мета статті. Мета статті полягає у
з’ясуванні місця і ролі законодавчої політики як
основного виду і напрямку юридичної політики
держави, аналізів рівня ефективності законода в-
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чої політики, у ході якої відбувається закріпле ння політичних рішень.
Виклад основного матеріалу дослідження. Законодавство визначає межі, способи та форми втручання держави у суспільне життя, тому
прорахунки і суперечності у механізмі правового
регулювання породжують проблеми правозаст осовного характеру. Колізійність законодавства
негативно впливає на діяльність всієї системи
гілок державної влади, що не може не знижувати
рівня ефективності правового регулювання.
Механізм дії законів викликає постійну
увагу науки, практики і в міру розвитку гром адянського суспільства все більшого кола осіб, що
вступають у сферу ринку [25, с. 23 -32].
Ефективність законодавства зумовлена як
соціально-правовою активністю суб’єктів зак онотворчості, так і рівнем правосвідомості та пр авової культури цих суб’єктів. Безумовно, зак онодавча діяльність є ефективною, якщо вона зр еалізовує свою основну мету – врегулювання суспільних відносин.
Можна виділити основні чинники, що з умовлюють належну якість закону: 1) всесторо нній та аналіз суспільних відносин, що потреб ують правового регулювання; 2) чітке визначення
мети законопроекту; 3) оптимізація законотво рчого процесу.
Законодавець повинен орієнтуватись на п евну систему факторів, яка включає: громадсько політичну думку, дані соціологічних досліджень,
пропозиції громадян. Окрім цього, законодавча
діяльність залежить і від рівня культури, дося гнутої суспільством і самим законодавцем, а т акож від морально-юридичної категорії – ”добросовісності” законодавця.
Говорячи про співвідношення державної і
законодавчої політики, варто зазначити, що з акони стабілізують, змінюють умови існування та
розвитку соціальних груп, в пливають на відносини між ними, іншими словами зачіпають сферу
політики. Власне, виникнення ідей про новий
закон зумовлюються політикою. Багатоукла дність економіки теж веде до становлення нових
соціальних груп, до ускладнення відносин між
ними і до все більшої політизації. Узагальнення
практики прийняття законів показують, що за вжди існують певні соціальні групи, що підтр имують закон, і такі, що виступ ають проти нього.
[25, с. 26]. Ця теза не є новою: ще в часи Платона
ідеалом вважався Закон як пост анова більшості,
що не обмежена часом і виступає засобом дося гнення розумної держави [22, с. 29]. У реаліях
сьогодення визріває необхідність включення у

виконавчу діяльність політичних засобів забе зпечення закону [25, с. 26].
Державна політика ”модифікує” законод авчу політику у тому розумінні, що у певних сф ерах життя закони ”нав’язуються” суспільству
державою. Але ця примусова законність може
існувати лише як засіб здійснення влади, а не
обмеження її. Більше того, одна із ознак правової
держави як раз і полягає у ”зв’язуванні” влади
правом, коли воно (право) стоїть над владою [17,
с. 9]. Тому ще Аристотель справедливо застер ігав, що потрібно створювати закони, пристос овані до умов конкретної держави, а не підганяти
державу під придумані закони [3, с. 377]. Можливо у цьому ракурсі складно буде запер ечувати
основні положення.
Однієї з найбільш розроблених концепцій
влади (концепції П.Блоу – теоретика соціального
обміну) про те що: влада – це здатність індивідів
чи груп нав’язати волю іншим всупереч їх волі за
допомогою загрози покарання [35].
Розглядаючи проблему ефективності зак онодавчої політики, варто зазначити, що відн ошення до законодавства у суспільстві не є одн означним і, більше того, інколи досить критичне.
Це, перш за все, пов’язано з тим, що закони як
форма вираження права далеко не завжди здатні
нести навантаження, яке на право покладене.
Причини цього можуть бути різними – кризовість самої концепції закону як джерела права,
певне виснаження правової системи надмірною
множинністю законів, розвитком сп еціалізації
законів, що вимагає високої кваліфікації від з аконодавчого корпусу, партійні і коаліційні кон флікти з власними корпоративними інтересами,
низький рівень зацікавленості суспільства у з абезпеченні режиму законності, точне бачення
потреб у законодавчій політиці, техніко-юридичні прорахунки [7, с. 371].
Аналізуючи причини неефективності закон одавчої політики Ю. Тихомиров зазначає, що у си стемі права існують серйозні недоліки, правотво рчий хаос, відсутність базових законів, протиріччя
та колізії між законами і іншими нормативноправовими актами, незнання нормативної бази
посадовими особами [31, c. 4-14]. Для прикладу,
суттєвою правовою проблемою є розширення ре ального забезпечення прав і свобод, закріплених в
Конституції України. Багато з них носять декларативний характер. Так, згідно зі ст. 49 Конституції
кожний має право на охорону здоров'я і меди чну
допомогу, що забезпечується державним фінанс уванням, але разом з тим на практиці постійно ск орочується кількість безоплатних меди чних послуг.
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Справедливо зауважує В.Селіванов, що
слабі сторони механізму реалізації закону поя снюються, поряд з іншими факторами, відсутні стю інтересів до виконання законів, а це у значній
мірі пов’язано з тим, що їх сутність і справедл ивість оспорюються, позитивний ефект далеко не
завжди є очевидним [27, с. 24].
Серед причин незадовільного виконання
законів можна назвати невисокий рівень юрид ичної техніки. Вимоги до мови і структури закону,
інших засобів вираження його змісту і регулят ивної структурності постійно зростають. Вони
формуються під впливом багатьох факторів: на уково-технічного прогресу, досягнення наук про
суспільство і людину, демократизацію закон отворчості, що виражається у прагненні створити
мову закону, зрозумілу широкому загалу. Але
законодавчий процес фактично не враховує цих
вимог, і тому досі залишається достатньо форм алізованим. Стосовно суб’єктів, що мають право
законодавчої ініціативи, то вони не завжди врах овують і застосовують на практиці досягнення юр идичної техніки і висловлюють на мові права не
тільки політичні та соціальні прагнення суспільс тва (так зване нормативне очікування результатів),
але й його наукові і технічні досягнення [27].
Апробація і експертиза проектів, на ду мку вчених, є формальні, страждають декларативністю, авторським протекціонізмом, пор ушується
процедура підготовки і узгодження; порядок проведення такої експертизи фактично не врегульований, вона здійснюється здебільшого форм ально і не є ефективною, тому існує нагальна потр еба у виробленні спеціальних механізмів, які б з абезпечували проведення експертизи нормативних
актів [33, c. 10-17].
Означена проблема ефективності законода вчої політики є актуальною ще й тому, що тривалий
час статус і значення закону недооцінювалися у ві тчизняній правовій системі, більше того, нівелювалися відомчою нормотворчістю. На сучасному етапі державно-правового розвитку спостерігається
поновлення ролі закону як реального діючого, а не
формального джерела права. На думку В. Опришко,
тільки вирішення цього ряду проблем дозволить
піднести роль закону у правовій системі України
[23, с. 15-19]. Перш за все, як зазначає О.Богінич,
поновлення статусу закону перебуває у тісному
зв'язку з системним упорядкуванням всієї сист еми законодавства [4, c. 92]. Окрім цього, необхідно упорядкувати певне співвідношення законів і підзаконних актів. З однієї сторони, досить
часто порушуються Конституція і закони, що не
отримує своєчасної відповідної реакції та оцінки, з
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іншої – робиться необґрунтований наголос на ніб ито "прямій" дії Конституції і законодавчих актів, у
зв'язку з чим недостатня увага приділяється створенню системи підзаконного регулювання. Підз аконні акти, що деталізують закони, потрібні як необхідна професійна і компетентна система юр идичної практики, що забезпечує реалізацію законодавства [12, c. 5].
У контексті удосконалення ефективності законодавчої політики, як зауважує С.Погребняк,
запобігання, подолання та усунення колізій досяг ається комплексом заходів як-то: формуванням
єдиного концептуального праворозуміння на з асадах визнання верховенства права, подолання
правового нігілізму, підвищення ролі науки у законотворчому процесі; дотримання правил з аконодавчої техніки; інформатизація законотворчого процесу [23, c. 207-208].
За нашим переконанням, одна із проблем
удосконалення правової системи криється не
тільки в існуючих прогалинах і колізіях закон одавства, а й у якості чинних законодавчих актів.
Важливою умовою підвищення рівня культури
законотворчості, зміцнення законності, дося гнення ефективності правового регулювання су спільних відносин, безумовно, є активізація ді яльності законодавчих органів.
Разом з тим, в умовах реформування соці альних відносин варто змінювати, власне, методи
правового регулювання (від використання здебіл ьшого імперативних (владних) методів управління
до диспозитивних). Зміна методів правового регулювання має бути спрямована на забезпечення реалізації прав і свобод особи, гарантування умов для
прояву ініціативи. Ми підтримуємо тезу С. Алексєєва про те, що дозволи – не просто міра можливої поведінки, а переважно така міра, яка полягає у
можливості обирати варіант своєї власної повед інки, проявляти активність, реалізувати свій інтерес і свою волю [2, c. 358]. Тому, ще Дж.Локк наголошував: метою закону має бути на знищення
та обмеження, а збереження св ободи; влада не
повинна належати тим, кому н арод не довіряв
[10, с. 200-201].
Наступний аспект проблеми здійснення
ефективної законодавчої політики полягає у
тому, що досить часто нормативні акти не п ередбачають механізму їх реалізації: відомча
підготовка відповідних законодавчих актів пр изводить до їх обмеженості і відомчого спрямування. На думку Ф.Бурчака, варто здійснювати п ошук оптимальних нових організаційно -технічних
форм цієї роботи, залучати до її проведення широкі кола громадськості, науковців [5, c. 21].
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Внаслідок бурхливого розвитку законода вства юридична практика змінюється дуже шви дко: вона знаходиться під великим впливом пол ітичного протиборства, конкретних подій. Соці альна же ситуація вимагає зваженої і всебічної
оцінки, прийняття блоку рішень, що відрізн яються високим ступенем узгодженості. Тому актуальними виглядає створення наукових конце пцій, пошук шляхів їх впливу на свідомість зак онодавця, а також осіб, що входять до складу стру ктур, наділених правом законодавчої ініціативи. Як
зазначає Б.Сазонов, необхідне органічне поєднання
теорії законодавства і перетворення останнього в
правотворчий процес, що включає в себе створення
закону і його здійснення [25, с. 24].
Однією з важливих проблем законодавчої п олітики є налагодження, власне, механізмів юриди чної діяльності, у якому головним чином ма є стати реалізація конституційного принципу про в изнання людини найвищою соціальною цінністю, а
її прав і свобод – первинною умовою прогресу як
самої людини, так і суспільства в цілому, створення конституційного механізму підпорядкування де ржави народу, який є єдиним джерелом влади, визнання України соціальною державою.
Держава, яка виходить з принципу забезп ечення пріоритетності прав людини, справедлив ості та свого обов’язку приймати тільки такі зак они, які визнають людину і громадянина – головною соціальною цінністю [12, с. 52]. Щодо
практики законотворення, як слушно зауважує
В.Я.Тацій, то необхідно домагатися відповідно сті юридичних норм, що ухвалюються, загальн олюдським цінностям, які водночас є гуманісти чними і правовими [28, с. 8 -9]
Як відзначають фахівці, не отримала д остатнього запровадження комп'ютерна правова
система, яка розрахована на забезпечення спеці алістів необхідною, точною інформацією у вивче нні широкого спектра законодавчих актів України,
податкової системи, кодексів, міжнародних угод,
митного права, професійної діяльності. Багато з
комерційних структур юридичного профілю нац ілені лише на викачування грошей із споживача.
Відсутність єдиного правозабезпечення на рівні
як окремих актів, так і всієї зак онодавчої системи,
зводить о мінімуму ефект від найпотрібніших
професійних законів [32, c. 50-52].
Ускладнює здійснення законодавчої політ ики, на думку О. Богінича, і те, що правові норми у
великій кількості вводяться в дію пізнішою датою,
чим дезорганізується діяльність багатьох суб'єктів
права [4, c. 92].

Тому на нашу думку, необхідно шукати і ндикатори, що демонструють необхідність і мо жливість прийняття певного закону; власне, си стему, яка б могла ”реагувати” на певні суспільно політичні сигнали. Подібна система може бути
створена на стику наукової та законотворчої діяльності і повинна складатись із комплексу експ ертиз проекту закону – політичної, організаційної,
правозастосовної, правоохоронної, історичної.
Зокрема, політична експертиза має відобразити і нтереси різних соціальних груп та їх відношення до
створюваного акту (соціальна база закону, прогноз
наявності "групи підтримки" закону, "опозиційної
групи" у відношенні до закону); організаційна експертиза – спрогнозувати потенційних виконавців
закону; правозастосовча експертиза – окреслити
сфери суспільних відносин, для правового регул ювання яких закон, власне, створюється. Економічна
експертиза – повинна оцінити економічне підґрунтя
закону (економічні засоби забезпечення закону та їх
джерела). Метою правоохоронної ек спертизи має
бути моделювання нових видів юридичної відповідальності. І, нарешті, історична екс пертиза – ”ревізувати тягар" минулого процесу прийняття зако ну і
його уроки. А висновки експертиз, безумовно п овинні бути враховані у ході прийняття парламе нтами постанови про введення в дію законів.
Усвідомлення потреби створення закону як
вираження державної волі через діяльність закон одавця має бути характерне для всіх учасників пр оцесу законотворення. Соціальна значимість закону
завжди є продукованою інтересом, власне, самого
суб'єкта законодавчої діяльності. Безумовно, з аконотворчий процес також є об'єктом впливу зовні шнього соціуму і, водночас, відображенням його функціонування, тому можна говорити про перетворення об'єктивної реальності у факт законодавчої
свідомості [24, с. 89].
Закон відображає певну суспільну систему
цінностей, і законодавець зобов'язаний критично
оцінити цю систему. Але варто наголосити, що
хоча і вольові процеси законотворчості є со ціально зумовленими, закон є "узагальненою" в олею суспільства та держави, ал е відповідальність
за форму і зміст вираження цієї волі, за всі прор ахунки законодавчої політики, несе законод авець.
Важливим завданням нинішнього етапу ф ормування правової системи на якісно нових демократичних засадах є підвищення авторитету закону,
його ролі у суспільстві, але й подальше реформ ування національної системи законодавства є нем ожливим без забезпечення його інтеграції до єв ропейських правових систем. Погоджуємось з позицією Є.Назаренко про те, що правовий хара к-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2006. Випуск 333. Правознавство.

17

С.Б. Карвацька

тер закону повинен стати основою уточнення
статті 8 Конституції України [1], тобто формування положення про його верховенство в сист емі нормативно-правових актів, що мало б спри яти реалізації конституційного принципу верх овенства права [19, c. 39]. Адже, за визначенням
В.Опришка, Конституція є особливим і єдиним
законом, з якого бере витоки вся правова система
держави [21, c. 15-19].
У контексті розглядуваної нами проблеми
варто зазначити, що особлива увага юридичної
науки націлена на проблему теорії правового з акону та його верховенства в правовій системі [c.
3], у зв’язку із здійсненням в країні глибоких п олітичних та соціально-економічних перетворень,
принциповим оновленням законодавчої політики
та проведенням державного механізму забезп ечення та реалізації прав і свобод людини і гром адянина, з чого впливає ідея про підвищення ролі
і авторитету закону у правовій системі шляхом
визнання верховенства правового закону, який
забезпечить права і свободи людини та громад янина. На думку В.Селіванова, правовий закон як
вираз сутності права виконає у суспільстві роль
міри свободи поведінки людини [27, с. 56]. Законодавча політика, яка адекватно виражає сусп ільні інтереси, на основі ідей свободи, справедл ивості й рівності, може стати важливим чинником
стабілізації суспільної ситуації, впорядкуванн я
дієздатних структур громадянського сусп ільства
й держави, розвитку демократичних політико правових процесів [29, с. 9-10].
Висновки. Законодавча політика як стр атегічний напрям і вид юридичної політики де ржави відіграє роль ”генератора” державно правових перетворень на сучасному етапі поб удови в Україні демократичної, соціальної, прав ової держави. Законодавчий напрямок охоплює
цілу систему процесів – від законодавчої ініціативи до обнародування законодавчих приписів.
Оскільки законодавча політика визначає межі та
форми втручання держави у суспільне життя, то
врахування (прогнозування) суперечностей і к олізій у законодавчому процесі попередить цілий
ряд проблем право реалізаційного х арактеру.
Вольові процеси законотворчості є не тіл ьки соціально зумовленими , закон є ”узагальненою” волею суспільства і держави, але відпов ідальність за нормативне вираження форми і зм істу цієї волі, за прорахунки законодавчої політ ики несе законодавець.
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КАТЕГОРІЯ СПРАВЕДЛИВОСТІ:
ФІЛОСОФСЬКЕ, ЕТИЧНЕ ТА ЮРИДИЧНЕ РОЗУМІННЯ
Постановка проблеми. Дослідженням категорії справедливості займаються різні суспіл ьні науки. Як поняття, що відображає конкретно історичні уявлення про міру відповіднос ті між
діянням і відплатою, справедливість є пробл емою філософії, як найвища моральна чеснота –
питанням етики, як юридична категорія – складовою предмета філософії права. Філософське,
етичне та юридичне розуміння справедливості
мають як деякі спільні риси , зумовлені сутнісними характеристиками цього поняття, так і деякі
особливості, пов’язані зі специфікою об’єктів
дослідження кожної з указаних наук.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Дослідники філософського та морально -етичного
розуміння справедливості підкреслюють зв’язок
цієї категорії з правом, розглядаючи її як соці ально-філософське та моральне поняття, яке з астосовується також і в юридичній сфері [5, 10,
11, 12, 13, 21]. У працях, присвячених аналізу
юридичного змісту справедливості, підкресл юється її власне правова природа та заперечуються
інші, окрім юридичного, розуміння цього поня ття. Наприклад, В.С. Нерсесянц зазначає, що
“справедливість – внутрішня властивість і якість
права, категорія і характеристика правова, а не
позаправова (не моральна, релігійна і т.д.)” [20,
с. 28], він вважає, що іншого змісту, окрім пр авового, справедливість не має і тому, коли зап еречується правовий характер цієї категорії, тоді
справедливість підміняється певними неправ овими засадами – вимогами зрівнялівки або пр ивілеїв, тими чи іншими моральними, релігійн ими, світоглядними, естетичними, політичними,
соціальними, національними, економічними та
іншими подібними уявленнями, інтересами, в имогами [20, с. 30]. С.С. Алексєєв також висло влює думку про те, що “реальна та перв инна
справедливість у нашому житті – це справедливість у праві та через право” [1, с. 680], а морал ьні уявлення про справедливість є лише ідеолог ізованим, духовним вираженням основоположних
якостей права [1, с. 680-681].
Абсолютизація окремих аспектів кате горії
справедливості – філософського, морально етичного, юридичного – звужує зміст цього поняття і може призводити до однобокості досл і20

дження. Хоча у сфері права категорія справедл ивості одержує найбільш конкретний зміст і практичне застосування, її вивчен ня треба проводити
з урахуванням наукових розробок різних сусп ільних наук.
Метою статті є дослідження спільних характеристик категорії справедливості у філософії, ет иці та праві, а також виявлення специфічних осо бливостей філософського, морально -етичного та
юридичного розуміння цього поняття.
Виклад основного матеріалу дослідже ння. Зміст справедливості розроблявся філософ ами протягом усієї історії розвитку суспільної д умки, і кожна епоха збагачувала його новими на дбаннями. Стаючи предметом філософських ди скусій, розуміння справедливості поступово нап овнювалося системою поглядів та ідей, перетв орюючись на базовий елемент світогляду. Хара ктерними рисами справедливості як філософської
категорії є: деонтологічність, історизм та емп іричність досліджуваного поняття.
Деонтологічне значення справедливості
пов’язане з розумінням її як поняття про нале жне, тобто такий стан справ, який розуміється як
бажаний і необхідний з погляду суспільства. Наприклад, В.С. Пазенок характеризує її як “поня ття, що виражає уявлення люди ни про те, яким
повинно бути життя” [21, с. 6], і в такому вимірі
справедливість є відображенням ідей, поглядів,
міркувань про найкращий, ідеальний спосіб
людського співіснування. Тому не можна пог одитися з твердженням З.А. Бербешкіної, що
справедливість є філософською категорією, яка
відображає “не ідеальні, а фактичні умови жи ття” [4, с. 8], адже в такому разі всі об’єктивно
існуючі умови життя необхідно визнати належними і справедливими, що було б передчасним і
некритичним. Уявлення про належне формуют ься шляхом осмислення об’єктивної дійсності,
тому, звичайно, багатовимірне поняття справе дливості поряд з ідеальними рисами несе в собі
“реальні, практичні, життєво важливі” [10, с. 23]
характеристики. Поняття про належне може в ідображати як існуючий, так і неіснуючий, але
бажаний стан речей, тому справедливість маємо
розуміти як діалектику належного і сущого.

Науковий вісник Чернівецького університету. 2006. Випуск 333. Правознавств о.

Категорія справедливості: філософське, етичне та юридичне розуміння

Філософське розуміння справедливості п ередбачає емпіричне осмислення об’єктивної ді йсності, оскільки справедливість завжди потребує
співставлення, порівняння декількох явищ, вчи нків або властивостей. З погляду справедливості
оцінюється не лише певне явище в цілому, а
співвідношення двох або більше явищ, висув ається вимога відповідності “між практичною р оллю різних індивідів (соціальних груп) у житті
суспільства і їхнім соціальним становищем, між
їхніми правами та обов’язками, між діянням і
відплатою, злочином і покаранням, заслугами
людей та їх суспільним визнанням” [22, c. 622;
23, c. 454]. Отже, справедливість є поняттям, яке
виражає міру відносної відп овідності різних соціальних явищ і вчинків. Крайня невідпові дність
між правами й обов’язками, внеском і винагор одою оцінюється суспільною свідомістю як н есправедливість.
Історизм як сутнісна ознака справедливості
виявляє історичну змінюваність уявлень про досліджувану категорію та її здатність до суспіл ьних перетворень. Розуміння справедливості за вжди носить конкретно-історичний характер, як
зазначає О.Л. Дубко: “абстрактна, вічна, вирвана
з реальної історії людства справедливість є ніс енітницею” [12, c. 157]. Емпіричне оцінювання
людських вчинків відбувається відповідно до
історично-сформованих уявлень про належне, і
на різних етапах розвитку суспільства оцінка о дного і того ж діяння та відповідної йому міри
відплати суттєво відрізняється. Те чи інше роз уміння справедливості існує доти, доки воно від ображає найбільш гуманний спосіб вир ішення
соціальних суперечностей, адекватний в умовах
певної соціальної системи, з появою ж нових
форм буття, у порівнянні з якими попередні ві дносини та інститути стають неспро можними, суспільна свідомість фіксує несправедливість.
На основі розглянутих вище сутнісних рис
можна сформулювати таке визначення справе дливості як філософської категорії: поняття про
належне, яке відображає конкретно -історичні
уявлення про міру відповід ності між діянням і
відплатою на підставі емпіричного зіставлення та
оцінки декількох соціальних явищ.
В етиці розуміння справедливості, відпов ідно до специфіки її предмета дослідження, нап овнюється морально-етичним змістом. Аналізуючи, як правило, внутрішню суб’єктивну сторону
справедливості, етика звертає увагу на особливу
сферу людської свідомості – моральну свідомість, яка є “ідеальним відображенням і впоря дкуванням реальності власне моральної, тобто

моральної практики й моральних відносин” [18,
c. 105]. Тому справедливість розглядається в
контексті духовної діяльності людини як поняття
специфічної сфери людської свідомості, яка п окликана розв’язувати суто моральні проблеми,
використовуючи для цього спеціальні методи.
Поряд з іншими поняттями, такими , як добро, зло, обов’язок, відповідальність, справедл ивість розглядається як категорія моральної св ідомості, тобто “таке основоположне поняття, яке
виступає водночас і відображенням найзагальн іших властивостей дійсності, й актуальними фо рмами діяльності свідомості, що має справу з д аним аспектом дійсності” [18, c. 124].
Справедливість завжди потребує зіставлення, оцінювання, тому основною відмінністю
досліджуваної категорії порівняно з іншими п оняттями моральної свідомості, такими, як обов’я зок, відповідальність, гідність, совість та ін., у
етиці називають співвідношення двох або дек ількох вчинків, відносин або властивостей.
Досліджуючи справедливість як категорію
етики, необіхдно розмежовувати особистісний і
соціальний елементи цього поняття та, у зв’язку
із цим, розглядати справедливість у двох аспе ктах: як моральну чесноту та як моральну норму.
Справедливість як моральне благо й етична
властивість є характеристикою морального
суб’єкта і в цьому сенсі розглядається як мор альна чеснота. Традиція дослідження с праведливості як доброчесності бере початок від основ оположника європейської етики Аристотеля, який
в особистісному аспекті розглядав її як найвищу
моральну якість, як певну “досконалу чесноту”
[2, c. 324]. Він зазначав, що вона є найбільш с оціальною доброчесністю з-поміж інших, основою та джерелом усіх чеснот: “справедливість,
наприклад, є чеснота, необхідна у суспільному
житті, а за справедливістю неминуче йдуть і р ешта чеснот” [2, c. 470].
Справедливість як моральна норма зумо влена об’єктивною необхідні стю співіснування
людей у суспільстві. Потреба у категорії справ едливості виникає з моменту усвідомлення люд иною себе як частини певного соціуму. Прагнення
до збереження цього цілого в інтересах усіх п ороджує оцінку окремих моральних дій як спр аведливих чи несправедливих. В етиці уявлення
про справедливість “пов’язується з прагненням
відновлення порушеної через неправильні дії г армонії цілого” [25, c. 138].
Етичне розуміння справедливості як морал ьної норми можна розглядати у двох аспектах: пе рший з яких – це справедливість відносно інших
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людей та суспільства в цілому, другий – справедливість як ставлення людини до самої себе.
Перший із зазначених аспектів тісно пов’я заний з так званим “золотим правилом морал ьності”, яке можна визначити загальновід омою
формулою, що бере свій початок від бібле йської
заповіді “Не роби іншим того, чого не б ажаєш
собі”. Як моральна норма справедливість, у першу
чергу, встановлює перешкоди для індивіду ального
свавілля; егоїзм, тобто задоволення особистого і нтересу як єдиний критерій орієнтації поведінки,
завжди розцінюється як свавілля, несправедл ивість. Як принцип індивідуальної поведінки спр аведливість покликана бути перешкодою егоїсти чним мотивам і має на меті утримати людину від
заподіяння іншому шкоди, страждання.
Норма справедливості, яка насамперед розуміється як виконання обов’язку не порушувати ч ужих прав, має й інший аспект – недопущення людиною несправедливості щодо самої себе. Така
вимога виправдана з погляду прагнення кожного
індивіда до самозбереження і самозахисту. Про
повагу до самого себе і своїх прав А. Шопе нгауер
писав так: “жодна турбота про іншого, жодне спі вчуття щодо нього не може накладати на мене
обов’язок терпіти від нього образу, тобто зазнавати
несправедливості” [24, c. 284].
Розмежування двох аспектів с праведливості, як обов’язку не порушувати права інших і як
вимоги не допускати порушення власних прав,
призводить до виникнення актуального етичного
питання: “що в ситуації конфлікту ліпше – завдавати несправедливості чи зазнавати її” [9, c.
346]. Остаточної відповіді на це питання в етиці не
сформульовано, оскільки здійснення справедлив ості “завжди постає перед людиною у вигляді сит уативних, житейських, життєвих задач, р озв’язання
яких не має алгоритму, навіть у такій мінімальній
їх частині, як збереження особистістю власної гідності. Але принаймні важливо пам’ятати, що цю
можливість збереження власної гідності у людини
ніхто не може відібрати” [9, c. 346].
Категорія справедливості широко викори стовується багатьма юридичними науками, зо крема: теорією права, філософією права, а також
галузевими юридичними науками. У теорії права
справедливість розглядається як: ознака та при нцип права, принцип юридичної відповідальності
та правопорядку. Сучасні філософсько -правові
дослідження присвячені аналізу справедливості
як: ідеї [6, 16] та сутності [20] права, гносеолог ічного принципу права [14, 15], а також як осно вної правової цінності [3, 8, 17]. У галузевих юр идичних науках справедливість розглядається,
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зокрема, як: засада цивільн ого законодавства – у
цивільному праві та принцип призначення кр имінального покарання – у кримінальному праві.
В узагальненому юридичному розумінні
справедливість є категорією права. У системі
всіх правових понять категорії – це основні фундаментальні поняття, які, “будучи відображе нням найбільш істотних властивостей і головних
зв’язків правових явищ, є найбільш глибокими за
змістом і широкими за обсягом поняттями у м ежах правової науки” [7, c. 58].
Справедливість як категорія права є фу ндаментальним правовим поняттям, зміст якого
складає ідея визнання суб’єктивного права ос оби, яке належить їй на підставі природного пр ава, закону (позитивного права) або договору,
усіма учасниками правових відносин. Формою
реалізації цієї ідеї є принцип справедливості,
який об’єднує систему методологічних юрид ично значимих настанов, вимог і заборон, доде ржання яких визначає порядок реалізації справе дливості у суспільному житті. Дотримання при нципу справедливості означає здійснення у прав овому порядку ідеї справедливості. Л.С. Явич н аголошував на глибокому взаєм озв’язку категорій
“принцип” та “ідея”, якщо останню розум іти як
“внутрішню логіку, закон існування досліджув аного об’єкта” [26, c.141]. Справедливість як
принцип та справедливість як ідея функціонують
у праві нероздільно. Ідея є сутнісним змістом
категорії справедливості, принцип – об’єктивною
формою реалізації ідеї.
Юридичним змістом категорії справедл ивості є ідея визнання суб’єктивного права особи.
Визнання – це позитивне ствердження своєю
згодою дійсності існування суб’єктивного права
особи. Визнання права передбачає наявність
двох сторін: особи, право якої визнається, та
особи, яка визнає існування чужого права. Для
особи, право якої визнається, визнання є зовні шнім актом, оскільки воно походить від іншого
суб’єкта і залежить від його волі. Внутрішньою
стороною визнання є усвідо млення власного
права – актуалізація у свідомості суб’єкта факту
належності йому самому певного суб’єктивного
права. Усвідомлення власного права трансфо рмується у вимогу, звернену до іншого суб’єкта
чи суб’єктів, визнати дійсніст ь цього права. Для
суб’єкта, який визнав дійсність чужого пр ава,
визнання перетворюється на зобов’язаність, на
“зв’язаність” чужим правом. Як зазначає В.П.
Малахов, “поняття зобов’язаності є вирішальним
моментом розвитку поняття визнання, є осно вною формою його вираження” [19, c. 132]. Ви-
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знання чужого суб’єктивного права не означає
просту констатацію належності певного права
особі, але й має зобов’язувальну силу і тим зумовлює власну поведінку суб’єкта. З обов’язаність
як наслідок визнання вимагає узг одження своїх
дій згідно з визнаним правом. Визнання чужого
права як зовнішньо спрямований акт, орієнтов аний
на іншого суб’єкта та його право, через з обов’язаність стає детермінантою власної повед інки
особи. Визнання права, яке не має своїм на слідком
зобов’язаність, є фіктивним визнанням, яке рівн означне невизнанню, а, отже, є несправ едливістю.
Справедливим є визнанням лише такого
суб’єктивного права, на яке особа “має право”.
Безпідставне вимагання права є несправедливі стю. Належність права особі повинна бути
об’єктивно зумовленою. Визнання суб’єктивного
права як ідея справедливості стосується лише
тих прав, які мають певну підставу, джерело п оходження. Суб’єктивне право, визнання якого
вимагає ідея справедливо сті, може належати
особі на підставі природного права , закону (позитивного права) або договору.
Висновки. Фундаментальною рисою філософського, етичного та юридичного розуміння к атегорії справедливості є її соціальний хара ктер.
Завдяки здатності впливати на суспільні ві дносини,
встановлювати об’єктивно необхідний порядок
їхньої організації та напрям розвитку відбувається
актуалізація справедливості у відносинах між л юдьми у процесі соціальної взаємодії.
Деонтологічність, історизм та емпіричність
визначають специфіку справедливості як філ ософської категорії, що відображає конкретноісторичні уявлення про належну міру відпові дності між діянням і відплатою на підставі емп іричного співставлення та оцінки декількох соц іальних явищ.
Справедливість як категорія етики розгл ядається у двох аспектах: як моральна чеснота та
моральна норма. Нормативний зміст справедл ивості проявляється не лише у вимозі певного
ставлення індивіда до інших людей та суспільс тва в цілому, а також як обов’язок не допускати
несправедливого поводження з боку інших осіб
щодо самого себе.
У юридичному розумінні соціальний хар актер категорії справедливості конкретизується в
ідеї визнання суб’єктивного права особи, яке н алежить їй на підставі природного права, закону
(позитивного права) або договору, усіма учасн иками правових відносин. Формою реалізаці ї цієї
ідеї є принцип справедливості, додержання якого

забезпечує належний порядок організації та р егулювання суспільних відносин.
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THE CATEGORY OF JUSTICE :
PHILOSOPHYCAL, ETHICAL AND JURIDICAL MEANINGS
Summary
Philosophycal, ethical and juridical meanings of the category of justice have some common features
and also some special features. Social nature of justice is a common feature of the philosophycal, ethical and
juridical meanings of this category. The special features of the philosophycal meaning of justice are empir ical, deontologycal and inconstant nature. Ju stice as a category of ethics consists of two aspects: as a moral
virtue and as a moral norm. Justice in a juridical sense means an idea of recognition of an individual right,
which belong to somebody according to the nature law, positive law or agreement by all members of the legal relations.
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ДИСКУСІЯ ПРО АДМІНІС ТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО В СРСР
У 20-Х РОКАХ XX СТОЛІТТЯ
Постановка проблеми. Адміністративне
судочинство в нашій країні, на жаль, практично
не має історичного досв іду функціонування, у
зв'язку з чим нам у спадщину дісталися лише т еоретичні міркування вчених, які стояли у витоків
ідеї створення на теренах колишнього СРСР і нституту адміністративної юстиції -судового контролю за діями органів державної влади та
управління. Відмітимо, що на теперішній час не
усі питання історичного розвитку зазначеного
інституту у їх критичному аналізі стали резул ьтатами наукових доробок вчених. Більшість а вторів, які у своїх працях торкалися зазначеної
проблематики, робили це ілюзорно або поверх ово, не приділяючи достатньої уваги тому або і ншому етапу науково-теоретичного становлення
адміністративного судочинства в СРСР.
У зв'язку з цим у якості мети даної статті
автор пропонує більш детально розглянути п огляди радянських вчених та законодавство щодо
зазначеного питання у межах конкретних істор ичних етапів розвитку держави і права. Отже, у
даній статті мова піде про часи НЕПу, період,
коли адміністративно-правова наука нової радянської держави розвивалася за передовими св ітовими зразками, коли активно пр ацювали такі
відомі вчені-адміністративісти як В.Л.Коба левський, А.І.Єлістратов, О.Ф.Євтихієв, наукові
висновки яких багато у чому залишилися акту альними і до наших днів.
Виклад основного матеріалу дослідже ння. Після завершення революційних подій перед
юриспруденцією, представники якої були стурб овані законодавчими актами нової влади, вин икла
проблема контролю за діями та рішеннями адмін істративних органів. Намагаючись зн айти вирішення зазначеного питання, спеціалісти у галузі адм іністративного
права,
зокрема,
проф есори
А.І.Єлістратов та В.Л.Кобалевський, наполегл иво
відстоювали ідею створення інституту адміністр ативної юстиції за західноєвропейським зра зком.
Так, А.І.Єлістратов з цього приводу зазн ачав, що наявність навіть найретельнішого зак онодавчого регулювання відносин між державою і
особою не здатне виключити порушення прав
громадян представниками державної влади. У
зв'язку з цим і виникає необхідність створення

для громадян особливих гарантій, які могли б
перешкоджати подібним порушенням, сприяли б
усуненню або пом'якшенню їх негативних на слідків. І однією з таких гарантій вчений бачив
інститут адміністративної юстиції, яка, на його
думку, була незрівнянно кращим за б удь-яку
скаргу способом гарантування та захисту прав
громадян [2, с 170].
Подібних поглядів дотримувався також і
В.Л.Кобалевський, який вважав, що серед різн оманіття засобів, які гарантують законність дій
органів державної влади, найбільш дієвим вв ажається судовий контроль законності дій адмін істративних органів, тобто адміністративна юст иція [4, с 241].
Більш стримано з цього приводу висло влювався професор М.Д.Загряцков, який вважав,
що законність забезпечується не тільки юриди чними, але і соціальними гара нтіями. Якими досконалими у технічному розумінні не були б
правові гарантії, вони безсилі, коли правова св ідомість народу не розвинута, але з іншого боку
соціальні гарантії недосяжні для розуміння, якщо
вони не знаходять виразу у юридичних форм улюваннях. Продовжуючи далі, автор хоча і називає
адміністративні позови не зовсім досконалим зас обом захисту порушених прав, але одночасно з цим і
погоджується, що останні відкривають можливість
для громадян впливати на адміністративний мех анізм: вони переводять соціальні гарантії у ранг
юридичних і виступають першою юридичною ф ормою соціальних гарантій [3, с 74].
На позиції необхідності побудови інстит уту контролю за діями адміністрації стояв також і
Є.Носов, який стверджував, що після закриття
бюро скарг, унікального органу робітничоселянського контролю за діями адміністративн ого апарату, державі вкрай не вистачає адміністративної юстиції у західноєвропейському роз умінні цього слова [6].
Наведені вище думки об'єднує той факт,
що усі вчені у формулюванні своїх виснов ків
щодо перспектив побудови в СРСР інституту
адміністративної юстиції спиралися на західн оєвропейські уявлення про зазначений правовий
інститут, з тією лише відмінністю, що кожен з
них віддавав перевагу або французькій (Єлістр а-
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тов), або німецькій (Кобалев ський), або одночасно французькій і німецькій (Загряцков) моделі
адміністративного судочинства. Але, не дивлячись на наявність в юридичній літ ературі такого
досить повного обґрунтування необхідності існ ування у країні інституту адміністративної ю стиції,
зазначені наукові висновки не знайшли свого н алежного закріплення у нормативних а ктах того
часу. Подібний правовий феномен був характе рним не тільки для СРСР, а й для інших країн соці алістичного табору. У зв'язку з цим можна зробити
висновок, що соціалістична адміністративно-правова наука на відміну від західної не змогла здій снити значного впливу на державну політику.
При цьому необхідно відмітити, що зазн ачені висновки вчених-адміністративістів все таки
привели до певного правового ефекту, який пр оявився у розробці законопроекту про адміністр ативне судочинство. Зазначені законопроекті р оботи почалися навіть ще до початку 20 -х років.
Так, вже у 1918 році народний комісаріат держ авного контролю підготував законопроект, який
передбачав створення комітету (комітет при
Державному контролі), завдання якого мали зв одитися до перевірки звернень громадян, якими
оскаржувалися як дії, так і бездіяльність держа вних службовців та урядових установ [3, с . 50-53].
Передбачалося, що цей комітет буде мати у
своєму складі 22 члени, які будуть призначатися
Всеросійським центральним виконавчим коміт етом. При цьому право на внесення ка ндидатур
членів комітету планувалося розділити між Вс еросійським центральним виконавчим коміт етом
(5 кандидатур), держконтролем (7 кандидатур),
комісаріатом юстиції (3 кандидатури), радою н ародного господарства (3 кандидатури), робітн ичим контролем (2 кандидатури) та профспілками
(2 кандидатури), а рішення мали прийматися с екціями у складі семи членів. Аналіз зазначеного
законопроекту дозволяє дійти в исновку, що він
регулював не що інше, як процедуру розгляду
органом адміністративної юстиції скарг гром адян, де останні наділялися досить повним пер еліком необхідних процесуальних прав. Так, н априклад, пропонувалося надати громадянам пр аво або самостійно приймати участь у вирішенні
їх скарг, або доручати ведення їх справ іншим
особам, що у порівнянні з таємним та письмовим
діловодством царського сенату означало б сутт євий прогрес. Але, з іншого боку, зазначений зак онопроект поступався закону про адміністрат ивні
суди Тимчасового уряду у тому плані, що не п ередбачав створення на нижчих рівнях адміністр ативно-територіального поділу країни зазнач ених
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комітетів. Така структурна побудова органів адм іністративної юстиції зробила б досить проблем атичним звернення більшої частини населення до
органів контролю за захистом своїх прав.
Не дивлячись на практичну завершеність
законопроекту, останній так і не перейшов у ранг
законодавчого акта, оскільки на кінцевій стадії
роботи над ним був зроблений висновок, що
створення адміністративного суду є передчасним
і досить складним завданням. У зв'язку з такою
поставкою питання було прийнято рішення на
користь створення адміністративного (управлі нського) порядку розгляду скарг громадян, яке,
таким чином, замінило інститут адмініс тративної
юстиції, що планувався спочатку.
Подальшим кроком у науково -теоретичному обґрунтуванні необхідності побудови адм іністративного судочинства стала ро зробка у 1921
році Інститутом радянського права при Моско вському державному університеті д екрету про
адміністративну юстицію РРФСР, який передб ачав створення Верховного адміністрат ивного
суду, а також обласних та губернських адмініс тративних судів. Масштаби цього проекту вих одили за межі як закону про адміністративні суди
Тимчасового уряду, так і проек ту 1918 року,
оскільки він передбачав у якості вищої інст анції
самостійний суд замість правл ячого сенату та
комітету при державному контролі.
Зазначені пропозиції були позитивно оц інені народним комісаріатом юстиції УРСР, який
використав їх при розробці вл асного законопроекту, додавши його окремим розділом до проекту
Адміністративного кодексу УРСР. Однак, і на
цей раз розділ про адміністративно -судовий процес залишився лише проектом, оскільки був пі зніше виключений з проекту самого Адміністр ативного кодексу ще до моменту його прийняття.
За спогадами сучасника тих подій, харківського
професора О.Ф.Євтихієва [ 1, с. 311] на внутрішньопартійних дебатах мали успіх противники
адміністративного судочинства, до яких він ві дносив, зокрема, комісара юстиції РРФСР
Д.І.Курського, а не його прихильники, які пер ебували під керівництвом В.В.Осинського, кері вником так званих „демократичних центристів".
Така розстановка сил перешкоджала проведенню
державно-правової реформи, яка надавала мо жливість розвиватися молодій державі за західноєвропейською моделлю.
У зв'язку із таким станом питання щодо
адміністративної юстиції в СРСР професор
В.Л.Кобалевський, який постійно виступав на
підтримку зазначеної реформи, у 1929 змушений
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був констатувати, що ідея створення адміністр ативних судів була відкинута, тому що у радянс ькому праві захист революційної законності у п ершу чергу передбачає збереження революційн ого правопорядку і тим самим відсуває на задній
план елемент особистих вимог, що містяться у
адміністративному позові [ 5, с. 414].
Разом з тим необхідно зазначити, що не
дивлячись на невдачі щодо створення повноці нних адміністративних судів в СРСР та в інших
радянських республіках, на теренах нашої країни
у зазначений період все-таки існували певні органи, які розцінювалися як зародк и адміністративного суду [4, с. 247]. Найбільша активність у їх діял ьності була відмічена у першій половині 20 -х років,
у тому числі і в УРСР, на прикладі якої ми стисло і
розглянемо основи компетенції останніх.
До таких органів належали:
• Страхові ради, які були створені на підставі постанови РНК УРСР „Про соціальне забезпечення робітників та службовців на випадок
тимчасової та постійної втрати працездатності та
членів їх сімей на випадок смерті годувальника"
[8]. Характер повноважень Страхових рад мав
міжвідомчий характер і у їх структурі виділялися
дві інстанції – загальноукраїнська та губернські
Страхові ради.
• Житлові комісії, які відповідно до жи тлового законодавства УРСР мали право розгл ядати скарги на дії відділів комунального госп одарства щодо відмови денаціоналізувати ту або
іншу домобудівлю, а також на порушення оста нніми житлового законодавства при денаціонал ізуванні. При цьому необхідно зазначити, що до
кола завдань житлових комісій входили також і
питання спостереження за проведенням у життя
житлового законодавства щодо доцільного вик ористання в інтересах робітничих мас будівель. З
цього можна зробити висновок, що головним
завданням житлових комісій було здійснення
адміністративного нагляду, де певне місце нал ежало також і перевірці за скаргами г ромадян законності діяльності адміністративних органів.
• Податкові комісії. Незважаючи на ная вність загального правила щодо розгляду фіна нсовими органами скарг громадян на дії посад ових осіб під час стягування податків, в УРСР у
1923 році були створені пода ткові комісії [7]. За
своїм правовим статусом вони були органами з
міжвідомчими повноваженнями, які поряд з в иконанням інших функцій розглядали також і ск арги на порушення порядку нарахування та стя гнення єдиного сільськогосподарського податку.
Зазначені комісії складалися з двох інстанцій -

окружних та губернських комісій. Даючи свого
часу характеристику податковим комісіям, В.Л.Ко балевський хоча і відмічав їх змішаний х арактер
(вони виконували як адміністративну, так і судову
функції), але разом з тим наголошував, що і у їх
діяльності все-таки знаходять прояв елементи адміністративно-судового оскарження [4, с.250-251].
• Судові земельні комісії, справедливо ро зглядалися сучасниками як справжні адміністр ативні суди. Такий висновок було зроблено, вих одячи зі ст. 208 Земельного кодексу УРСР, яка
наголошувала, що усі спори, які виникають під
час землевпорядкування, а також усі спори щодо
прав на землекористування підлягають розгляду
у земельних судових комісіях. Крім цього Кодекс
визначив, що ніякі інші органи , крім судових земельних комісій, не мають права приймати до
свого провадження земельні спори та втручатися
у їх розгляд, зупиняти виконання, змінювати або
скасовувати винесені останніми постанови. В икладене свідчить про те, що зазначені органи н ерідко, поряд з розглядом справ приватного хар актеру, виконували і функції адміністративної
юстиції щодо органів, які вик онували завдання
державного управління у даній сфері. У 1927 р.
певними повноваженнями щодо розгляду зем ельних спорів в УРСР були наділені також сільські ради, які були першою інстанцією зем ельного
суду. Особливістю їх діяльності був той факт, що
вони займалися розглядом приватноправової к атегорії земельних справ. У якості ж другої інст анції щодо земельних спорів, віднесених до ко мпетенції сільської ради, виступали вже районні
судово-земельні комісії, які одночасно з цим б ули і першою інстанцією для спорів, коли стор оною у ньому виступало об'єднання землекори стувачів, громадська організація або державна
установа, тобто суб'єкт управління. Над райо нними судово-земельними комісіями стояли
окружні, які виступали по відношенню до оста нніх другою інстанцією, а у частині, що стосув алася справ, віднесених до компетенції сільських
рад, - органами судового контролю. Вищою с удово-земельною комісією була Особли ва колегія
вищого контролю за земельними справами при
Народному комісаріаті хліборобства, яка була
своєрідним вищим земельним судом, поклик аним вирішувати у порядку вищого контролю
скарги та протести, що вносилися на рішення
судово-земельних комісій, які в ступили у силу
[5, с.414, 415-416].
Крім зазначених органів, до державних
установ, діяльність яких мала у собі елементи
адміністративної юстиції, вчені відносили також
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і арбітражні комісії, діяльність яких віддалено
нагадувала функціонування органів адміні стративної юстиції Франції з розгляду справ щодо
розмежування компетенції між суб'єктами публ ічної влади. Однак, у межах Радянського Союзу
арбітражні комісії вирішували справи виключно
щодо майнових прав державних установ та пі дприємств, у зв'язку з чим по дібні спори носили
переважно характер цивільної тяжби. У підсумку
це давало підстави ствердж увати, що арбітражні
комісії є інститутом зовсім іншого порядку, ніж
інститут адміністративної юст иції.
Поряд з викладеним зазначимо, що у 20 -ті
роки XX століття в СРСР і у діяльності загал ьних судів можна було зустріти елементи адміні стративно-судового контролю за діями адмініс тративних органів. Так, народні суди того часу
мали повноваження на прийняття рішень про
внесення та виправлення даних у книзі запису
актів громадського стану, звільнення від війс ькової служби за релігійними переконаннями, про
визнання за особою статусу іноземця та відшк одування службових витрат посадовим особам [ 1,
с.314-315]. Крім цього, у 20-х роках народні суди
володіли правом скасовувати у ряді випадків нормативні акти місцевих виконавчих комітетів, які
виходили за межі повноважень останніх. У под альшому, за клопотанням ЦВК СРСР, виносити в исновки щодо відповідності нормативних актів ре спублік Основному Закону міг Верховний Суд, який
було створено Конституцією 1924 року. Але, з азначені повноваження вищого органу судової вл ади так і не знайшли свого застосування ні у часи
НЕПу, ні у більш пізні періоди існування СРСР.
Висновки. Отже, можна стверджувати, що
саме у 20-х роках в СРСР ідеї створення інституту адміністративної юстиції, а також деякі пра ктичні кроки у цьому напрямку набули такого
розмаху, якого вони, мабуть, вже більше ніколи
не знали. Більшість вчених -адміністративістів

того часу, спираючись на досвід функціонування
адміністративного судочинства у західноєвр опейських країнах, висловлювала прогресивні д умки, реалізація яких, без сумніву, сприяла б демократичному розвитку молодої держави, але така
перспектива не збігалася з уявленнями правлячої
партії щодо перспектив її розбудови. Цін ність наукових висновків професорів А.І.Єлістратова,
В.Л.Кобалевського, М.Д.Заг-ряцкова полягає у тому, що вони вже у ті далекі часи пропонували т акий варіант розбудови інституту адміністративної
юстиції, який відповідає навіть найсучаснішим
уявленням про нього.
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Постановка проблеми. Принциповим зрушенням, певним проривом в українській істо рико-правовій науці стало дослідження юриди чної історії українських земель у період їх бездер жавного існування. До проголошення незалеж ності України в рамках української історико правової науки практично не розглядалася юри дична історія тих земель, які перебували у складі
Австро-Угорщини. На думку І. Усенка, держав но-правові інститути імперії не зовсім виправда но вважалися чужими для України, спричиню валося це етнічним, а не політико -географічним
підходом до поняття “Україна”. Тобто ті дер жавно-правові інститути, що існували на терито рії України, але, як видавалося вченим, не відби вали національної української специфіки, відсу валися на другий план [1, с. 25].
Після проголошення державної незалеж ності України історико-правові дослідження міського самоврядування Львова другої половини ХІХ
– початку ХХ ст. цілком вписуються у схему
історії держави і права України. Вони є необхідним
елементом аналізу наступності в історії українсь кого самоврядування, історико-правових передумов розвитку місцевого самоврядування та науки
історії місцевого самоврядування.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Наступність і результативність досліджень зумовлена попередніми процесами своєрідного
“підживлення” української історико -юридичної
науки за рахунок історичної. Більшість праць про
громаду та міське самоврядування Львова не
можна вважати правничими. Загалом історія у цих
дослідженнях так була змішана з правом, що істо рики більше досліджували правові явища, а прав ники – історичні процеси. Подолання цих супе речностей полягає у тому, щоб досліджувати гро маду і самоврядування як правові конструкції, зок рема через вивчення й аналіз такого оригінального
правового явища, як львівське міське право.
Історія львівської громади, міського самов рядування та міського права стала обов’язковим
елементом основних концепцій місцевого самоврядування української, польської, австрійської та
німецької історико-правничих шкіл. Загалом ці
концепції мають єдині європейські теоретичні
засади. У цьому контексті показовий аналіз істо -

рії громади та самоврядування Львова з позицій
української історико-правової науки, для якої ще з
часів київської історико-юридичної школи (школи
західноруського права) характерним було викорис тання вченими історико-порівняльного методу з
елементами соціологізму, створення відносно
цілісної картини розвитку права на основі ретельного дослідження його джерел, посилена увага до
публічно-правової сфери [2, с. 8].
Для польської концепції історії міського
самоврядування Львова характерна особлива
увага до досліджуваного періоду. Це пояснюєт ься панівною у тогочасній польській історіографії
ідеєю асиміляції львівських міщан і формування
на основі однакових прав та обов’язків єдиної
громади. Оскільки польська громада кількісно
переважала інші національні громади, то йдеться
про ідентифікацію модерної львівсь кої громади
як польської за духом та інтересами. Попри зах ідний науковий підхід, що спільність прав та і нтересів творить спільну громаду, з цим важко
погодитися. Та незважаючи на політичну й ідеологічну заангажованість, польська концепція
розвивала правовий підхід, для якого характерні
особливий документалізм, увага до численних
правових джерел.
Досить складно говорити про цілісну авс трійську концепцію міського самоврядування з
огляду, зокрема, на те, що історію Львова анал ізувала незначна група австрійськи х дослідників.
Однак уважне ознайомлення з їхніми працями
спонукає до розуміння їх фрагментарності, зумовленої іншими завданнями дослідження. У біл ьшості цих праць історія громади та самоврядування Львова не є самостійним об’єктом досл ідження, а діяльність органів самоврядування і
міське право – окремим його предметом.
Проте наукові ідеї, висловлені окремими
австрійськими авторами, заслуговують на увагу
і, на нашу думку, дозволяють говорити про сп ільність позицій. Насамперед мається на увазі
ідея реалізації у Львові громадської (громадівс ької) теорії самоврядування, котра стала основою
австрійського законодавства про громади і сам оврядування, зокрема, міського у 60 -х рр. ХІХ ст.
Доброю ілюстрацією може бути праця секретаря
магістрату м. Львова та керівника м іського архі-
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ву Карла-Вільгельма Распа, в якій він переконує,
що „громадська теорія передбачала автономію
міста і сприймалася як вимога часу”, а її практ ична реалізація забезпечувала „усвідомлення сп ільності інтересів громади та терпимість у под оланні труднощів” [3, с. 130, 132].
Існування різних концепцій історії міськ ого самоврядування Львова у другій половині ХІХ
ст. не тільки свідчення наукового плюралізму, а
й добра основа сучасних досліджень. Критична
сума знань, нагромаджена в минулому, у суча сній комплексній інтерпретації дозволяє сподів атися на нове і якісне знання історії міської гр омади та міського самоврядування Львова другої
половини ХІХ – початку ХХ ст.
Мета статті. Автор ставить собі за мету
проаналізувати ступінь наукової розробки пр облеми, сформувати засади історико -правового
дослідження міського самоврядування, визнач ити коло його джерел і ввести в науковий обіг н ові джерела, визначити закономірності та особл ивості реалізації ідеї, основних концепцій та пра ктики міського самоврядування Львов а середини
ХIХ – початку ХХ ст.
Виклад основного матеріалу дослідже ння. Джерельна база цього наукового дослідження
формувалася за умов існування небагатьох вір огідних версій цілісного історико -правового розвитку м. Львова. Проте вона стала результатом
свідомого поєднання основних засад української
та польської історіографії держави і права і с учасних методів пошуку джерел та їх аналізу.
Прийнято вважати, що українська та польська
історико-правова наука у стислому розумінні
цього слова розвивалася саме у XI X столітті.
І.Б.Усенко пише, що першим у Польщі дослідив
право в історичному аспекті Т.Чац ький, автор
книги „O litewskich i polskich prawach” [1, с. 9].
Наприкінці XIX ст. сформувалася концепція „з ахідноруського права”, що дозволяє говорити про
становлення української історії держави і права.
Для української історії права характерна
велика диспропорція між емпіричним викори станням, зокрема, джерел міського права та уз агальненням відомостей про хоча б окремі його
види. Це свідчить про максимально широкий
підхід до джерел історико-правових досліджень.
Для польської історії держави і права характе рнішим є позитивістський підхід. Саме з позит ивістських позицій написані праці М. Боброжи нського, О. Бальцера, С. Кутшеби [4]. У той же
час професор юридичного факуль тету Львівського університету П. Домбковський започаткував
традицію реконструкційних досл іджень [5].
30

Взаємопроникнення української та польс ької історіографій права спричинило несподівано
цінні результати розвитку філософії та метод ології історико-правових досліджень. Наприклад,
учень Ф. Леонтовича Ф. Тарановський, якого
можна віднести до представників наукової шк оли західноруського права, з огляду хоча б на те,
що він став членом Української Академії наук,
зробив бібліографічний і водночас критичний
огляд фундаментальних праць польських учених
О. Бальцера та С. Кутшеби [6, c.159 – 208. ]. Цей
огляд містить оригінальні думки автора про заг альну методологію історико -правових досліджень, ролі юридичних конструкцій в історії с успільних інститутів і періодизацію історії держави і права.
Автор, зокрема, розвиваючи вчення
В.І.Сергєєвича про поділ як закономірність іст оричного розвитку, в якому акумулюється вся
історія, філософія її поступу та змін, підкресл ював: „ Цілісність і закінченість історичного пер іоду визначається для юриста неперервною мо жливістю зводити сукупність розрізнених прав ових явищ, норм та інститутів до декількох кері вних юридичних принципів, за якими може бути
побудована єдина система права, яка виключає
внутрішні протиріччя” [6, с. 160]. Цим автор доводить, що правові зміни є найбільш оч евидними і
наочними показниками змін усього суспільного
ладу, однак він не абсолютизує ролі юридичної
школи в історії, не обмежує історію вивченням
тільки правового розвитку. З іншого боку, на ду мку Ф. Тарановського, економічна та соціальна історія не може обійтися без завершення її юридичною
конструкцією – інакше ніколи не буде досягнуто
розуміння історичного процесу загалом, а самій
історії загрожує небезпека дослідження нескінченно малих економічних і соціальних змін.
У цій розвідці акцентується увага на двох
панівних у цій концепції позиціях , представл ених юридичною школою німецьких державозн авців К. Гербера і Р. Ієрінга. Для німецьких де ржавознавців ХІХ ст. окремі періоди суспіл ьної
історії – це закінчені системи права, між як ими з
формально-юридичного огляду нема поступов ості. Так Р. Ієрінг також усвідомлював немин учість догматизації періодів, але прекрасно роз умів, що за видимою, формально -юридичною „революцією” прихована неперервна «еволюція»
соціальна [6, с. 161].
Теоретичні засади, розроблені Ф. Тарано вським для критичного аналізу праць О. Бальцера
та С. Кутшеби, є тим, не менш, цінними для нашого дослідження. Справді, міське самовряду-
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вання Львова другої половини ХІХ – початку ХХ
ст. було своєрідною формально-юридичною революцією, і водночас об’єктивним результатом
еволюційного розвитку львівської громади. Таке
розуміння розвиває критичний підхід до версії
польської історіографії про неперервну традицію
польського самоврядування міста Львова.
Окремим завданням дослідження було ф ормування його джерельної бази на засадах іст орико-правового підходу. Він передбачав особл иву увагу до джерел міського права як публічно правового, так і приватно-правового характеру.
Відзначимо, що для української історії права характерна велика диспропорція між емпіричним
використанням джерел міського права та уз агальненням відомостей про хоча б окремі його
види. Більшість дослідників історії Львова так чи
інакше використовували ці джерела, але систе мно
вони не досліджувалися. Можна говорити лише
про окремі фрагменти сучасної методології досл ідження джерел міського права, сформовані у пр ацях П. Домбковського, Я. Ісаєвича, В. Кульчицьк ого, Я. Дашкевича, М. Капраля, Т. Гошко.
Історико-правовий підхід дозволяє виділ яти серед усіх залучених джерел джерела прав ової інформації та нормативно-правові документи.
Сучасне розуміння правової інформації та дж ерел правової інформації подається у Законі Укр аїни „Про інформацію”, в якомe зокрема, підкре слюється (ст. 22), що „правова інформація – це
сукупність документованих або публічно огол ошених відомостей про право, його систему, дж ерела, реалізацію, юридичні факти, правовіднос ини, правопорядок і боротьбу з ними та їх проф ілактику тощо” [7].
Закон поділяє джерела правової інформації
на нормативні і ненормативні. Коло ненормати вних джерел правової інформації у дослідженні
історії самоврядування Львова надзвичайно ш ироке, а їх джерелознавча вартість – різна. Необхідно проаналізувати самоврядний та правовий
джерельні пласти хронік Львова, ділове л истування, статистичні матеріали, правові акти орг анів міського самоврядування, фінансові докум енти, довідки, газетні повідомлення, публічні в иступи, рішення громадських організацій тощо.
До правової інформації цих джерел треба ставитися критично, зіставля ючи з нормативноправовими джерелами.
Цінність нормативно-правових документів
для дослідження міського самоврядування Льв ова означеного періоду непересічна. Адже саме у
той час формувалися модерні самоврядні сист еми та нове міське право, а правотворча діял ь-

ність самоврядних органів набувала наукової о снови, держави забезпечували єдність і систе мність права на своїй території.
Уявлення про тогочасну правотворчу те хніку допомагають окреслити коло правових актів
як історичних джерел. Практика нашого досл ідження та науковий підхід до правових актів як
джерел історичних досліджень, запропонований
Я. Дашкевичем, указують на необхідність урахування таких даних: 1) орган держави і влади, с амоврядування, установа, які прийняли правовий
акт; 2) назва акта в оригіналі та назва, встановлена пізніше; 3) порядок прийняття, набрання чи нності й оприлюднення акта; 4) дія акта в часі
(темпоральна дія); 5) законодавча (правотворча)
техніка; 6) мова акта; 7) обсяг акта; 8) зміст акта;
9) місце акта у системі права; 10) системати зація
актів; 11) сучасне місце зберігання акта; 12) іст орія дослідження акта [8, с. 137].
З огляду на великий обсяг правових джерел
аналіз нормативно-правових джерел найзручніше
провести, відповідно їх згрупувавши: 1) закони
та підзаконні акти Австрійської , а згодом Австро-Угорської монархії; 2) правові акти органів
державної влади й органів крайового самовряд ування коронних країв; 3)статути; 4) виборчі о рдинації; 5) регламенти; 6) рішення, ухвали; 7)
розпорядження; 8) інструкції; 9) положення; 10)
службові приписи.
Аналіз законодавства Австрійської (Авс тро-Угорської) монархії передусім необхідний для
розуміння австрійської (австро -угорської) моделі
самоврядування та її особливостей в окремих
коронних краях держави. Саме єдине законодавство Австрійської та Російської держав у середині
ХІХ ст. спершу практично скасувало істори чне
міське право в Польщі, Україні, Чехії, Уго рщині,
інших регіонах Центральної та Східної Є вропи [9,
с. 113], а згодом стало основою формування нового
самоврядного, зокрема, міського права.
Безпосередній правовий вплив на розвиток
громади і самоврядування м. Львова другої п оловини ХІХ – початку ХХ ст. мали октройована
Конституція Австрійської держави від 4 березня
1849 р., яка була оприлюднена у формі цісарс ького маніфесту, тимчасовий Гр омадський закон
від 17 березня 1849 р., закон „Про основні засади
(принципи) організації громад” від 5 березня
1862 р. і прийнятий 12 серпня 1866 р. Галиц ьким
Крайовим Сеймом Закон Громадський, з обов’язуючий у королівстві Галичини і Волод имирії разом з Великим Князівством Краківським.
В Основному законі 1849 р. знайшли
втілення принципові ідеї австрійської моделі
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самоврядування громад (громадського самовря дування). Так, у ст. 33 було зазначено, що най меншими територіальними одиницями є грома ди, наділені правом самоврядування, та визначе ні основні права громад, а саме: вибори керівних
органів громад, право прийняття нових членів,
самостійне управління своїми справами, форму вання бюджету громад, публічність засідання
громадських органів [10, с.3]. Саме н а цих засадах побудовано і тимчасовий Громадський
закон від 17 березня 1849 р., прийняття якого
було для того часу прогресивним фактом з двох
причин. По-перше, він проголошував ідею гро мадського самоврядування і встановлював, що
фундаментом вільної держави є вільна гро-мада
(ст. 1). Це визначення характеризувало спрямуван ня цього закону до надання досить широких
повноважень громаді як найменшій територіальній
одиниці та її органам. Матеріально -фінансовою й
організаційно-правовою основою цих повноважень
було право на володіння певним майном та обран ня представницьких органів громади. По -друге,
цей закон заклав правову основу для майбутніх
процесів децентралізації монархії. Вiдповiдно до
цього закону сфера повноважень місцевих громад
поділялася на "природне" (самостійне) право i
передане (делеговане) державою громаді. Обме ження прав громадського самоврядування дозво лялося лише шляхом прийняття закону [11, с. 218].
1 червня 1861 р. австрійський уряд подав
на розгляд парламенту проект нового громадс ького закону „Про основні засади діяльності гр омад”, який був затверджений 5 березня 1862 р.
[12]. Закон, який містив 26 статей, заклав основні
принципи організації та діяльності громад, їх
правове становище щодо належного громадам
майна (ст. 1); визначив сфери їх діяльності (власну i доручену – ст. 4); право на обрання пре дставницьких самоврядних органів (ст. 8) та ум ови (підстави) їх вiдповiдальності (ст. 13) тощо.
Цей закон урегульовував питання виборчого пр ава членів громад (ст. 10), надавав право гром адам на покриття власних видатків (витрат) шл яхом запровадження збору спеціальних дод атків
до державних податків, а також установлення
місцевих податків і зборів (ст. 15). При цьому ст.
21 закону вказувала, що розмір таких д одатків i
зборів повинен був визначатися законом, прийнятим Крайовим Сеймом. А ст. 22 цього закону
надавала право великим містам монархії, зокр ема і Львову як столиці коронного краю, на отр имання власних статутів, що забезпечувало мо жливість автономного розвитку міських гр омад
шляхом формування представницьких орг анів
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самоврядування та визнання права на бюдж етну
самостійність.
На підставі цього закону у коронних краях
були прийнятi свої правові акти. Так, 12 серпня
1866 р. Галицький Крайовий Сейм прийняв
"Закон громадський зобов'язуючий у Королівстві
Галичини i Володимирiї разом з Великим Кня зівством Краківським" [13], а також ординацію
виборчу для громад. І хоча норми закону не
поширювали свою чинність на столичне місто
Львів, про що вказувалося в ст. 1 преамбули
Крайового закону, однак ко роткий його аналіз
необхідний i важливий з огляду значення цього
закону як правового підґрунтя i теоретичного
взірця розробки статуту Львова.
Австрійські громадські закони в 60 -х рр.,
що базувалися на правовому розвиткові загалом,
створили умови для функц іонування системи
самоврядування, про яку проф. Ю. Панейко п исав: "З становища відмінного, ніж швейцарське,
вийшло старе австрійське законодавство. Воно
визнавало найбільшу, майже позбавлену всякої
контролі свободу діяльності самоврядних од иниць. Виходячи з старої ліберальної теорії про
"природні" права громади, воно мало в розумінні
цієї теорії повну рацію, причому дальшою пр ичиною призначення самоврядним одиницям д уже широких управлень був також намір створити
для окремих націй монархії охорону i противаг у
супроти інших націй, а також супроти органів
правління" [14, с. 135].
Конституція Австрійської монархії, загал ьнодержавний закон про місцеве самоврядування,
а також правові акти органів крайового сам оврядування коронних країв Австрійської держ ави сприяли зміцненню правового статусу громад
та надали право прийняття ними правових актів.
Питання про правові акти органів самоврядува ння м. Львова набуває особливої актуальності т ому, що йдеться про формування справді грома дської системи правотворчості, а згод ом – міського права. Водночас проблематика актів міського
самоврядування практично не розроблена вітч изняною історико-правовою наукою. З огляду на
це часто доводиться застосовувати сучасне роз уміння правового акта місцевого самоврядування і
сучасні критерії встановлення їх кола. Не обійт ися без порівняльно-історичного та порівняльного
методу, особливо у дослідженні питань, пов’я заних з визначенням кола суб’єктів місцевої (с амоврядної) правотворчості, ієрархії таких а ктів
за юридичною силою, їх предметом, п роцедурою
набрання чинності та скасування.
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Концепції та джерела історії самоврядування м.Львова середини ХІХ -початку ХХ ст.

Із правових актів львівського міського с амоврядування другої половини XIX – початку
XX ст. найбільше досліджувався статут Львова
1870 р. [15]. Цінність цих досліджень полягає у
доведенні важливості міського стату ту як своєрідної “комунальної конституції”, яка найоптим альніше відповідає ідеї розмаїття й свободи виб ору напрямів і видів локальної діяльності нас елення за місцем проживання [16, с. 174], а також,
що статут знаменує епоху формування у Львові
модерного самоврядування. Важливим результ атом попередніх досліджень є висновок про те,
що статут 1870 р. – правовий акт загального т ипу, який дозволяє органам міського самовряд ування здійснювати різноманітні фу нкції. Однак
це не єдиний правовий документ міського сам оврядування, який отримав назву статут. Так називалися документи, які визначали повноваже ння
(регламентували організацію та діяльність) стру ктурних підрозділів міських самоврядних органів чи
окремих міських установ (наприклад, товариства
промисловців та міського промислового музею,
статистичної комісії тощо). Окремим різнов идом
були статути місцевих правил, які регулювали ф ункції органів місцевого самоврядування в конкре тній сфері. Таким був пенсійний статут для служб овців (урядників) і міських слуг [17].
Загалом в основу класифікації статутних
документів, які приймалися органами самовр ядування м. Львова, необхідно закладати три кр итерії: поділ за сутністю, за змістом і за формою.
Міський статут 1870 р. за сутністю – основний
нормативний акт локальної самор егуляції; за
змістом – упорядкована (систематизована) сук упність норм права, які регламентують діял ьність
міських самоврядних органів і є обов’язковими
для них та посадових осіб органів міського сам оврядування, а також установ, організацій, ф ондів,
що здійснюють свою діяльність на території міста і
мешканців Львова. За формою – міський статут –
кодифікований нормативно-правовий акт, прийнятий у встановленому порядку.
Інші статути, віднайдені, зокрема, в Цен тральному державному історичному архіві у м.
Львові, як правило, містять норми організаційно правового характеру. Наприклад, статут міського
бюро праці [18] визначає порядок формування
та призначення посадових осіб і службовців ць ого органу, його функції і повноваження, грома дський контроль за його дія льністю, умови забезпечення коштами. функції цього органу та пер елік безоплатних послуг, які надає бюро праці.
За характером зібраного джерельного м атеріалу можна зробити висновок, що наявність

статутів ні в якому разі не звільняла органи міс ького самоврядування, їх посадових осіб від “вл ади законів”, хоча й робила її більш ліберальною,
толерантною до місцевих традицій та вольно стей. Загалом міський статут 1870 р. приймався з
метою врахування історичних, національно культурних та інших особливостей функціон ування львівської громади, інші статути є прав овими документами організаці йного характеру.
Важливе значення для аналізу реального
правового становища громади м. Львова мають
виборчі ординації – правові документи, які регламентували порядок (умови) провед ення виборів як одну з умов місцевої демократії. Диск усійним є питання про правову природу виборчих
ординацій, зокрема чи є вони самостійними д окументами, чи складовою частиною міського
статуту. Статут м. Львова складався з двох ча стин: А). Закон громадськ ий; Б). Виборча ординація для громади столичного к оролівського міста
Львова [19]. Тезу про єдиний документ підтве рджує закон від 14 жовтня 1870 року, який надає
міський статут столичному королівському місту
Львову. У статті 2 зазначається: “Пол оження
(вимоги) цього статуту про склад, вибори та
управління міської ради наберуть чинності після
його оприлюднення” [20, с. 122].
Дехто з науковців розглядає виборчі орд инації як окремі документи, що за змістом є дж ерелами міського виборчого права і містять не
тільки норми процесуального права, а й норми
матеріального права, насамперед щодо суб’єк тивного виборчого права. Глава 1 виборчої о рдинації визначає активне та пасивне виборче
право при виборах міського представницького
органу. Цікавий той факт, що згадана орд инація
наділяла активним виборчим правом і юриди чних осіб (установи, корпорації, фонди) за умови,
якщо їхній центральний офіс був у Львові, а ро змір сплати ними річного податку в міс ьку казну
становив не менше 250 злотих.
Пасивним виборчим правом були наді лені
дієздатні громадяни Австрійської держави чол овічої статі, яким на день виборів виповнилося 30
років.
Загалом виборча ординація – своєрідний
звід норм процедурного (процесуального) хара ктеру, які описують підготовку до виборів, гол осування, завершення виборчої кампанії. Як джерело виборчі ординації нерозривно пов’язані з
міськими статутами і дають уявлення про фо рмування громадою своїх самоврядних органів.
Порядок діяльності органів міського сам оврядування визначався статутом м. Львова 1870
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р. і деталізувався регламентами відповідних о рганів та установ. Предметом аналізу стали такі
регламенти: 1) регламент роботи міської ради
Львова; 2) регламент міського бюро праці; 3) р егламент ради охорони здоров'я; 4) регламент ст атистичного бюро; 5) регламент архів у давніх актів та історичного музею.
Ці організаційно-правові документи, для
означення яких у тогочасній польській офіційній
мові використовується термін „ porzandek czynnosci” (буквально „порядок чинності” або „пор ядок роботи”), є сукупністю правил, що на йчастіше регулюють роботу органів самовр ядування чи
міських установ. Такий зміст документів дозв оляє називати їх регламентами, що відповідає зн аченню цього слова в сучасній укр аїнській мові
[21, с. 107]. Право встановлювати порядок своєї
роботи передбачено для міської ради у ст. 51
статуту м. Львова, де, зокрема, зазначено: „Рада
має право в межах чинного законодавства вст ановлювати порядок своєї роботи та розгляду
справ для себе та міських служб” [22]. Предста вницький орган територіальної громади м. Львова
скористався цим правом і прийняв регламент
своєї роботи, що містив 8 розділів та 88 парагр афів [23]. Даний регламент установлює порядок
роботи бюро (президії) міської ради, визначає
статус депутатів міської ради (радних), організ ацію та діяльність секцій, спеціальних комісій та
комітетів міської ради, президента міста, делег атів міської ради, а також в едення діловодства у
представницькому органі громади м. Львова.
Отже, регламенти також безпосередньо
пов'язані зі статутом міста і за юридичною силою
перебувають в ієрархічній залежності від нього.
Неоднозначна і група джерел дослідження,
які носять офіційну назву „ reguliaminy”. Їх аналіз
дозволяє стверджувати, що така назва застосов увалася як у значенні регламенту, так і у сучасн ому значенні слова „положення” . Наприклад,
„Projekt zmiany Reguliaminy dla Rady krol. stol. m.
Lwowa" Е. Мохнацького за своїм змістом є про ектом змін до регламенту міської ради. У той же
час, „Reguliamin Rady Zdrowia miasta Lwowa" за
сутністю та своїм змістом є положенням про р аду та визначає її місце у системі орг анів міського
самоврядування, а також її функції, повноваже ння тощо [24]. Більшість досліджених нами „рег улямінів”, за своєю суттю, є саме п оложеннями
про структурні підрозділи самовря дних органів
та міські установи. Цілком зр озуміло, що ці документи логічно перебувають в ієрархічній зал ежності від міського статуту Львова і є правовою
основою для прийняття рішень (ухвал, розпор я34

джень) відповідними органами, посадовими ос обами та міськими установами.
Найбільш масовими джерелами дослідження історії громади та міського самовряд ування Львова другої половини XIX – початку XX
ст. є рішення (ухвали) та розпорядження міських
самоврядних органів і посадових осіб. Ці правові
акти були спрямовані на встановлення, зміну,
припинення конкретних правовідносин, що стосувалися життя міської громади загалом, та її
членів, зокрема. Тому від їх юридичних власт ивостей правові акти органів міського самовряд ування, їх структурних підрозділів і посадових
осіб можна поділити на нормативні та індивіду альні акти. Нормативні акти компактно зберегл ися
у відділі рукописів ЛНБ ім. Василя Стефаника
(фонди Кжечуновичів, Оссолінських, Райса), у
Центральному державному історичному архіві у м.
Львові, у Львівському обласному державному а рхіві, у Науковій бібліотеці ЛНУ ім. Івана Франка.
Індивідуальні акти, розпорошені ще у XX
ст., були виявлені не тільки у цих фондах, а й у
фондах бібліотеки інституту ім. Оссолінських (м.
Вроцлав, Республіка Польща), Науковій біблі отеці Вроцлавського університету, бібліотеці Ча рторийських (м. Краків, Республіка Польща), В іденському міському і земельному архіві та у
Львівському історичному музеї.
Зрештою мета нашого дослідження не в имагає систематизації всього масиву індивідуал ьних актів, окремі з яких аналізуються для хара ктеристики діяльності самої громади та її сам оврядних органів.
На відміну від рішень, ухвал і розпор яджень органів міського самоврядування , коло
інструкцій та службових приписів обмежене. Але
ці правові документи містять ґрунтовний матер іал про міську службу, дозволяю ть зрозуміти її
становлення та роль, співвіднести з тогочасною
державною службою, тобто її належить розглядати як порівняно самостійний інститут міського
самоврядування, який потребував свого правов ого регулювання.
Важливе значення для розуміння природи
міської служби має визначення статусу міського
посадовця (службовця), його прав та обов'язків,
відповідальності за свою професійну діяльність.
Відтак інструкції та службові приписи дають нам
уявлення про засади функціонування міської
служби, її основні завдання, про місце і роль
службовців у системі міського самоврядування.
З огляду на це, джерелами дослідження
стали такі інструкції та службові приписи: 1) для
міської виконавчої служби; 2) для міської саніт а-
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Концепції та джерела історії самоврядування м.Львова середини ХІХ -початку ХХ ст.

рної служби; 3) для комісарів дільниць магістр ату; 4) для міських наглядачів торгівлі; 5) для
управляючих міською власністю та фундаціями;
6) для службовців лісового господарства та ліс ової охорони; 7) для магістрату королівського
столичного міста Львова; 8) про міську рахунк ову палату та міську скарбницю; 9) службові приписи для міських охоронців (наглядачів) в'язниць
та місць тимчасового тримання осіб.
Висновок. Загальний аналіз історичної
правової інформації підтвердив поширену серед
львівських науковців тезу, що Львів як жодне
інше місто України зберіг великі архівні збірки
[25 с. 43], зокрема, як основу дослідження історії
міської громади та самоврядування другої пол овини XIX – початку XX століття. Однак незв ажаючи на таку велику джерельну базу, Львів досі
не має систематичного історико -правового дослідження міського самоврядування та міського
права, а більшість правових документів недост атньо залучені у науковий обіг. Отже, дослідже ння концепцій та джерел історії самоврядування ,
м. Львова середини ХIХ – початку ХХ ст. є невід
ємною складовою комплексног о вивчення історії
громад і міського самоврядування в Україні –
перспективного напрямку ро звитку історикоправової науки.
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THE CONCEPTION AND S OURCES OF THE HISTORY OF SELF-MANAGEMENT IN LVIV
IN THE MIDDLE XIX – THE BEG. OF XX CENT URY
Summary
The article deals with the main concepts and sources of the history of the city self -governing of Lviv from
the middle of the 19 th century to the beginning of the 20th century. Attention is paid to the Ukrainian, Polish and
Austrian concepts and sources which had a great significance for the period under the investig ation.
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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича , Чернівці
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ АКТИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ В ОЦІНЦІ І.Я.ФРАНКА
Постановка проблеми. Пам’ятки права,
як об’єкт дослідження, цікавили не тільки пра вників, але і вчених інших галузей знань: істор иків, політологів, економістів, літературознавців.
Яскравим представником останніх був відомий
український письменник І.Я.Франко. Його с учасники неодноразово вказували на широкий
обсяг знань і незвичайну пам’ять письменн ика:
“Франко знав релігію краще, аніж професори
теології, літературу, політичну економію, прир одничі науки, історію, етнографію ліпше, ніж д еякі вчителі тих наук. Взагалі, мав він широкий
круг всебічних знань не як дил етант, а як дійсний
вчений” [1, с.291]. Така глибока всеохоплюв аність інтересів І.Франка поширювалась і на сф еру права. У своїх літературознавчих дослідже ннях вчений неодноразово звертався до пам’яток
українського права різноманітних історичних
епох. Попри те, що їхні тексти, здебільшого, ц ікавили мислителя з точки зору літературної зн ачущості, в окремих випадках він аналізував їх, як
справжній історик права.
Ступінь наукової розробки теми. Політико-правові погляди І.Франка розглядалися і сториками та політологами, соціологами та пра вниками. Але, незважаючи на те, що результати
вивчення наукової спадщини мислителя від ображені в багатьох радянських і сучасних, вітч изняних і зарубіжних дослідженнях, поза увагою
залишилась певні аспекти міркувань І.Франка.
Думки вченого з приводу давньоруських дже рел
права ще не були предметом спеціального ро згляду істориків права. Справа в тому, що хара ктеристика І.Франком пам’яток права Київської
Русі міститься, переважно, в літерат урознавчих
роботах вченого, до яких не зверталися дослі дники правових поглядів пис ьменника.
Мета статті. Саме тому завдання даного
дослідження полягає у детальному “прочитанні”
наукових розвідок І.Франка з метою з’ясування
нових рис його правових поглядів, розкритті м іркувань вченого з приводу характеристики рус ько-візантійських договорів Х ст., як важливих
першоджерел давньоруського права.
До головних праць І.Франка, у яких вир ажені його погляди на пам’ятки давньоруського
права, належать такі: “[План викладів історії л ітератури руської. Спеціальні курси. Мотиви]”

1894-1895 рр., “Ukraina irredenta” 1895 р., “Южнорусская литература” 1904 р., “Причинки до
критики джерел давньоруських пам’яток” 1907
р., “Найстарші традиції культурного життя в
Південній Русі” 1912 р. Окремо хочеться підкр еслити: п’ятий розділ великої наукової розвідки
І.Франка “Історія української літератури” (1909)
називається “Історіографія і право в старій Русі”,
а у “Нарисі історії українсько -руської літератури
до 1890 р.” (1910) – у розділі ІХ “Законодавство і
полеміка” – письменник аналізує тексти догов орів Русі з греками.
В останні роки життя (1907 -1916) І.Франко написав частину циклу поетичних тв орів –
“Студії над найдавнішим київським літоп исом”.
Незважаючи на поетичну основу, дослі дники
визнають науковий характер цієї розвідки. Для
нас особливо цінним у цій праці є те, що, попри
реконструкцію головної частини найст арішого
українського літопису, І.Франко подав власні
коментарі та критичні зауваження до тексту, с еред яких особливо зацікавлюють його п огляди на
особливості змісту міжнародних князівських д оговорів Київської Русі.
У наукових дослідженнях, присвячених і сторичним джерелам давньоруської держави,
І.Франко використовував праці відомих істор иків,
правознавців, літературознавців, таких, як В.Анто нович, М.Владимирський-Буданов, П.Владимиров,
М.Грушевський, М.Костомаров та ін. Проте вчений достатньо критично ставився до кожної розв ідки, віддаючи перевагу власним висновкам з в изначеної проблеми. Розглянемо головні положення
Франкових міркувань щодо змісту та значення р усько-візантійських договорів.
Виклад основного матеріалу дослідже ння. Процес політичної консолідації східних
слов’ян завершився наприкінці ІХ ст. утворе нням великої Давньоруської держави – Київської
Русі. Головними джерелами давньоруського пр ава були звичаєве неписане право, в основі якого
лежав звичай, міжнародні договори з греками,
договори князів між собою, договори князів з
народом і дружиною, княжі устави та уроки, ц ерковні устави та перший кодифікований збірник
правових норм Київської Русі – “Руська Правда”.
У Київській Русі закон, який втіл ював волю законодавчої влади князя та віча, ще не отр и-
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мав належного розвитку, тому домінуючим дж ерелом права був звичай. Перехідною формою від
звичаю до закону було право договорів, яким
регламентувались відносини, не охоплені звич аєвим правом. До групи до говорів міжнародного
характеру, укладених з чужоземними державами,
належать договори князів Олега (907 та 911 р.),
Ігоря (944) та Святослава (971 р.) з грек ами. Їхні
тексти містили норми візантійського та рус ького
права. Підкреслюючи високу історичну ва ртість
русько-візантійських договорів, І.Франко нагол ошував на тому, що вони “…важні також як літер атурні пам’ятки, даючи нам найстарші зразки акт ового язика і юридичної термінології дохристиянс ької Русі Х в.” [8, т. 41, с.203].
У Х столітті норми “права дого ворів” в
письмовому вигляді фіксувалися в договорах
Київської Русі з Візантією. Відомий історик пр ава М.Владимирський-Буданов у дослідженні
“Обзор исстории русского права” 1886 р. перші
договори Русі з Візантією оцінював як досвід
запозичення (рецепції) іноземного права та форму переходу від звичаєвого права до законода вства. На його думку, згадані міжнародні догов ори узгоджували норми звичаєвого права русичів
з нормами християнського права греків [2, с.64].
У дослідженні 1912 р. „Найстарші традиції кул ьтурного життя в Південній Русі” І. Франко зауважив: „Не можна не бачити норманських
впливів на найстарших пам’ятках державного і
цивільного права старої Русі, в договорах вони
аж занадто виразні…” [8, т. 40, с.375].
Знайомство з візантійським законодавс твом у Київській Русі розпочалось з часів військ ових походів київської дружини та наступного
укладання мирних договорів з правителями Віз антії. Воно продовжувалось в ході ведення торг овельних справ та пов’язаних із ними промислів.
У праці “Ukraina irredenta” І.Ф ранко писав, що
“… історія українського торгу вивозного трохи
чи не старша від писаної історії українського п олітичного життя; про сей торг ми маємо звіс тки… в договорах Олега і Ігоря з Візантією, в п оходах Святославових, в цілій історії Великого
Новгорода і т.д.” [7, с.379]. Оскільки між Візантією та Київською державою існували тісні то рговельно-економічні зв’язки, то необхідною
умовою подальшого їх розвитку було впорядк ування прав та обов’язків укра їнських купців у
Візантії, а грецьких – на Русі.
У розвідці „Южнорусская литература”
І. Франко підкреслював, що тексти догорів Ігоря
з греками вказують на існування писемно сті в
дохристиянській Русі. „Як би скептично ми не
38

відносились до цих свідчень, все -таки дуже правдоподібно, що в таких древніх центрах то ргівлі,
як Київ, Чернігів, Новгород, Переяславль, які
мали часті торгові відносини з цивілізован ими
народами Заходу і Півдня, знання письма (якого
б то не було – грецького, чи латинського, чи го тського) повинно було існувати в більше чи ме нше широких розмірах” [8, т. 41, с.102].
І.Франко зауважував, що тексти русько візантійських договорів дійшли до сучасного
йому часу у вигляді копій, знятих літописцем з
грецького примірника. Найстарший літопис “П овість временних літ” містить чотири тексти дог оворів Київської Русі з Візантією. Письменник зауважував: „В найстаршім київськім літописі, нев ірно приписуванім Несторові і зредагованім у поч атку ХІІ віку, дійшли до нас найстарші пам’ятки
державного життя Южної Русі, відомі договори
Олега, Ігоря і Святослава з греками, уложені дуже
стародавньою мовою” [8, т. 41, с.196].
“Повість временних літ” учений називав
найважливішою пам’яткою староруського пис ьменства. У дослідженнях І.Франка підкресл юється, що “Повість временних літ” не була ви твором однієї людини, а являла собо ю компіляцію
текстів різних авторів. У цьому літописі знах одяться найстаріші документи міждержавних ві дносин Русі з Візантією, оповідання про збирання
данини, тексти договорів з греками, а також інші,
менш важливі з юридичної сторони, матеріали.
У початковій частині літопису єдиними і сторично-важливими елементами письменник визнавав договори Олега й Ігоря з греками. Він п исав: “ Одиноке цінне в тій літописі – се договори
двох князів у ІХ віці, важні пам’ятки не лише
воєнних і торговельних зносин старої Рус і з Візантією, але не менше важні як історичні свідо цтва внутрішніх відносин та побуту старої Русі”
[8, т. 40, с.86].
Перший договір 907 р. був укладений вн аслідок переможного походу Олегової дружини
до Царгорода. Він встановлював, що греки з обов’язані платити Олегові данину, а русини –
припинити свої набіги на Візантію. Другою ча стиною договору впорядковувались торговельні
відносини між обома державами.
Текст договору Олега з греками 907 р. у
повному обсязі не зберігся. Відомості про його
зміст містяться у найдавнішому київському літ описі. І.Франко зауважував, що “найстарший д оговір Олега з візантійськими царями Львом і
Александром, заключений 907 року, відомий нам
не в дослівнім тексті, а тільки в невеличкім ск ороченні”[8, т. 40, с.379].
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Учений у дослідженні “Найстарші традиції
культурного життя в Південній Русі”, цитуючи
текст цієї угоди, додавав власні коментарі та поя снення. Посилаючись на першоджерело, він описав
процедуру укладання миру: „Олег вис илає своїх
відпоручників до царів, і вони подають умови іменем свойого князя. В противагу сих умов ставлять
греки свої застереження, які без дальшої дискусії
входять в текст договору” [8, т. 40, с.380].
Головними пунктами цього договору були
зобов’язання греків сплачувати данину кожному
місту на Русі, у якому на престолі були посадники Олега. “Довідуємося далі, – констатував
І.Франко, – що руська держава в тім часі була
зорганізована в свого роду автономні намісниц тва з князями, ставленими з руки великого князя
по центральних містах кожного такого намісни цтва” [8, т. 40, с.380].
За договором 907 р. руським купцям у В ізантії виплачувалося утримання строком на
шість місяців. Тому греки вимагали, щоб русичі,
прибуваючи у Візантію, оселялися в одному п ередмісті і входили у місто через одну браму к ількістю не більше 50 чоловік і тільки у супроводі
імператорського урядовця. І.Франко писав: “Русини, що прибували до Константинополя, ділят ься
на дві категорії: купців (гостей) і людей інших ст анів. Купці мають значні привілегії, особливо киї вські, але й вони підлягають досить острим правилам, живуть на передмісті і можуть входити до м іста тільки по 50 людей і то лише з тов аришами і
під дозором царських урядників. Для контролю їх
побуту були заведені спеціальні р еєстри, а від їх
товарів не побирано ніякого мита” [8, т. 40, с.380].
Русь зобов’язувалась не нападати на Візантію.
Далі у літописі, як зауважував вчений, ро зповідається про ратифікацію договору: „греки
присягають, цілуючи хрест, „а Ольга водиша и
мужии єго на роту по рускому закону: кляшася
оружьєм своимъ и перуномъ, бмъ своимъ, и волосомъ, скотьимъ бгомъ, оутвердиша миръ” [8,
т. 40, с.380]. Отже, обидві сторони присягали на
вірність виконання договору. Візантія присягала
на хресті, а Русь – на Перуні.
Договір Олега з греками 911 р. доповнював
попередню угоду. Він містив норми міжнародного публічного і приватного права. Відомий укр аїнський історик права М Чубатий вважав, що п ерший договір був "немов вступом до дальших
договорів, які були його продовженням або зм іною" [11, с.16].
Про другий договір Олега І. Франко пише:
„Чотири роки по тім першім договорі без ніякої
видимої причини заключено другий договір Ол е-

га з грецькими цісарями. Сей другий договір,
інтересний своїм багатим змістом, переважно
юридичного характеру, заховався нам у дослі внім тексті. Із його закінчення видно, що були
властиво два тексти, один мав ховатися при р уськім дворі, а другий при грецькім; той, що зах ований до нашого часу, був власне сей другий…”
[8, т. 40, с.381]. Договір 911 р., укладений між
князем Олегом і візантійськими імператорами
Львом, Олександром та Констянтином, регул ював дружні відносини між двома державами, г арантуючи їхню непорушність.
Письменник зазначав, що в руському тек сті договору цікавим видається “…поклик на бога
без спеціального називання руських богів і не
менше цікава згадка про многі попередні усні і
писані договори. В дальнішім тексті договір н азивається ще раз „божий мир” і характеристикою
його має бути те, „да любимъ другъ друга от всея
дша и изволенья”… фрази, як бачимо, характе рно християнські” [8, т. 40, с.381].
Аналізуючи текст другого договору Олега
з греками, І. Франко підкреслював його перев ажно „цивільноправовий” характер. На його ду мку, договір 911 р. “майже зовсім не тикає куп ецького стану. Важне тут і те, що русини чи то в
своїм краї, чи в Греції мають право су дитися по
руському закону. До тексту договору додано і нтересну нотатку, що руські посли в Констант инополі, які заключили сей договір, були багато
обдаровані...” [8, т. 40, с.382]. Цей мирний договір діяв майже тридцять років.
За свідченням учених, норми руськовізантійських договорів в окремих випадках в ипереджали тогочасне західноєвропейське міжн ародне право майже на тисячу років. “Наприклад,
ст. 8 договору 911 р. заперечувала пануюче на
той час у Європі “берегове право”, тобто право
на майно з розбитого ч ужоземного корабля, і
встановлювала взаємні обов’язки русичів і греків
щодо надання допомоги потерпілим. Це свідчило
про прагнення обох сторін убезпечити міжнар одні торговельні шляхи” [4, с.63].
Договори 907 та 911 рр. містили норми
міжнародного приватного, торгівельного, кримінального та цивільного права. У них визначалось
юридичне становище руських купців та воїнів у
Візантії, торговельні пільги та платежі, положе ння про взаємний викуп рабів і полонених, про
видачу злочинців, про право русичів поступати
на службу до візантійського імператора. В тек стах русько-візантійських угод згадувалась сме ртна кара, штрафні санкції, регламентувались
право найму на службу, заходи пошуку та пов е-
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рнення рабів, які втекли від свого господаря, р еєстрації окремих товарів. В договорах також передбачалась реалізація права кровної помсти та
інші норми звичаєвого права.
Третій договір з греками 945 р. був укл адений князем Ігорем після його невдалого походу на Візантію. У його змісті , крім статей договорів 907, 911 років, з'явилися також нові статті
на користь греків. Описуючи період правління
цього київського князя, вчений зазначав: „ З пан ування Ігоря, яке почалося, м[абуть], коло р. 914,
знаємо тільки факти з кількох остатніх літ його
життя, а власне про похід на Візантію з р. 941 і про
ніби другий похід з р. 944, що мав закінчитися д оговором з р. 944-945” [8, т. 40, с.382].
І.Франко зауважував, що договір, уклад ений у 944-945 рр. містить пребагатий матеріал
для пізнання зовнішніх і внутрішніх відносин
тодішньої Русі. Він писав: “Договір був заключений первісно в Константинополі, але ратиф ікований у Києві. До Константинополя, де тоді
панували три царі: Роман, Константин і Стефан,
вислав Ігор численне посольство для уложення
головних пунктів договору. Сей документ, дох ований до нас у візантійськім концепті з р.945 з
руськими додатками, поробленими в Києві в п очатку 946 р…” [8, т. 40, с.382].
Цитуючи текст договору, письменник н аголошував на ще виразнішому висловленні у
ньому християнської ідеї любові, а також вид іленні існування “рівноправних нехрещених горожан”. „Далі царі грецькі висловлюють бажа ння, – підкреслював І.Франко, – щоб великі князі
руські і їх бояри посилали до великих царів гр ецьких своїх послів і купців, щоб посли мали п ечатки золоті, а купці срібні… Як бачимо, повт орено тут досить докладно пунктуації першого
договору Олега з р. 907, який зрештою приймається мовчки як важний” [8, т. 40, с.385]. У такій
характеристиці І. Франком пам’яток давньорус ького права ми вже вкотре переконуємось у зда тності письменника на належн ому рівні не лише
цитувати тексти юридичного характеру, але і
аналізувати їхній зміст.
Договором 944 р., укладеним після поразки
Ігоря Рюриковича, представники Візантії обм ежили деякі права русичів. Так, перед відрядже нням до Греції бажаної кількості кораб лів від князя вимагалося повідомлення грамотою про їхню
кількість і мету прибуття. Для прибулих купців з
Русі у Візантії визначалися певні райони розселе ння і норми їхньої поведінки.
Описуючи договір Ігоря з греками, І. Франко вказував на визначену у ньо му заборону русь40

ким купцям купувати шовк на суму біл ьше 50
золотих, а також обов’язок представити шовк на
огляд царському чиновнику. Цікаво, що для х арактеристики заборон і зобов’язань, вказ аних у
договорі, вчений використав термін “заостре ння”. „Не обійшлося без заострень, – писав він. –
Руським купцям заборонено купувати шовк п онад суму 50 золотників, а куплений шовк мусив
бути оглянений і опечатаний царським урядн иком. Виїжджаючи з поворотом додому, купці
мали право побирати (певно не задармо) пров іант і снасть для кораблів…, та проте їм забор онено зимувати в Константинополі на пере дмісті
св. Мами” [8, т. 40, с.386].
У договорі 944 р. міститься багато пос илань на руські та грецькі звичаї. “Найцікавішим є
те, що ст. 6 договору згадує не лише про звичай,
а й про устав, тобто писаний закон руський,
який, на думку багатьох дослідників, діяв не
тільки в Х, а й у VІІ – ІХ ст.” [4, с.64]. І.Франко
підкреслював, що подальший текст договору м істить норми, якими регулювались цивільні та
кримінальні відносини. “Важне місце в договорі
займають справи Корсуня, який в ту пору був під
візантійською зверхністю. Ко рсуняни ходили
ловити рибу з устя Дніпра, і, мабуть, приходило
там до частих стичок між корсунськими і рус ькими рибалками… Руські князі були обов’язані
недопускати чорних болгар до нападів на корсунську область. Остатні точки договору постановл яють умови, на яких руські князі були обов’язані
помагати візантійським цісарям у їх війнах із пр отивниками”, – пише вчений [8, т. 40, с.386].
Визначаючи важливість для Київ ської Русі
договору Ігоря з греками 944 р., І.Франко писав у
“Студії над найдавнішим київським літописом”
таке: “сей договір дає Русі такі великі та різнор ідні
користі, яких не дала би ніяка велика держава сус ідові після великої побіди над ним” [8, т.6, с. 63].
У 971 р., після поразки Святослава у рус ько-візантійській війні, був укладений останній
договір між Святославом і імператором Іоанном
І Цимісхієм. За висновком М. Владимирського Буданова, юридичний зміст цього документа
був досить мізерним, оскільки д оговір не містив
жодних правових постанов, а тільки клятву Св ятослава бути у вічному мирі з греками [2, с.113].
У “Студіях над найдавнішим київським л ітописом”, реконструюючи оповідання Іпатіївс ького літопису про похід князя Святослава до
Болгарії, його війну з греками і заключення д оговору, І.Франко у віршованій формі відобразив
укладення миру.
Далі письменник описував усі пункти, які
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за договором 971 р. великий руський князь Св ятослав зобов’язувався виконувати. Згідно з цим
договором, Святослав присягався “мати мир і
міцну дружбу з Іоанном… до кінця світу”,
ніколи не ходити війною проти греків, ні на Ко рсунь, ні на болгар, завжди виступати союзником
Візантії і не порушувати досягнутої угоди. Договір скріплювався клятвою.
Висновки. Отже, князівські договори Київської Русі – одна з найвидатніших пам’яток
українського законодавства того періоду. Русько візантійські договори були важливими перш оджерелами давньоруського права. Вони не дій шли до нас в оригіналах, а у вигляді копій з грец ьких текстів у складі “По вісті временних літ”.
І. Франко звертав увагу на договори Олега, Ігоря
і Святослава з греками, як на найстаріші
пам’ятки південноруського письменства.
У своїх наукових розвідках І.Франко не
тільки неодноразово згадував русько -візантійські
договори, але й аналізував їхній юридичний
зміст. Він указував на те, що вони відіграли велику роль у розвитку давньоруського права. Д еякі з правових норм договорів 911, 944 рр. були
відтворені в “Руській Правді”. На думку вченого,
„зміст договорів у своїй суцільності дає надзвичайно багатий і досі ще замало використаний
матеріал для вивчення політичних і суспільних
відносин Південної Русі в Х в іці” [8, т. 40, с.379].
Цитуючи та описуючи в багатьох працях русько візантійські договори Х ст., І.Франко, як справ жній фахівець, коментував їхні положення. Це ще
раз підтверджує різносторонність інтересів ми слителя, а також багатство його творчого спадку.
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O.B. Bunchuk
INTERNATIONAL LEGAL ACTS OF THE KYIV RUS AS EVALUATED BY I.FRANKO
Summary
Being an expert in the history of literature, I.Franko took an interest in th e texts of the Ukrainian legal
monuments of different ages. Studying the traditions of the development of the Ukrainian literature and
history, I.Franko addressed the issues of the legal monuments research. He reckoned that treaties the ancient
princes concluded with the foreign states were the important source of the Kyiv Rus law. Examining the
texts of the Rus-Byzantine treaties of 907, 911, 944 and 971, the scientist focused on the legal features
pertaining to these documents. This article brings out I.F ranko’s thoughts concerning the content of these
monuments.
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Національна академія служби безпеки України, Київ
ІНСТИТУТ КОНСТИТУЦІЙ НО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН
В СИСТЕМІ КОНСТИТУЦІ ЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Конституційне
право України має власну галузеву систему –
сукупність взаємопов’язаних і взаємозумовлених
інститутів і норм конституційного права, що р егулюють суспільні відносини, пов’язані з реал ізацією влади у суспільстві та дер жаві. Система
конституційного права України є багатоаспек тним правовим явищем, що структурно предста влене не лише інститутами і нормами констит уційного права, а й іншими складовими елементи.
Так у системі конституційн ого права України
слід виділяти матеріальні та процесуальні інститути і норми; інститути і норми загальної та ос обливої частини; публічні та приватні інститути і
норми, з домінуванням перших тощо.
При цьому, якщо такі складові елементи
системи конституційного права України як і нститути і норми конституційного права є зна чною мірою дослідженим явищем, то інші склад ові елементи цієї системи залишаються малод ослідженими. У першу чергу, йдеться про поділ
системи конституційного права України на заг альну та спеціальну (особливу) частини.
На нашу думку, загальна частина конст итуційного права є самостійним складовим елем ентом системи національного конституційного
права, що об’єднує конституційно -правові інститути і норми, які визначають поняття, предмет і
метод, систему, функції, джерела конституційн ого права, конституційно-правові відносини, конституційно-правову відповідальність тощо. На ві дміну від інститутів і норм особливої (спеці альної)
частини конституційного права України, інститути
і норми загальної частини, як правило, об’єкти візуються не в окремих розділах Конституції України, спеціальних інституційних зак онах України та
інших нормативно-правових актах, а в усьому чинному конституційному законодавстві.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Проблемам, пов’язаним із системою конституці йного права приділялася належна увага вітчи зняних
і зарубіжних вчених як за радянської доби, так і в
новітній юридичній літературі. Водночас, вчені конституціоналісти залишали поза увагою пробл е42

му дослідження загальної частини системи конст итуційного права та її основних інститутів.
Зокрема, на сьогодні залишається недосл ідженим такий інститут загальної частини конст итуційного права, як інститут конституційно -правових відносин. Однією із причин недослідж еності
цього інституту є малодослідженість конституці йно-правових відносин, як юридичного явища.
Свого часу, грунтуючись на марксистських
підходах, радянським правознавцям (А. І. Дєн ісов, В. Б. Ісаковим, С. Ф. Кечекян, Б. Л. Назаров,
Ю. Г. Ткаченко, Ю. К. Толстой, Р. Й. Халфіна та
іншим) вдалося сформувати вчення про п равовідносини, що було запозичене й галузевою пр авовою наукою, у тому числі й наукою радянськ ого державного права. Але, з часом, методологія
дослідження проблем правовідносин і основні
положення вчення про правовідносини якісно
застаріли, хоча й продовжуют ь використовуватися у сучасній науці конституційного права.
Проблема конституційно -правових відносин неодноразово підіймалася вітчизняними (А.
З. Георгіца, В. Ф. Мелащенко, В. Ф. Погорілко,
Ю. М. Тодика, О. Ф. Фрицький та ін.) і зарубі жними вченими-конституціоналістими (О. О. Кутафін, В. Й. Лучін та ін.), які пропонували окремі
нові положення про конституційно -правові відносини, але цілісну оновлену концепцію конст итуційно-правових відносин вдалося сформувати
лише в останні роки [12, 13, 14 та ін.].
Положення концепції конституційно -правових відносин сприяють дослідженню й і нших
складних явищ конституційного права, зо крема,
інституту конституційно -правових відносин, як
основного інституту загальної частини конст итуційного права.
Виклад основного матеріалу дослідження. Визначення сутності та змісту інституту ко нституційно-правових відносин видається немо жливим без виявлення юридичної природи ко нституційних правовідносин у їх широкому роз умінні. До недавнього часу конституційно -правові
відносини залишалися малодослідженими. Певні
позитивні зрушення в дослідженні проблем ко н-
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ституційно-правових відносин відбулися лише в
останні роки 12; 13; 14.
Вітчизняні й зарубіжні вчені по різному
тлумачили сутність і зміст конституційно -правових відносин, їх особливості, але в цілому можна
говорити про певну єдність точок зору щодо
сутності і змісту конституційно -правових відносин як юридичної категорії. Так, В.Й. Лучін вв ажав, що конституційно-правові відносини – це
особлива, взята в єдності найбільш узагальн ених
і соціально значущих характеристик юрид ична
форма політичних відносин 9, с. 111-113. Правовідносини, на думку вченого, як би скл адають
діяльнісно-практичну сторону констит уції, в них
здійснюється
опосередкування
грома дської
практики 6, с. 25.
На думку О. Ф. Фрицького, конституційноправові-відносини – це політико-правові суспільні відносини, врегульовані нормами констит уційного права України, змістом яких є юриди чний зв’язок між його суб’єктами у формі прав та
обов’язків, передбачених відповідною констит уційно-правовою нормою 17, с. 36. Ця ж точка
зору підтримується й Ю. М. Тодикою 5, с. 23.
Існують й інші точки зору на сутність і зміст
конституційно-правових відносин. Утім, при в изначенні конституційно-правових відносин, учені лише модернізували відповідні положення радянської правової доктрини, ігноруючи інші м етодологічні підходи, зокрема, детермінізм, при
дослідженні цього правового яв ища.
На нашу думку, конституційно -правові
відносини слід досліджувати із комплексним з астосуванням різних методологічних п ідходів,
зокрема, детерміністичних, що ґрунтуються на
основі вчення про детермінізм (Детермінізм (від
лат. determino – визначаю), як класичне філосо фське вчення про об’єктивні закономірні уніве рсальні взаємозв’язки і взаємообумовленості р ечей, процесів і явищ об’єктивного світу. Це
вчення бере свої виток із часів середньовіччя і
пізніше знаходить комплексне обґрунтування в
концепції причинності Д. Лапласа (XVIII ст.),
трансформуючись із часом із філосо фського
вчення, що на початку XX ст. зазнало кризи і
критикувалося за тогочасними вченими як фат алістичне вчення, в методологічний принцип і
конкретний метод наукового пізнання, у тому
числі й у юридичній науці 10, с. 310-311).
Найбільш повне вираження вчення про д етермінізм знайшло в філософських категоріях
причини та наслідків, що були покладені в осн ову так званого закону причинності: певна прич ина викликає певні наслідки. Причинність знах о-

дила свій прояв у причинно -наслідкових зв’язках
і причинно-наслідкових актах, при визнанні і снування інших взаємозв’яз ків – функційних,
структурних, цільових, корелятивних тощо.
Виходячи з основних положень про пр ичинно-наслідкову сутність правових явищ, їх б агатовимірність та діяльносний характер, конст итуційно-правові відносини слід оцінювати не
тільки як перманентні суспільні відносини, що
виникають, змінюються та припиняються на пі дставі норм конституційного права і є як резул ьтатом вольової діяльності чи поведінки суб’єктів
конституційно-правових відносин, так і резул ьтатом впливу на цих суб’єктів об’єктивних явищ.
На нашу думку, конституційно-правові
відносини – це нормативно визначені суспіл ьно-політичні відносини, що виникають, зм інюються або припиняються внаслідок діял ьності чи поведінки суб’єктів конституційно правових відносин, або ж незалежно від їх в олі, як результат певного стану чи статусу і п ороджують конституційні права і обов'язки
учасників цих відносин.
Конституційно-правові відносини можна
класифікувати за змістом, суб’єктами, формою,
територією та часом дії. Утім, номенклатура н аведених критеріїв класифі кації конституційноправових норм не є вичерпною.
Що стосується змісту, то О.О.Кутафін
пропонує поділяти всі конституційно -правові
відносини на матеріальні та процесуальні, в з алежності від того, який вид конституційно правових норм реалізується в конкретному виді
правовідносин 8, с. 314. Тобто, до матеріальних
конституційно-правових відносин можна відне сти правовідносини між вищими органами держ авної влади, а до процесуальних – правовідносини, що виникають на основі дії Регламенту Ве рховної Ради України.
Конституційно-правові відносини можна
класифікувати й за змістом окремих обособлених
груп конституційно-правових норм, на основі
яких виникають, змінюються та припиняються
конституційно-правові відносини. Ці групи норм
традиційно називають інститутами кон ституційного права. Відповідно до існуючої системи і нститутів конституційного права (системи ко нституційного права) можна виділити такі основні
види конституційно-правових відносин: прав овідносини, пов’язані з основами суспільного і
державного ладу; правовідносини, що виникають
у зв’язку з реалізацією прав, свобод і обов’язків
людини і громадянина; правовідносини, пов’яза ні зі здійсненням безпосередньої демо кратії;
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правовідносини у сфері здійснення держ авної
влади (законодавчої, виконавчої, судової); пр авовідносини у сфері адміністративно -територіального устрою; правовідносини у сфері місц евого самоврядування.
За суб’єктами конституційно -правові відносини можна поділити на три основні групи, в
залежності від домінування в конкретному виді
правовідносин інтересів того, чи іншого суб’єкту
конституційно-правових відносин. Це правові дносини, пов’язані з інтересами Українського н ароду; правовідносини, пов’язані з реалізацією
інтересів держави та її органів; правовідносини,
пов’язані з реалізацією інтересів територіальних
громад і органів місцевого самоврядування.
За формою конституційно -правові відносини можуть бути формалізованими та неформ алізованими. Формалізовані конституційно -правові відносини чітко визначаються нормами Ко нституції України та законів, напри клад, процедура прийому в громадянство. Неформалізовані
правовідносини характеризуються відсутністю чі тко визначеного порядку реалізації конкретних ко нституційно-правових норм при наявності нормативних застережень щодо часу, місця та кола
суб’єктів, на яких поширюється дія цих норм. Наприклад, реалізація активного виборчого пр ава.
За територією дії конституційно-правові відносини можуть бути загальнодержавними та мі сцевими (локальними). До першого виду правові дносин можна віднести вибори Президента України,
до другого проведення місцевого реф ерендуму.
За часом, тобто дією у часі конституційно правові відносини є постійними і тимчасовими.
Переважна більшість конституційно -правових
відносин є постійними і не обмежуються в часі.
Хоча вони можуть припинитися і з а настання
певних умов (юридичного факту), як правило
юридичної події. Наприклад, смерть громадян ина України веде до припинення правовідносин,
пов’язаних із його конституційними правами чи
обов’язками. Тимчасові конституційно -правові
відносини виникають і припиняються за настання юридичного факту, пов’язаного, як правило, з
введенням особливого правового режиму, н априклад надзвичайного стану.
Учені пропонують й інші класифікації ко нституційно-правових відносин. Наприклад, О. О.
Кутафін поділяє такі правовід носини за формою
на власне конституційно -правові відносини і
правові стани 8, с. 315, В. Й. Лучін – за способом індивідуалізації суб’єктів (відносні та абс олютні); за юридичними фактами (з якими
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пов’язано їх виникнення, зміна і припинення) 9,
с. 145-147 тощо.
Конституційно-правові відносини мають
свій юридичний склад, тобто внутрішню взаєм оузгоджену структуру діалектично пов’язаних
основних складових елементів. Існують різні т очки зору щодо складу конституційно -правових
відносин і їх складових елементів . Традиційно ж
основними елементами цих правовідносин вв ажають суб’єкти, об’єкти, суб’єктивні права і
юридичні обов’язки та юридичні факти. Хоча
вчені іноді відносять до кола елементів конст итуційно-правових відносин й інші елементи, зо крема, функції правовідносин, форми правовідн осин тощо.
Важливим елементом конституційно -правових відносин є їх суб’єкти. Так, відповідно до
загальної теорії права, в переважній більшо сті,
пріоритетними суб’єктами правовідносин вв ажаються фізичні і юридичні особи, тобто прі оритетні учасники приватно-правових відносин (цивільних, трудових тощо), тоді, як пріор итетними
суб’єктами конституційних правовідн осин об’єктивно є спільності та організації: народ, н ація,
корінні народи, національні меншини, де ржава,
органи державної влади, територіальні громади
та інші суб'єкти місцевого самовряд ування тощо.
Суб’єкти конституційного права – це учасники суспільних відносин наділені конституці йною правосуб’єктністю, тобто правоздатністю і
дієздатністю, що визначається нормами конст итуційного права. Конституційна правоздатність
виражається у системі конституційних прав і
обов’язків учасників конституційно-правових
відносин, а конституційна дієздатність полягає у
здатності реалізовувати ці права і обов’язки.
При цьому, конституційна прав осуб’єктність може як встановлюватися, так і визнават ися (санкціонуватися) нормами констит уційного
права. Зокрема, за рядом колективних суб’єктів
конституційних правовідносин прав осуб’єктність визнається і в окремих випадках не потр ебує спеціального законода вчого закріплення.
Наприклад, згідно зі ст. 11 Конституції Укр аїни
держава сприяє консолідації та розвиткові укра їнської нації, її історичної свідомості, трад ицій і
культури, а також розвиткові етнічної, культу рної, мовної та релігійної самобутності всіх к орінних народів і національних меншин Укра їни,
тобто Українська держава визнає основні прир одні права національних і етнічних спіл ьнот.
До суб’єктів конституційно -правових відносин, як правило, відносять, такі найбільш п оширені види суб’єктів: 1) спільност і (народ, на-
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ція, національні меншини, корінні народності,
територіальні громади тощо); 2) держава, органи
державної влади та органи місцевого самовряд ування, депутати, службові та посадові особи; 3)
політичні партії, громадські організації та блоки
(асоціації); 4) громадяни України, іноземці, ос оби без громадянства, жителі, біженці; 5) підпр иємства, установи, організації; 6) міжнародні о ргани і організації; 7) органи самоорганізації н аселення; 8) засоби масової інф ормації (ЗМІ) 14.
Наступним ключовим елем ентом складу
конституційно-правових відносин, щодо яких
здійснюється діяльність суб’єктів конституці йного права є їх об’єкти. Деякі вчені, зокрема, Є.
Курінний, навіть наголошують, що об’єкт права
має бути найголовнішою юридичною категорією
в ієрархії системи основних правових елементів,
оскільки усілякій вольовій поведінці повинен
передувати процес усвідомлення досягнення п оставлених цілей та виконання завдань, що спр ичиняють її, за результатами якого має обиратися
найбільш раціональний варіант вольової по ведінки, що забезпечуватиме ма ксимальну повноту
та своєчасність реалізації потреб й інтересів, які
формуються у суспільстві 7, с. 33-34. Дійсно,
об’єкти конституційних правовідносин відігр ають важливу роль у забезпеченні зв’язків між
учасниками цих правовідносин і є важливим
структуроутворюючим елементом конституці йно-правових відносин.
Об’єктами загальних конституційних пр авовідносин виступають, головним чином, вищі
суспільно-політичні цінності, що набувають ко нституційного рангу й отримують закріплення в
конституційних принципах, у загально регулят ивних нормах, програмних положеннях. Такими
цінностями (благами) є: конституційний лад; н ародний і державний суверенітет; демократія, влада
народу; державна влада, місцеве самовр ядування;
права і свободи людини і громадянина; інтереси
суспільства і держави; внутрішня і зовнішня пол ітика держави; ідеологічна і політична багатомані тність; функції і повноваження держ ави та органів
державної влади і осадових осіб; право і зако нність; мир і міжнародне співробітництво та ін.
Пріоритетними об’єктами конституційного
права України є: 1) конституційний лад України,
тобто її суспільний і державний лад; 2) влада
(воля) Українського народу, влада держави, о рганів державної влади, влада територіальних
громад і органів місцево го самоврядування; 3)
державний устрій, форма державного правління;
4) джерела конституційного права: Конституція
України, закони та інші джерела конституційн о-

го права; 5) функції і повноваження, статус орг анів державної влади та їх посадових осіб, органів
місцевого самоврядування та їх посадових осіб;
6) інтереси певних груп населення (об’єднання
громадян, територіальні громади, релігійні гр омади, товариства націон альних меншин тощо); 7)
громадянство, грошова і банківська системи, т ериторія України, територіальний устрій, Збройні
Сили та інші військові формування, державні
символи закріплені в Основному Законі; 8) мова,
інформація та інші духовні цінності та ін. 12.
Видається, що об’єкти конституційних
правовідносин доцільно класифікувати, насамп еред, за основними інститутами конституційного
права. Сучасна система конституційно -правових
інститутів представлена такими основними і нститутами конституційного права України, як
інститут основ конституційного ладу, інститут
громадянства, прав, свобод і обов’язкі в людини і
громадянина, інститут форм безпосереднього н ародовладдя, інститут парламентаризму (законода вчої влади), інститут президентства, інститут вик онавчої влади, інститут судової влади, інститут ко нституційної юстиції, інститут прокуратури, інст итут територіального устрою, інститут місцевого
самоврядування. Саме ці інститути конституційн ого права, на наш погляд, і опосередковують осно вні об’єкти конституційного права.
Основними об’єктами інституту основ
конституційного ладу України, зокрема, є: ко нституційний лад України, тобто державний лад і
суспільний лад; суверенітет народу – Українського народу, суверенітет держави; влада (демо кратія), влада народу, державна влада, місцеве
самоврядування; державний устрій; форма пра вління; життя і здоров’я людини, ї ї честь і гідність, недоторканість і безпека; права і свободи
людини і громадянина та їх гарантії; територія,
державний кордон, територ іальна цілісність і
недоторканість; громадянство, державна мова та
мови національних меншин і мови міжнародного
спілкування; ідеологія; економіка, господар ювання; природні ресурси: земля, її надра, атмо сферне повітря, водні та інші природні ресурси,
які знаходяться в межах України, природні р есурси її континентального шельфу, виключної
(морської) економічної зони; власність, право
власності, об’єкти права власності Українського
народу, держави, приватної та комунальної вла сності та право користування; Конституція, зак они, інші нормативно-правові акти, прийняті на
основі і у відповідності з Конституцією, міжн ародні договори та інші джерела конституційного
права; право, система права, норми Ко нституції,
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норми і принципи міжнародного права; правовий
порядок в Україні; екологічна безпека, екологі чна рівновага на території України; національна
безпека, державна безпека; національні інтереси,
інтереси держави, діяльність, функції, спрямов аність і види діяльності держави, зовнішньопол ітична діяльність держави; діяльність, функції і
повноваження органів державної влади, органів
місцевого самоврядування та їх посадових осіб;
консолідація та розвиток української нації, її і сторичної свідомості, традицій і культури; розв иток мовної та релігійної самобутності всіх корі нних народів і національних меншин України; н аціонально-культурні і мовні потреби українців,
які проживають за межами держав и.
Об’єкти конституційно-правових відносин
можна розмежовувати й відповідно до сфер ко нституційного ладу. Безперечно, переважна біл ьшість об’єктів конституційно -правових відносин
відноситься до політичної сфери (народний і
державний суверенітет, суспільний та державний
лад, суспільні та державні інтереси, демократія
та ін.), але ряд об’єктів відносяться й до економ ічної (власність, природні ресурси, земля, її на дра, атмосферне повітря, водні та інші природні
ресурси континентального шельфу, виключної
(морської) економічної зони України), соціальної
(інтереси соціальних груп, конституційні соці альні права), культурної (духовної) (національна
ідеологія, культура, державна мова й мови нац іональних меншин), інформаційної (інформаці йний плюралізм, інформаційна бе зпека), екологічної (екологічна безпека) та інших сфер суспіл ьного і державного ладу.
Суб’єкти і об’єкти конституційно -правових відносин складають зміст цих відн осин, але
не вичерпують їх. Важливим елементом конст итуційно-правових відносин є права і об ов’язки
учасників конституційно-правових відносин та
форми цих відносин. Права учасників конституційно-правових відносин полягають у можливо сті
певної поведінки, набуття, володіння, користува ння певними політичним благами. Права суб’єктів
конституційно-правових відносин об’єктивізуються в їх повноваженнях, що закріплюються Конст итуцією України та законами й деталізуються в пі дзаконних нормативно-правових актах.
Обов’язки суб’єктів конституційно -правових відносин – це нормативно визначена міра
належної поведінки учасників правовідн осин у
сфері конституційних правовідносин. Як прав ило, обов’язки учасників конституційно -правових
відносин об’єктивізуються у відповідних норм а-
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тивних актах, що визначають правовий статус
суб’єктів конституційного права.
Важливим, але найменш дослідженим,
елементом конституційно-правових відносин, що
надає їм завершеного виду є юридичний факт
(лат. factum – зроблене, подія, вчинок).
Дослідження правової природи юридичних
фактів стало предметом теорії права ще на кінець
XIX ст. Свого часу відомий радянський теоретик
права В. Б. Ісаков писав, що німецькі юристи догматисти вважали зв’язок факту і правових
наслідків особливим видом причинності. Їх оп оненти вирішальне значення в настанні правових
наслідків відводили правовому порядку. Юр идичний факт, на їх думку, виступає в ролі умови,
зовнішнього поштовху. З точку зору представн иків психологічного напрямку в теорії права, пр авові наслідки – перехід власності, поява чи зни кнення суб’єктивних прав – є зміною не в об’єктивному світі, а в свідомості людей. Дія юриди чних фактів полягає в обміні такими уя вленнями
15, с. 289-306; 2, 3. Погляди тогочасних теор етиків права на юридичний факт ві дстоювалися з
огляду на наріжні положення юр идичних шкіл,
до яких належали правознавці. При всій їх баг атоманітності, їх об’єднувала одна сп ільна риса –
дискусії щодо правової природи юридичного ф акту точилися навколо оцінки юридичного факту
в правовідносинах і лише опосередковано стос увалися сутності та змісту цього правового явища,
його різновидів.
Радянська правова доктрина, що й поклала
початок сучасним уявленням про сутність і
зміст, як юридичного факту, так і конституці йно-правових відносин в цілому, ґрунтуючись на
матеріалістичних підходах, виходила з того, що
фактичні зв’язки юридичного факту і прав ових
наслідків не є і не можуть бути причинними
зв’язками, оскільки такі зв’язки носять суб’єк тивний характер і виникають на основі норм права
– продуктів творчої вольової діяльності людини.
Зокрема, відомий радянський правознавець
А. І. Дєнісов вважав, що під юридичними факт ами слід розуміти обставини, що обумовлюють
застосування юридичних норм і, відповідно,
встановлюючі, змінюючі і припиняючі правові дносини. Тобто, юридичними фактами вчений
вважав факти, із якими закон пов’язує виникне ння нових чи зміну або припинення вже існуючих
правовідносин.
Проблеми правової природи юридичного
факту ґрунтовно досліджувалися В. Б. Ісаковим,
який, зокрема, досліджував соціальний механізм
породження юридичного факту, роль і місце
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юридичного факту в правовому механізмі, фіксацію юридичних фактів, дефективність юрид ичних фактів, а також проблеми вибору юриди чного факту 15, 2, 3. Сутність і зміст юридичних
фактів досліджувалися й іншими радянськими
правознацями, але їх погляди на зазначену пр облему в цілому співпадали з основними положеннями теорії юридичних фактів, розробленою
А. І. Дєнісовим.
Положення загальної теорії права були
сприйняті й іншою радянською галузевою юр идичною наукою, в тому числі й радянською
державно-правовою наукою. Так, наприклад, С.
С. Кравчук зазначав, що юридичні факти (дії та
події) є основою для виникнення, зміни і прип инення державно-правових відносин 11, с. 35-36.
Сучасні вітчизняні та зарубіжні вчені акт ивно використовували і продовжують використ овувати основні здобутки радянського правоз навства про юридичні факти. Так, на думку Ю. М.
Тодики, юридичний факт – це обставини, із якими зв’язане все життя конституційно -правових
відносин, їх виникнення, зміна, припинення 5, с.
27. Це визначення дещо конкретизується О. Ф.
Фрицьким, який вважає, що правові факти – це
такі факти реальної дійсності, з настанням яких
настають певні юридичні наслідки (а не тільки
правовідносини) 17, с. 43.
Але, такі визначення юридичного факту не
розкриває призначення юридичного факту в си стемі конституційно-правових відносин, зводить
роль і місце юридичного факту до точки відліку
конституційно-правових відносин. На нашу ду мку, причиною такого спрощеного розуміння пр авової природи юридичного факту є нехтування
радянською правовою доктриною окремих філ ософських вчень, які не сприймалися марксистс ько-ленінською наукою.
На нашу думку, категорію “конституці йний юридичний факт” слід розглядати через пр изму причинно-наслідкових зв’язків. Юридичні
факти, як обов’язковий елемент конституційно правових відносин є не тільки пр ичинами (умовами, обставинами), що призводять до настання
конституційно-правових відносин, а й наслідк ами існуючих конституційно -правових відносин,
що ведуть до зміни чи припинення цих правові дносин. Тобто, дуалізм правової природи конст итуційних юридичних фактів полягає в тому, що
вони можуть бути як причиною, так і наслідком
конституційно-правових відносин.
Виходячи з того, що конституційні юрид ичні факти за своїм вольовим початком можуть
мати як суб’єктивний, так і об’єктивний прояв у

діях і подіях, можна стверджувати, що, передб ачена конституційно-правовими нормами цілеспрямована вольова поведінка суб’єктів констит уційно-правових відносин, що проявляється в ді яльності та поведінці цих суб’єктів, властива л ише частині конституційно-правових відносин.
Тоді, як інша частина конституційно -правових
відносин – події – не залежить від вольової ді яльності або поведінки уповноважених суб’єктів,
виступаючи об’єктивними проявами буття (ст ихійне лихо, народження дитини, досягнення по вноліття тощо).
Відповідно до вище зазначеного, конституційний юридичний факт – це передбачені чи
санкціоновані конституційно-правовою нормою
причина або наслідок діяльності чи поведінки
суб’єктів конституційно-правових відносин, або
дії об’єктивних обставин, що зумовлюють вин икнення, зміну та припинення конституційно правових відносин.
Для юридичних фактів властиві певні
ознаки (кваліфікації), що дозволяють виділити їх
із поміж інших явищ правової дійсності, а саме:
по-перше, конституційний юридичний факт є
різновидом суспільних відносин, що виникають,
змінюються та припиняються на основі конст итуційно-правових норм. При цьому, якщо пр ичини виникнення конституційно -правових відносин (юридичні факти) об’єктивізуються в гіпот езі конституційно-правової норми, то наслідки
зміни чи припинення конституційно-правових
відносин (юридичні факти) можуть об’єктиві зуватися в диспозиціях і санкціях норм конст итуційного права.
По-друге, конституційні юридичні факти є
обов’язковим, істотним елементом конституці йно-правових відносин. Без конституційного юр идичного факту конституційно -правові відносини
не можуть ні виникнути, ні змінитися, ні прип инитися.
По-третє, за своїми сутністю і змістом ко нституційні юридичні факти можуть бути як ціл еспрямованою вольовою діяльністю чи поведі нкою суб’єктів конституційн о-правових відносин,
так і діями природних явищ, що відбуваються
незалежно від волі відповідних суб’єктів. Тобто,
конституційні юридичні факти можуть мати як
об’єктивне, так і суб’єктивне походження.
По-четверте, за впливом на конституційні
правовідносини юридичні факти можуть вист упати як причиною, так і наслідком, результатом
цих правовідносин.
По-п’яте, юридичні факти властиві конст итуційним правовідносинам на всіх їх стадіях –
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виникнення, зміни, припинення конституційно правових відносин. До того ж, оди н і той же конституційний юридичний факт може бути обов’яз ковим елементом різних конституційно -правових
відносин. Водночас, окремий вид ко нституційноправових відносин може мати у своєму складі не
одиничний конституційний юридичний факт, а
цілу систему таких юридичних фактів, що отр имала в юридичній науці н азву “фактичного
(юридичного) складу” прав овідносин, зокрема, у
вигляді статусу окремих суб’єктів.
Конституційні юридичні факти, як елемент
конституційно-правових відносин, різняться в
кожному конкретно взятому випадку. Вони є д осить різноманітними за сутністю і змістом, фу нкціями, способами та засобами впливу на ко нституційні правовідносини, формою прояву та
закріплення тощо. Тобто, конституційні юрид ичні факти підлягають класифікації за певними
критеріями.
Основними критеріями класифікації ко нституційних юридичних фактів є: сутність і зміст
конституційних юридичних фактів; призначення
у механізмі конституційно -правового регулювання (функції); умови існування тощо.
За сутністю та змістом юридичні факти в
конституційному праві вчені -правознавці традиційно поділяють на юридичні події, юридичні дії
та правові стани (режими). До юридичних подій
у конституційному праві відносять факти, що не
залежать від волевиявлення суб’єктів констит уційно-правових відносин. Прикладом може бути
досягнення громадянином певного віку для того,
щоб бути кандидатом на посаду Президента
України, народного депутата України, судді
Конституційного Суду України тощо. Тобто, п одії у конституційному праві, на думку вчених,
створюють умови для настання конституційноправових відносин.
На нашу думку, традиційна класифікація
конституційних юридичних фактів за волевия вленням не відображує всю сутність і зміст ко нституційних юридичних фактів та їх призначе ння у конституційно-правових відносинах, а швидше визначає форму їх існування. До того ж, к атегорія “дії” не відображує повноти діяльності
або поведінки суб’єкту конституційно -правових
відносин, оскільки така діяльність або поведінка
може здійснюватися як у формі дії, так і у формі
бездіяльності.
У залежності від впливу волевиявлення
суб’єкту, його цілеспрямованого впливу на в иникнення, зміну та припинення конституційно правових відносин, слід розрізняти юридичні
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факти, що є результатом суб’єктивної діяльності
чи поведінки учасника конституційни х правовідносин, а також конституційні юридичні фа кти, що існують незалежно від суб’єктивної ді яльності чи поведінки учасника конституційних
правовідносин і є результатом об’єктивних пр иродних явищ. Тобто, за сутністю та змістом ко нституційні юридичні факт и поділяються на
суб’єктивні конституційні юридичні факти та
об’єктивних обставин.
Суб’єктивні конституційні юридичні факти
– це передбачені конституційно -правовою нормою причини або наслідки діяльності чи повед інки суб’єктів конституційно -правових відносин,
що виявляються у виникненні, зміні та прип иненні конституційно-правових відносин. Такі
юридичні факти є наслідком цілеспрямованої вольової діяльності учасників конституційних прав овідносин, що виявляється в їх суб’єктивних правах
і юридичних обов’язках. Прикладом суб’єктивних
юридичних фактів голосування громадян України
на виборах і референдумах 9ч. 1 ст. 38 Конституції
України), прийняття рішення про усунення През идента України з поста у порядку імпічменту (ст.
111 Конституції України) тощо.
Об’єктивні конституційні юридичні факти
- це визначені чи встановлені конституційно правовою нормою причини або наслідки впливу
об’єктивних явищ на виникнення, зміну та пр ипинення конституційно-правових відносин. Прикладом таких юридичних фактів є досягнення
громадянином України віку, із якого він може
обиратися народним депутатом України (ч. 2 ст.
76 Конституції України), Президентом України
(ч. 2 ст. 103 Конституції України), бути кандид атом у судді Конституційного Суду України (ч. 3
ст. 148 Конституції України) на стання умов надзвичайного стану (п. 1 ст. 4 Закону України “Про
надзвичайний стан” від 26 червня 1992 р. тощо.
При цьому, суб’єктивні юридичні конст итуційні факти (дії) можуть бути правомірними й
неправомірними. Правомірні дії передбачають
діяльність або поведінку, сутність і зміст якої
полягає в тому, що учасник конституційно правових відносин належним чином дотримуєт ься чи виконує визначені конституційними но рмами правила діяльності або поведінки у сусп ільстві та державі, узгоджуючи їх результати з
інтересами інших легітимних учасників конст итуційно-правових відносин.
За призначенням у механізмі конституці йно-правового регулювання, тобто за функціями
конституційні юридичні факти слід поділяти на
причинні (правоутворюючі) та наслідкові ( право-
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змінюючі, правоприпинюючі). депутатів України.
Але, йдеться не про припинення таких констит уційно-правових відносин стосовно всього депута тського корпусу, а лише про припинення депутатс ької недоторканості стосовно конкретного народн ого депутата України, у зв’язку із здій сненням ним
конкретного кримінального злочину.
За умовами існування конституційні юр идичні факти поділяються на одиничні (разові) та
множинні. Тобто, в одних випадках для вини кнення, зміни чи припинення конституційно правових відносин достатньо одного, раз ового
юридичного факту, тоді, як для виникнення, зм іни чи припинення інших потрібна сукупність
конституційних юридичних фактів.
Одиничні конституційні факти – це встановлені чи санкціоновані конституційно -правовою нормою причини або наслідки діял ьності чи
поведінки суб’єктів конституційно -правових
відносин, або ж інших об’єктивних природних
явищ, яких достатньо в разовій кількості для в иникнення, зміни та припинення ко нституційноправових відносин. Прикладом визначення од иничних конституційних юридичних фа ктів може
бути нормативне положення ч. 3 ст. 79 Конст итуції України: “Повноваження народних депут атів України починаються з моменту складення
присяги”. Тобто, для настання конст итуційних
правовідносин, пов’язаних із набуттям особою,
обраною до Верховної Ради України, конституційно-правового статусу народного д епутата
України необхідна наявність юридичного фа кту
складення такою особою присяги.
Для виникнення або припинення інших
конституційних правовідносин одного констит уційного юридичного факту не завжди б уває достатньо. Як правило, для виникнення або прип инення складних конституційно -правових відносин необхідна сукупність (множина) констит уційних фактів. Ця мн ожина конституційних
юридичних фактів має упорядкований, систе мний характер. Вони є взаємопов’яза ними та взаємообумовленими і утворюють систему конст итуційних юридичних фактів. Прикладом мн ожинних юридичних фактів у конституційно правових відносинах є вимоги до судді Конст итуційного Суду України, визначені ч. 3 ст. 148
Конституції України: “Суддею Кон ституційного
Суду України може бути громадянин України,
який на день призначення досяг сорока років,
має вищу юридичну освіту і стає роботи за ф ахом не менш як десять років, проживає в Україні
протягом останніх двадцяти років та володіє
державною мовою”. Тобто, особа набуває право-

суб’єктності кандидата на посаду судді Констит уційного Суду України лише за умови існува ння
визначеної відповідною статтею Конституції Укр аїни системи конституційних юридичних фактів.
Система конституційних юридичних фа ктів – це упорядкована сукупність взаєм опов’язаних і взаємозумовлених визначених чи санкці онованих конституційно-правовою нормою причин або наслідків діяльності чи поведі нки
суб’єктів конституційно-правових відносин, або
ж інших об’єктивних природних явищ, що вия вляються у виникненні, зміні та припиненні ко нституційно-правових відносин. Категорія “фа ктичний склад правовідносин”, що традиці йно
застосовується в юридичній науці, на нашу ду мку, є недостатньо вдалою і потребує обґрунт ування. Можуть існувати й інші класифік ації конституційних юридичних фактів.
Висновки. Отже, інститут конституційно-правових відносин є інститутом загальної
частини конституційного права України, що
об’єднує конституційно -правові норми, які
виникають, змінюються або припиняються
внаслідок діяльності чи поведінки суб’єктів
конституційно-правових відносин, або ж нез алежно від їх волі, як результат певного стану
чи статусу і породжують конституційні права
і обов'язки учасників цих відносин.
Інститут конституційно-правових відносин
є складним комплексним інститутом загальної
частини конституційного права України і містить
у своєму складі ряд субінститутів, які можуть
класифікуватися за наступними критеріями: за
предметом (інститут правовідносин у сфері о снов суспільного і державного ладу; інститут п равовідносин у сфері прав, свобод і обов’язків л юдини і громадянина; інститут виборчих прав овідносин; інститут парламентських правовідн осин тощо); за суб’єктами (і нститути, пов’язані з
інтересами Українського народу; інститути,
пов’язані з інтересами держа ви; інститути,
пов’язані з інтересами суб’єктів місцевого сам оврядування); за призначенням у механізмі конституційно-правових відносин (інститут суб’єктів
конституційно-правових відносин; інститут об’єктів конституційно-правових відносин; інститут
суб’єктивних прав і юридичних обов’язків учасн иків конституційно-правових відносин; інститут
конституційних юридичних фактів) тощо.
Як уже зазначалося, інститут конституці йно-правових відносин об’єктивізується в системі
чинного законодавства конституційного закон одавства України. У нашій державі не існує чітк ого нормативного визначення поняття констит у-
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ційно-правових відносин, а тим більше самості йного закону про конституційне право України.
Хоча, ідея створення такого закону заслуговує на
увагу. Зокрема, прийняття 22 червня 2005 р. Закону України “Про міжнародне приватне право”
дозволило не тільки оптимально нормативно в изначити міжнародні приватноправові відносити,
а й оптимально визначити ряд інших теорети чних і практичних проблем загальної частини цієї
галузі права.
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CONSTITUTION-LEGAL RELATIONS INST ITUTE IN SYSTEM
OF A UKRAINIAN CONSTITUTIONAL LAW
Summary
Аrticle is devoted to actual problems of con stitutional-legal relations institute at the present stage. In
this article is defined the concept of constitutional -legal relations, their qualifying attributes, kinds and stru cture. The significant attention is given us the analysis structure of constitu tional-legal relations - subjects,
objects, the contents constitutional legal relations and the constitutional legal facts.
Analyzing all circumstances we can made the conclusion, that the institute of constitutional -legal relations is institute of the gen eral part in a Ukrainian constitutional law, which unites constitutional -rules of law
which arise, change or stop owing to activity or behavior of subjects what belongs to constitutional -legal relations, or irrespective of their desires as the result of th e certain condition or the status and derivate constit utional laws and duties of participants of these relations. That's why we offer to fix a legal category "constit utional-legal relations" in the law that will allow to optimize system of working constitu tional legislation.
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Постановка проблеми. Проведення в
Україні конституційно-правової реформи, що
передбачає перехід по парламентсько -президентської форми правління, реформування українс ького виборчого та парламентського законода вства України, законодавства про державну слу жбу, зумовлює постановку та вирішення питання
формалізації інституту парламентського лобізму
в Україні. В умовах трансформації пол ітичної
системи України і розвитку інститутів громадя нського суспільства, коли правова база держави
знаходиться в стані адаптації та гармонізації до
європейських стандартів, вима льовуються канали легітимної кристалізації інтересів ко нкретних
груп. Саме тому особливо важливою стає пр облема формату і механізмів правового регул ювання лобістської діяльності. В даний час в Укр аїні функціонує масив нормативно -правових актів, що містять норми, які окреслюють основ оположні принципи лобістських відносин. Наса мперед це норми Конституції України, що мі стяться в ч.2 ст. 5, ч.1 ст. 38 та в ст. 40 [1, с. 4, 11]
і є вихідними для розвитку законодавства про
лобістську діяльність, та норми законів України
про об'єднання громадян, про політичні партії,
про Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини тощо. Проте, як свідчить практика,
забезпечити прозорість лобістської діяльності
чинні нормативно-правові акти не можуть так
само, як і відповідні підзаконні акти з арсеналу
міністерського права. Саме через це питання в ироблення відповідного законодавства вже не п ерший рік знаходиться на порядку де нному.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Уперше лобізм став темою наукових досліджень
у ХХ ст. у США. Серед перших праць, присвяч ених лобіюванню інтересів у державних структурах варто відзначити «Процес
державного
управління» Артура Бентлі, «Політика тиску.
Історія Ліги Анти-Салону» Пітера Одегарда,
«Представництво груп в Конгресі» Едварда Пе ндлонта Герінга і «Політика, тиск і тарифи» Елм ера Еріка Шаншнайдера. Вони заклали основу
дослідженням лобізму як пол ітичного явища.
І тільки після ухвалення Федерального закону
про регулювання лобізму [12, С. 173], почина ючи з 1946 року в США виходить більше 100 мо-

нографій, які досліджують лоббізм як правову
категорію. З урахуванням британського й американського досвіду, з початку ХХ ст. лобіювання
законопроектів (у найбільш організованій формі)
входить у практику і в Європі [3, с. 7].
Більшість досліджень ло бізму в США та
країнах Європи будуються навколо таких пр облем: лобізм, представництво інтересів і демо кратія; правове регулювання лобізму, лобізм і к орупція; плюралізм і корпоративізм; формування і
розвиток груп інтересів, груп тиску; участь і роль
груп інтересів в політичних процесах; групи і нтересів і політичні партії; ресурси і лобістські
можливості окремих груп впливу; відносини між
ними; економічні ефекти лобізму; лобіювання
окремих органів влади н аціональних держав
(Конгресу США, Європарламенту, Держа вної Думи РФ, Верховної Ради України і т.д.); іноз емний
та етнічний лобізм; політичні технології просува ння інтересів в державних органах влади; громадс ький лобізм в американській науці; тенденції тран сформації лобізму в сучасному світі: лобізм тран снаціональних компаній, міжурядовий лобізм, л обізм наднаціональних організацій (ЄС).
В Україні проблема теоретико -правого дослідження поняття лобізму недостатньо вивчена
вченими-правознавцями і є порівняно новою. Це
пояснюється відсутністю практичного досвіду пр авового регулювання лобізму в Україні, а в суча сному світі участь лобістів у законодавчому регулюванні є достатньо вагомою, незважаючи на
спроби боротьби з цим явищем. Фактично єдиними
вченими, які досліджують лобізм саме в такому
аспекті на пострадянському просторі, зокрема в
Російській Федерації, є О.П. Любімов і В.В.Ісаков.
Деякі питання лобіювання інтересів у парламентських структурах розглядалися в світлі
проблем організації і діяльності парламентів т акими вченими, як: С.А.Авакьян, К.В.Арановсь кий, О.Н.Булаков, А.З.Георгіца, І.В.Гранкін,
Л.Т.Кривенко, О.Н.Кокотов, В.В.Невинський,
Т.Я.Хабрієва,
Д.В.Чухвічев,
В.М.Шаповал,
В.А.Шеховцев, роботах інших авторів. Форми і
суб'єкти лобізму досліджувал ися О.С.Автономовим, Ю.Ганжуровим, С.В.Єроховою, С.В.Зото вим, Н.Г.Зяблюк, Р. Колісник, С.Конюшко, В.Коростей, В.В.Кравченко, А.В.Мальком, К.Ман -
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жулом, О.Одинцовою, Я.Ш.Паппе, С.П.Пере гудовим, О.Рамаданом, І.Рейтеровичем, Б.Силен ковим та ін.
Мета статті полягає в теоретико-правовому аналізі лобізму як однієї з форм народовладдя, яка базується на конституційному пр аві
народу здійснювати свою владу безпосередньо і
через органи державної влади і органи місцев ого
самоврядування, а також обгрунтування нео бхідності правової інституціоналізації цього і нституту в Україні.
Виклад основного матеріалу. Поняття
«лобізм» використовується як юридичною, так і
політологічною наукою. Етимологічно, термін
«лобі», «лобізм» (lobby – в пер. з англ.) означає
вестибюль, передпокій, кулуари [14, с. 71].
У XVI столітті в Англії словом «lobby» (кулуари)
позначався майданчик, призначений в монастирі
для прогулянок. Пізніше, в ХVII -XVIII ст.ст.,
«lobby» стали називати коридор, в який виход или члени англійського парламенту для прогул янок або голосування, так наз ивали криту галерею
між залами засідань палат у приміщенні британського парламенту, в якій представники закон одавчої влади могли конфіденційно спілкуватися з
особами, зацікавленими в ухваленні тих або і нших законів та їх посередниками. Впродовж тр ивалого часу у Великобританії не робилося спроб
ні викоренити лобізм, ні навіть нормативно вр егулювати цей процес. Згодом лобістами стали
називати осіб, які вмовляли членів парламенту
проголосувати так або інакше за законопроект.
З середини ХІХ ст. лобізм закріплюється в США.
Достатньо швидке лобіювання законопроектів
стає нормальною практикою в Конгресі США. В
умовах бурхливого розвитку промислового кап італу лобіюються інтереси певних фінансових і
промислових груп. Терміном «лобізм» у США
стали позначати купівлю голосів законодавців в
кулуарах конгресу. У ХХ столітті така політична
практика набула поширення в інших країнах.
Розширилося і значення термін а «лобізм» - ним
стали називати вплив зацікавлених груп не тіл ьки на орган законодавчої влади, але і на урядові
та судові структури, взагалі на всі центри ухв алення державних рішень [13, с. 236-237]. Законодавче ж регулювання лобізму було наслідком
визнання суспільством і державою того, що л обізм несе і позитивне навантаження, сприяючи
підвищенню якості рішень державних органів.
В науці існують різноманітні визначення
лоббізму. Так, П. Шляхтун визначає його як „о рганізований вплив різних суспільних груп на
представників органів державної влади з метою
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прийняття вигідних для себе рішень” [14, с. 71].
Найчастіше визначенням лобізму є йог о тлумачення як „сукупності засобів і методів впливу на
органи державної влади, що застосовуються різними зацікавленими групами з метою добитися
сприятливих для себе рішень” [6, с. 76]. Конкрет изували сутність лобізму щодо парламентс ької
практики П. Кислий та Ч. Вайз. Вони характеризують лобізм як „спробу організацій, окремих гр омадян вплинути на прийняття чи відхилення зак ону в парламенті, спираючись на підтримку депут атів, політичних партій, установ та грома дськості
через засоби масової інформації” [7, с. 392].
В українському парламенті, як свідчать д ослідження, лобіювання стало особливою сист емою функціонування представництва групових
інтересів в органах влади, що доповнює і, в рі зних напрямах, акредитує політичне й регіональне
представництво інтересів, з дійснюване народними депутатами безпосередньо чи опосередков ано. Це пов’язано з тим, що груповий інтерес є
тією вихідною категорією, на основі якої можна
визначити лобізм як своєрідний механізм ухв алення рішень. Досвід парламентів Канади, США,
Австрії, Росії, Франції, Фінляндії, Японії та і нших країн, порівняльна хара ктеристика їх роботи
доводять наявність у їх діяльності ознак лобі ювання, обумовлених особливостями законотво рчої процедури, специфікою функціонування па рламентських структур, характером дебаті в і результатами голосування [8]. Парламентський лобізм в Україні і інших країнах досить сх ожий.
Методи, канали, інструменти, механізми лобі ювання практично ідентичні. Схожі навіть «поля»
лобіювання. Наприклад, як і в інших країнах, в
Україні найбільш «ласими шматками» для лобістів є податки і бюджет. Показов а і така, яку можна запозичити, норма, згідно з якою, наприклад, члени палати лордів британського парл аменту „які мають який-небудь фінансовий інтерес у сфері бізнесу, пов'язаний з парламентським
лобіюванням, не можуть отримувати винагороду
з свого статусу як члена палати від імені своїх
клієнтів” [2, с. 288].
Серед найважливіших передумов лобістс ької діяльності у Верховній Раді України є ко мплекс різних за своєю природою, змістом і зн аченням факторів, які можна вважати факторами
інституціонального розвитку, а саме: проблеми і
суперечності сучасного державного устрою, оп осередковані конституційно -правовою та адміністративно-правовою реформами; проблеми фо рмування багатопартійної системи і структуриз а-
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ції партій парламентського типу; інтеграція
України до євроспільноти.
Фактори, що визначають природу лобістс ької діяльності, структурують, власне, суб’єкти ць ого процесу, оскільки розвиток політичної с истеми
передбачає певну інституціалізацію напрямів ре алізації інтересів лобістів. Саме тому багатопарті йність можна вважати однією з найважливіших п ередумов групового тиску на парламент.
У радянські часи, при однопартійній си стемі, не було потреби лобіювати в парламенті
партійні інтереси. Нині, коли у нас кільк ість політичних партій зростає, потреба в захисті їх і нтересів актуалізується. Має рацію М. Примуш:
„На сьогодні значна кількість українських пол ітичних партій розглядається як раціональний
механізм входження в парламент та ведення л обістської діяльності” [9, с. 36]. Варто взяти до
уваги й те, що активними суб’єктами лобіювання
стають і партії, котрі не подолали визначеного в иборчим законом відсоткового бар’єр а і стали активними критиками виборчої системи, яка не забе зпечує представництва в парламенті парті й, що мають певну електоральну підтримку, яка, проте, не
матеріалізувалась у депутатському к орпусі.
Звичайно, трансформація принципу пре дставництва є неодмінною властивістю пропо рційної системи. Партії, які не пройшли до парл аменту за результатами останні х виборів, активно
лобіюють зміни до виборчого законодавства.
Отже, колізії у виборчій системі, з одного боку, і
зростання політичної активності населення – з
іншого, зумовлюють як лобіювання своїх пол ітичних інтересів партіями, так і їх соціалізацію.
Лобіювання в парламенті обумовлюється
не лише політично. Важливі й психологічні фа ктори. Адже потреба в лобістській діяльності у
Верховній Раді викликана численними потреб ами і ціннісними орієнтаціями суспільства. Увесь
комплекс психологічних складових діяльно сті
громадянина, колективу, регіону, галузі, конфесії
тощо потрібно закріплювати в нормативно правових актах.
При цьому, звичайно, не можна не зважати
на те, що групових, корпоративних інтересів
значно більше, ніж репрезентованих народними
депутатами. Навіть якщо й погодитися з тве рдженням Т. Гузенкової, що „український парл амент майже в повному складі уявляється зібра нням колективних та індивідуальних лобістів, які
обстоюють інтереси різних груп, „кланів”, партій
тощо” [5, с. 84], проблема реалізації потреб груп
інтересів шляхом лобіювання у законодавчому
органі згаданим не вичерпується. Це пов’язано з

тим, що широка палітра групових інтересів су ттєво перекриває систему регіонального і пол ітичного представництва, яка структурно відтв орена у Верховній Раді – багато соціальних, корпоративних потреб не презентуються в прогр амах більшості політичних партій і рухів, не м ають депутатського „супроводу”, що викликає
потребу в посередницькому лобіюванні.
Особи та групи осіб, об’єднані в конкретні
організації, мають специфічні інтереси. Логічно,
що в процесі їх конкурентної боротьби виникає
потреба у їх зіставленні і виробленні механі зму
їх реалізації. Незважаючи на те, що певні інтер еси зазвичай лобіює невелика група осіб, його р езультати можуть мати відчутні наслід ки для великих прошарків населення. Отже, позитивні
аспекти лобіювання полягають не лише в тому,
щоб певний суб’єкт, захищаючи свої інтереси,
досягав позитивного для суспільства результату.
Суспільству це вигідно й тому, що співвідн ошення групових інтересів, можливостей і наслідків лобістських дій, яке здійснюється в межах
демократичної процедури і мат еріалізується в
політичних рішеннях, утворює складну систему
противаг. Для депутата це означатиме пошук м еханізмів зіставлення широкого спектра політи чних, соціальних інтересів, якщо він вих одить не
лише з позицій державно-усталених інтересів, а
також з тих, що мають перспективу перейти з і
статусу приватних у площину прийнятних для
соціуму ініціатив. При цьому важливо мати на
увазі, що остання обставина суттєво корегується
суспільними нормами моралі. Як слушно заув ажує С. Роуз-Аккерман, „деякі політичні рішення
непопулярні до такої міри, що їх взагалі немо жливо купити у законодавців, які одержали посади
за результатами виборів” [10, с.170].
Специфіка парламентсь кого лобіювання
характеризується також його колегіальністю.
Адже для досягнення результату потрібні голоси
як мінімум більшості від зареєстрованих у сесі йній залі депутатів, а в окремих випадках – кваліфікованої більшості, себто двох третин депута тського корпусу. Саме в таких випадках і виникає
проблема посилення інформаційних контактів
між різними суб’єктами парламентського лобі ювання. Варто погодитись із твердженням
О.П.Любімова, що в формах звичайної парлам ентської діяльності – відкритому голосуванні або
обговоренні кадрових питань найчастіше пров одиться лобістська робота [11, с.138].
Отже, основними причинами формування
парламентського лобіювання можна вважати: 1)
трансформацію політичної системи України, п о-
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в'язану з професіоналізацією Верховної Ради, я ка
працює на постійній основі, конституційними
функціями і повноваженнями парламенту, а т акож багатопартійністю як ознакою політичної
структуризації суспільства; 2) традиційні передумови, пов'язані з історичним розвитком суспільс тва, для якого характерна боротьба між цінностями
минулого і нинішніми мотиваціями; 3) принцип
ідеологічного плюралізму – наявність різновекторних групових інтересів, установок, цінностей,
сприйняття, пошук прийнятних мод елей адаптації
до сучасних умов існування [4, с.52].
В Україні неодноразово робилися спроби
закріпити лобіювання на законодавчому рівні,
але вони не дали бажаних результатів. Так, у
1992 році групою законодавців на чолі з
В.Суміним почалася розробка законопроекту про
лобізм, яка не отримала свого логічного заве ршення. у 1999 році до Верховної Ради України
було подано два законопроекти: «Про лобіюва ння в Україні», внесений І.Шаровим, і «Про пр авовий статус груп, об'єднаних загальними інт ересами (лобістських груп) у Верховній Раді
України», внесений народним депутатом Ю.Сахном. Обидва проекти не були розглянуті парл аментом, а отже, відповідно до Регламенту Ве рховної Ради України, зняті з розгляду. Останній
законопроект “Про діяльність лобістів у Верхо вній Раді України”, зареєстрований 09.11.2005 №
8429 під поняттям “лобіст” розуміє зареєстрованого у Верховній Раді України в передбаченому
проектом Закону порядку громадянина України,
який на платній або безоплатній основі від імені та
в інтересах юридичної особи (клієнта), в межах і у
спосіб, незаборонених Конституцією Ук раїни, проектом Закону та іншими законами України, здій снює вплив на суб’єктів, перелік яких визначено
законопроектом, з метою впливу на позицію таких
суб’єктів щодо питань, які є предметом регул ювання законами України (лобістський вплив).
При цьому пропонується передбачити, що
лобіст може здійснювати вплив лише на наро дних депутатів України, комітети та тимчасові
спеціальні комісії Верховної Ради України
(об’єкти лобіювання). Слідчі комісії Верховної
Ради України не віднесено до переліку об’єктів
лобіювання, оскільки вони відповідно до Ко нституції України проводять розслідування з п итань, що становлять суспільний інтерес, а тому –
їх діяльність має бути незалежною від будь якого (у тому числі лобістського) впливу. До п ереліку об’єктів лобістського впливу н е віднесено
посадових осіб Апарату Верховної Ради України,
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оскільки відповідні відносини регулюються З аконом України „Про звернення гром адян”.
Проектом пропонується заборонити здій снення лобістом дій, які можуть вплинути на п озицію народного депутата Украї ни щодо питань,
які є предметом регулювання актами Верховної
Ради України індивідуально-правового характеру. Такий підхід зумовлений тим, що дія актів
індивідуального характеру обмежується визн аченим колом осіб або ж стосується внутрішнь оорганізаційних питань діяльності Верховної Ради
України. У разі порушення лобістами закріпл ених у проекті вимог (несвоєчасне подання звіту,
подання звіту, що містить завідомо неправдиву
інформацію тощо), до них можуть бути вжиті
такі заходи: 1) попередження про недопущення
протизаконної діяльності; 2) зупинення дії свід оцтва на право здійснення лобістської діяльності у
Верховній Раді України до ві дкриття наступної
чергової сесії Верховної Ради України; 3) анулювання свідоцтва на право здійсне ння лобістської
діяльності у Верховній Раді України та заборона
здійснення лобістської діяльності у Верховній
Раді України до закінчення строку повноважень
Верховної Ради України відповідного скликання.
Зазначимо, що у світовій парламентській пра ктиці найбільш типовою санкцією до лобістів є
штраф. Розміри штрафів значно відрізняються.
Зокрема, проект закону Польщі передбачає ро змір штрафних санкцій від 3 000 до 25 000 польських злотих (від $ 770 до $ 6 400). Розміри
штрафів, наприклад, у США значно вищі і сяг ають $ 50 000. Тому необхідно врахувати досвід
зарубіжних країн при регулюванні питань сан кцій та юридичної відповідальності лобістів за
порушення законодавства.
Висновки. Необхідність законодавчого р егулювання зумовлена тим, що закріплення лоб істської діяльності в законі може забезпеч ити над
ним державний і громадський контроль. Поки це
не буде зроблено, лобізм тісно переплітатимет ься з корупцією. Легалізація лобізму допоможе
виявити заінтересованість, яка стоїть за тим або
іншим проектом закону або рішенням, визнач ити, хто лобіює і хто стоїть за лобістами, відкрити
реальних авторів державних рішень, виявити
ступінь залежності представників влади; надасть
громадянам більше інформації про їх діяльність.
Здійснюючи лобіювання відповідно до закону,
лобісти вимушені підпорядковувати свою ді яльність чітко встановленим процедурам – і це дає
можливість краще контролювати їх і застосов увати відповідні санкції у випа дках порушення.
Для всіх суб'єктів лобіювання створюються одн а-
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кові умови, і тому виникає значно менше можливостей для привілейованих контактів з посадовцями і зловживань. Враховуючи це, закон про регулювання лобістської діяльності був би могу тнім
інструментом узаконення лобізму.
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АКТИ ПРЕЗИДЕНТА: ПРО БЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЮРИ ДИЧНОЇ ПРИРОДИ
(НА ПРИКЛАДІ КОНСТИТ УЦІЙНИХ НОРМ УКРАЇНИ , РОСІЇ ТА ФРАНЦІЇ)
Постановка проблеми. Як відомо, повноваження глави держави за будь -якої форми правління реалізуються через нормативно -правові
акти. Згідно з Конституцією України (ст. 106),
Президент України видає два види актів - укази
та розпорядження. В науці конституційного пр ава робилися спроби аналізувати дані акти Президента України, але ці дослідження мали перев ажно несистемний, фрагментарний характер і т оркалися переважно лише одного виду актів - указів. Поряд з указами Президент України видає
розпорядження. Тому виникає потреба у визн аченні юридичної сили та критеріїв розмежування
указів і розпоряджень. Оскільки це питання н едостатньо досліджено у вітчизняній науці ко нституційного права, то досить корисним буде
звернення до зарубіжного досвіду, адже доробки
в цьому напрямку, проведені зарубіжними фахівцями, можуть допомогти виявити недоліки,
прогалини вітчизняного законодавства, окресл ити перспективи його розвитку. Найбільш доціл ьне, на нашу думку, буде зіставлення нормативно правових актів президентів таких країн, як
Франція, Росія та Україна. Вс і три країни є республіками зі змішаними формами правління, в
яких глава держави посідає одне з найважлив іших місць у державному механізмі.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Питанням правового статусу Президента Укра їни останнім часом приділяється значна увага.
Зокрема, значний внесок у цьому напрямку науки зроблено такими вітчизняними вченими, як
Ф.Г.Бурчак 7, В.Ф.Погорілко 18, с.304-349,
Ю.М.Тодика 22, В.М.Шаповал 23 та ін. Крім
цього, за останні роки захищено ряд дисе ртацій з
цієї проблематики (С.Агафоновим, Н.Плахот нюк, С.Серьогіною 9 та ін.). Водночас, потрібно відзначити відсутність у науковій юридичній
літературі всестороннього ан алізу нормотворчої
діяльності глави Української держави. В Росі йській Федерації з-поміж учених, які займаються
питаннями правового статусу глави держави,
можна виділити С.А.Авак’яна 4, c.8-40,
Л.М.Ентіна
25,
О.М.Ковальова
12,
Л.А.Окунькова 18, М.А.Сахарова 21 тощо.
На окрему увагу заслуговує дис ертація
О.Кичалюк “Акти Президента Російської Фед е56

рації (конституційно-правовий аспект)”. У
Франції ми можемо виділити праці П.Авріля 1,
Ф.Ардана 5, Ж.Веделя 3, М.Дюверже 2 та
інших відомих французьких учених, які переважно детально розглядають у своїх працях пита ння нормотворчості глави де ржави (звичайно, це
пов’язано з досить тривалим існуванням інстит уту президента).
Мета статті полягає в тому, щоб на основі
співставлення вітчизняного та зарубіжного д освіду дослідити юридичну природу актів глави
держави, їх види та критерії розмежування, а т акож виявити ті проблемні питання вітчизняної
науки конституційного права, які потребують
більш детального дослідження.
Виклад основної частини дослідження.
Особливості конституційного статусу глави де ржави найбільш повно виявляються у характері та
обсязі його повноважень. Конституції України,
Росії та Франції наділили своїх президентів ш ироким колом повноважень і тому вони займають
особливе місце в системі розподілу влад своїх
країн. Причиною такого серйозного об’єму по вноважень президентів є політична обстановка, в
умовах якої приймались Конституції України,
Росії та Франції, що характеризувалась наявні стю політичної кризи в цих країнах (військовий
путч в Алжирі, розпад СРСР і утворення нових
держав тощо). Бажання уникнути поді бних явищ
в майбутньому пояснює той значни й об'єм повноважень, котрий творці Основних З аконів своїх
держав вважали за необхідне надати Пр езиденту.
Як відомо, дані повноваження реаліз уються в
актах глави держави.
Президенти Франції, Росії та України, як і
в багатьох зарубіжних країнах, користуютьс я
правом видання власних нормативних актів. Їхня
характеристика, як правило, міститься у нормах
конституційного права. Так, згідно з ч. 3 ст. 106
Конституції України, Президент видає акти у
формі указів і розпоряджень, які є обов'язковими
до виконання на території України. Укази і ро зпорядження Президента України носять підз аконний характер: вони видаються на основі Ко нституції та законів України. Така ж за змістом
норма міститься в Конституції Росії (ст. 90).
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Традиційно перше місце за значимістю ві дводиться указам. Указ - це правовий акт глави держави, який видається з найбільш важливих питань,
віднесених до його компетенції. Укази можуть мати як нормативний, так і ненорма-тивний (правозастосовчий) характер. На думку А.Бєлкіна, така кл асифікація правових актів, а указів зокрема, є досить
спрощеною і “наперед обмежує можливість ко нституційної охорони” 6, с.173. Можливо це і так,
однак за юридичними властивостями більш чітко
розмежувати укази Президента досить складно.
Нормативні укази відносяться до невизначеного
кола фізичних та юридичних осіб і мають довг острокову дію (наприклад, Указ “Про захист прав
власників земельних часток (паїв)” від 21.04.1998
р.). Ненормативні укази мають індивідуальне зн ачення (н-д, укази про призначення тієї або іншої
особи на відповідну посаду).
У Положенні про порядок підготовки і
внесення проектів указів і розпоряджень През идента України, затвердженому Указом Президента України від 15.11.2006 р. № 970/2006 пере дбачено, що Указами Прези дента України оформляються: рішення Президента України щодо пр изначення та звільнення глав дипломатичних
представництв України в інших державах і при
міжнародних організаціях; призначення всеукр аїнського референдуму щодо змін Конституції
України, проголошення всеукраїнського реф ерендуму за народною ініціативою; припинення
повноважень Верховної Ради України; нагор одження державними нагородами, встановлення
президентських відзнак та нагородження ними;
присвоєння вищих військових звань, вищих ди пломатичних рангів, інших вищих спеціальних
звань і класних чинів; прийняття до громадянс тва
України і припинення громадянства України, надання притулку в Україні; помилування тощо 19.
Досить часто в науковій літературі порушується проблема співвідношення указу та зак ону. Чи вправі Президент врегулю вати своїм актом питання, які не врегульовані в законі? Вч еними дана проблема сприймається по-різному.
Так, деякі стверджують, що глава держави не
повинен вирішувати питання, якщо це не пере дбачено Конституцією, а також діяти на власний
розсуд, приймаючи при цьому укази з будь-яких
питань. На їхню думку, така практика може пр извести лише до конфронтації у відносинах із з аконодавчим органом, при цьому вони акцент ують увагу на тому, що ці укази – ніщо інше, як
“пожежні” заходи, котрі роблять суперечливим
та неефективним законодавство 8.

Прихильники видання Президентом указів
законодавчого характеру наводять інші аргуме нти. На їхню думку, по-перше, в умовах перехідного періоду парламент не може швидко реаг увати на ті чи інші зміни в повсякденному житті
та оперативно приймати відповідні закони; подруге, якщо ні в Конституції, ні в законах немає
вказівки, що відповідні питання повинні врег ульовуватися виключно законами, Президент
вправі видавати указ з даного питання; потретє, Президент може усувати пр огалини в
правовому регулюванні питань, які потребують
законодавчого рішення, за умови, що такі укази
не суперечать Конституції та законам, а їхня дія
обмежується періодом до прийняття актів зак онодавцем 10, с. 42; 12, с. 356; 14, с. 407.
На нашу думку, не можна надавати перевагу тій чи іншій позиції, оскільки раціональне з ерно можна знайти в аргументах обох сторін. Так,
справді, в перехідних умовах, коли немає відп овідної законодавчої бази, Президент може вид авати укази, які усувають прогалини в праві з метою забезпечення гарантій конституційних прав
особи, економічного розвитку тощо. Зокрема,
підтвердженням цьому може слугувати практика,
яка склалась в Україні (після 1996 р.), а також у
Росії (після 1993 р.), коли глави цих держав мали
право видавати укази з економічних питань, неврегульованих законом. Водночас видання указів
замість законів може бути наслідком того, що
Президент не підписує закон, прийнятий парл аментом, з яким не погоджується. В такому вип адку глава держави свідомо блокує закон, викор истовуючи своє право “вето” (дана прерогатива
характерна як для України, так і для Росії), ві дповідне питання продовжує врегулюватися актом
Президента. Тому твердження, що укази През идента залишаються повноцінною правовою б азою для виникнення, зміни чи припинення т их чи
інших відносин до прийняття відповідного зак ону,
в даному разі уявляється досить спірним. Очеви дно, для уникнення таких ситуацій потрібна спі впраця Президента та парламенту з метою прийня ття компромісного рішення, а не конфр онтація у
відносинах. Одним із виходів з такої ситуації може
слугувати закріплення на конституці йному рівні
делегованого законодавства. Отже, відпаде проблема співвідношення актів Президента і законів.
Особливий інтерес, на наш погляд, пре дставляють положення, закріплені у Конститу ції
Франції, де йде мова про делегування парламе нтом уряду частини своїх законодавчих повнов ажень. Однак нормативна влада уряду, здійсн ювана у вигляді ордонансів і декретів, перейшла

Науковий вісник Чернівецького університету. 2006. Випуск 333. Правознавство.

57

О.Т. Волощук

на практиці до рук глави держави, хоча ст. 13
Конституції передбачає лише підписання даних
актів Президентом. Як слушно зазначає М.Крутоголов, “з “підписання” цей акт перетворився на
практиці в одну з важливіших прерогатив глави
держави, став одним з інструментів його особи стої влади”15, с. 169.
Ордонансом називають акт, яки й формально належить до законодавчої сфери (ст. 34 Ко нституції), але він приймається урядом в силу д елегованих йому парламентом законодавчих по вноважень. Ордонанси, підписані Президентом
Республіки, хоча і відносяться до законодавчої
сфери, розглядаються як регламентарні акти, що
йдуть від уряду, а значить, вони повинні контролюватися Державною Радою. Вони вступають у
силу після їх опублікування, але втрачають силу,
якщо законопроект про їх затвердження не вн есений у парламент до спливу строку, встановл еного законом про делегування повноважень. Фактично Президент, який головує в Раді Міністрів,
визначає порядок денний її засідань і підписує
ордонанси та декрети, одноособово здійснює по вноваження, делеговані парламентом. Крім того,
своїм підписом, який на перший погляд здається
звичайною формальністю, Президент ніби засві дчує свою особисту відповідальність за даний акт.
Виходячи з вищенаведеного, в нашій Ко нституції доцільно передбачити умови, за яких
главі держави можуть бути делеговані законод авчі повноваження, а також можливість контр олювати цю діяльність Президента України чи
Конституційним Судом України, чи Верховним
Судом України. Процедуру передачі вказаних
повноважень доцільно було б передбачити в
окремому законі. При цьому, як слушно заув ажує проф. С.Авак’ян, “прийняття указу замість
закону, навіть на час, можлив е тоді, коли концепція регулювання зрозуміла і в її оцінці органи
не розходяться. Якщо ж має місце зворотне, пр ийняття указу замість закону означає не що інше,
як підміну президентом парламе нту” 4, с. 31.
Важливо також відзначити ще одну проблему, яка виникає, коли парламент приймає з акон і в указі вже немає потреби чи останній с уперечить даному закону. Очевидно, що закон має
більшу юридичну силу, ніж акт Президента, т ому при врегулюванні відповідних відносин повинен застосовуватися саме закон. При цьому в
даному випадку варто було б передбачити положення, згідно з яким указ автоматично втрачає
силу після прийняття закону, що врегульовує
аналогічні відносини. Це б дозволило уникнути
колізії між указом і законом.
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Наступний правовий акт Президента Укр аїни - розпорядження. Розпорядження - ненормативний акт глави держави, який носить індивід уальний організаційний характер. Згідно з вищ езгаданим Положенням, розпорядженнями Президента України оформляються рішення про:
доручення, рекомендації щодо здійснення зах одів, розгляду, вирішення питань; проведення п ереговорів, підписання міжнародних договорів
України, надання повноважень на ведення пер еговорів, на підписання міжнародних договорів
України, відповідних директив делегації чи
представникові України; призначення на посади
та звільнення з посад помічників, референтів
Президента України; оперативні, організаційні та
кадрові питання тощо.
Оскільки розпорядження - ненормативний
акт, виникає проблема р озмежування розпоряджень від ненормативних указів. Напевно, варто
погодитись з В.Кулаповим, який вважає, що таке
розмежування “дещо умовне і може розглядатися
(аналізуватися) лише до кожного конкретного
випадку” 21, с. 340. Але, на нашу думку, указ
як юридична форма виразу правового акт а володіє більшою юридичною силою у порівнянні з
такою правовою формою акт а, як розпорядження, адже ст. 106 Конституції України не випа дково, перераховуючи акти Президента, спочатку
називає укази, а потім - розпорядження. Цим
підкреслюється більш висока юридична сила
указу щодо розпорядження, незалежно від його
характеру (нормативний чи ненормати вний).
В Україні при виданні актів Президента
згідно з ч. 4 ст. 106 Конституції частково заст осовується контрасигнатура, тобто скр іплення
акта глави держави підписом міністра; це озн ачає, що юридичну і політичну відповідальність
за даний акт несе міністр, який його скріпив. Ф ормально це пояснюється тим, що глава держави
не несе відповідальності за свої дії (за винятком
державної зради або іншого злочину). Проте акти
Президента, видані в межах повноважень, скрі плюються підписами Прем’єр-міністра України і
міністра, відповідального за акт та його вик онання,
лише частково. До них відносяться акти, видані з
питань, пов'язаних із призначенням і звільненням
глав дипломатичних представництв України в і нших державах і при міжнародних організаціях;
прийняттям вірчих і відкличних грамот диплом атичних представників іноземних держав; здійсне нням керівництва в сферах національної безпеки та
оборони держави; утворенням судів.
Отже, як стверджують деякі вчені, разом з
правом контрасигнувати акти Президе нта уряд
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отримав можливість реально впливати на їх зміст
і спрямованість, адже без підпису відп овідних
посадових осіб акт глави держави не може н абрати чинності. При цьому, скріплюючи своїм
підписом президентський акт, Прем’єр -міністр та
відповідальний міністр перебирають на себе всю
повноту відповідальності за його конституці йність, обґрунтованість і результати вність. Таку ж
позицію підтримує проф. Н. Ниж-ник, яка підкреслює, що “у практичному плані контрасигнатура
не викликає жодних проблем, але при науковому
розгляді вона неясна, а сфера її застосування –
спірна. Смисл її вбачається у двох аспектах. Це
політична залежність Президента від уряду і п олітична відповідальність уряду перед парламе нтом” 16, с. 14. На нашу думку, з такою позиц ією вчених до прийняття змін до Конституції
України не можна було погоджув атись. Адже
Президент України володів повноваженням щ одо звільнення Прем’єр-міністра України з посади
(що могло призвести до відст авки усього складу
уряду), а тому відмова у контрас игнації актів
глави держави могла стати передумовою прип инення повноважень усього складу уряду. Отже, з
теоретичного погляду контрасигнація давала
можливість Прем’єр-міністру України та міністрам впливати на зміст, спрямованість відпові дного акта глави держави, а з практично го –
контрасигнація була простою формальністю,
оскільки на той час чітко простежувалася факт ична адміністративна залежність уряду від глави
держави внаслідок того, що останній володів п овноваженнями щодо припинення повноважень
членів Кабінету Міністрів України. Після н абрання чинності змін до Конституції України (1
січня 2006 р.) ситуація змінилася: Президент
України при внесенні кандидатури Прем’єрміністра України до Верховної Ради України
зв’язаний позицією коаліції депутатських фра кцій у Верховній Раді України, а при звільненні
Прем’єр-міністра взагалі не приймає ніякої уча сті в даній процедурі. Звичайно, за таких обставин
контрасигнація з простої фо рмальності перетворюється у важливий засіб впливу уряду на Пр езидента України.
У Французькій Республіці також викори стовується процедура контрасигнатури щодо д еяких актів Президента. Так, у відповідності до ст.
19 Конституції, певні акти Президента Республ іки повинні контрасигнуватися Прем’єр -міністром, а у випадку потреби – ще й відповідальними
міністрами. Проте це лише проста фо рмальність,
оскільки Президент у разі відмови йому у конт расигнації може використати у відповідь свої по в-

новаження і не підписат и ордонанси та декрети,
прийняті Радою Міністрів. Тому Прем’єр -міністр
і відповідальні міністри змуш ені йти на поступки
главі держави, перш за все, для того, щоб не з аблокувати роботу уряду.
Що ж стосується Росії, то ситуація тут
складається по-іншому. Як відзначають автори
коментаря Конституції РФ, “укази та розпор ядження Президента РФ у правовому відношенні
самодостатні і легітимні, не потребують дода ткових підписів Уряду РФ (контрасигнатури)”
13, с.312. Звичайно, це робить фігуру Презид ента більш незалежною щодо уряду, підвищує
його авторитет не тільки щодо виконавчої влади,
а й щодо інших гілок державної влади.
Отже, ми прийшли до таких висновків: 1.
Повноваження Президента України реаліз уються
шляхом прийняття ним актів – указів та розпоряджень, які є обов’язковими до виконання на всій
території України. 2. Указ - це правовий акт глави держави, який видається з найбільш важливих
питань, віднесених до його ком петенції. Укази
можуть мати як нормати вний, так і ненормативний (правозастосовчий) характер . Розпорядження - ненормативний акт глави держави, який н осить індивідуальний організаційний х арактер. На
нашу думку, різниця між цими актами полягає в
тому, що указ, як юридична форма виразу прав ового акта, володіє більшою юриди чною силою у
порівнянні з такою правовою формою акту як
розпорядження. Адже, ст. 106 Конституції Укр аїни не випадково, перераховуючи акти Презид ента, спочатку називає укази, а потім розпор ядження. Цим підкреслюється більш висока юр идична сила указу щодо розпорядження, незале жно від його характеру (нормативний чи ненорм ативний). 3. Укази та розпорядження – підзаконні
нормативно-правові акти, які видаються на осн ові та на виконання Конституції та законів Укра їни. В ієрархії нормативно -правових актів дані
акти займають третє після Конст итуції та законів
місце. 4. В Україні визріла потреба в законода вчому оформленні “делегованого зак онодавства”,
з цією метою необхідно прийняти новий закон.
І нарешті додамо, що акти Президента України
потрібно систематизувати, видати у в игляді
окремого збірника. Це, на нашу думку, дозвол ило б усунути протиріччя між актами глави де ржави, виключило б їх дублювання і сприяло б їх
більшій узгодженості.
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ACTS OF PRESIDENT: PROBLEMS OF DETERMINA TION OF LEGAL NATURE
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Summary
In this article legal nature of acts of the President of Ukrainian state, Russia and France is analyzed, the
problems of realization of the given authority are discoverer, and also are introduced the offer on improving
the legislation in the given orb.
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УДК 436
© 2006 р. В.В. Трутень
Київський університет права НАНУ ім ені В.М. Корецького, Рівненський інститут
СУБСУМЦІЯ В МІЖНАРОДНОМУ ПРИВАТНОМУ ПРАВІ
Постановка проблеми. Для опису застосування колізійної норми, та опосередковано –
застосування і встановлювання іноземного права
чи правової кваліфікації і тлумачення в міжнар одному приватному праві існує спільний форм ально-логічний знаменник, який називається су бсумцією. Термін, але не поняття субсумції , маловідомий в українській юридичній мові, про що
свідчить той факт, що в сучасному словнику і ншомовних слів його на своєму місці годі відш укати [9]. Нечасто знайдеш його і у вітчизняних
підручниках з „Логіки”, де заміс ть нього вживається слово „підведення” [2, c.116; 5, c.256]. Пр оте характерне для української прав ової культури
визначення значення форми застосування про стого категоричного умовиводу – „теорія силогізму дозволяє правильно здійсн ювати субсумцію –
застосування конкретної правової норми саме до
даного випадку” [6, c.26] – належить перу саме
логіка (В.Д. Титов), що ві дповідає традиції: „I-ю
фігурою (насамперед, у формі модусу Barbara,
який найчастіше застосовується, бо тільки один
дає загальноствердний висново к (А-конклюзію).
– В.Т.) ми послуговуємося для того, щоб заст осувати загальні „закони” (теоретичні: аксіоми,
теореми, природні закони – так само як і практичні: закони права і моралі, життєві правила …)
на „під закон підпадаючі випадки”. – Вона у
цьому відношенні переважно є фігурою „ субсумції ” та „дедукції ” [14, S. 118-119]. Отже,
правове почуття свободи можна виразити й т акими словами Шопенгауера: „Найбільш форм альний і найбільш славний силогізм, а саме за
першою фігурою, провадить ( ліпше: процес „породжує”. – В.Т.) кожен судовий процес. Цивільне
або кримінальне порушення, через яке подають
позов, є меншим засновком; він установлюється
позивачем. Закон для такого випадку є більшим
засновком. Присуд – висновком” [14, S. 119].
Міжнародне приватне право не буде фіктивним
тільки тоді, коли можна запропонувати єдину сх ему, яка дозволить пояснити, як застосовується
будь-яка його норма: колізійна, конфліктна, мат еріально- та процесуально-правова, незалежно від

того, це норма вітчизняного чи іноземного, міжн ародного чи супра- або транснаціонального права.
Тому звернення до обраної теми архіакт уальне.
Ступінь наукової розробки теми. Зважаючи на викладене вище, суть якого можна звести
до твердження: субсумція є латентним поняттям
сучасної вітчизняної теорії та догми п рава, в т.ч.
міжнародного приватного права, ступінь досл ідження субсумції як однієї із формально -логічних складових процесу реалізації правової норми
досить низький. Відомі україномовні дж ерела
попереднього уявлення про проблему, безвідн осно до колізійного etc. права, поки що поодин окі.
Насамперед, це „Юридична методологія” Р. Ц иппеліуса, перекладена Р. Корн утою, який, однак,
скрізь у тексті перекладу, ада птації та прикладів
з права України замінив термін „су бсумція” на
„зіставлення” [11, S. 140], що не мо жна вважати
доречним, оскільки, як видно із в ищенаведеного,
слово „субсумція” має сталу тр адицію, і тому
варто було б залишити оригінал ьний термін.
Правда, таку саму помилку робить і російський
перекладач К. Арсланов, коли в тексті підручника
Я. Шаппа „Основи цивільного права Німеччини”
зазначає, що „Subsumtion – [це] юридична кваліфікація, оцінка”[12, С. 11], однак далі користується
тільки терміном „юридична кваліф ікація” там, де
йдеться про субсумцію.
Інша ситуація складається в німецькій
юридичній мові, яка може стати прикладом для
наслідування при творенні сучасної української
мови права, при лінгвістичному виукраїнюванні
права. Так, термін „субсумція” є загальним мі сцем як у спеціальній літературі, присвяченій те орії аргументації [16, S. 1, 86] тощо, т ак і в підручниках з міжнародного приватного права [15, S.
263, 434]. Відштовхуючись від наведеного, а т акож від досягнень провідних українських колізі оністів А.С. Довгерта, В.І. Кисіля, О.О. Мережка та
ін., ми ставимо за мету на підставі аналізу європейського, іноземного та вітчизняного міжнаро дного приватного права, а також сучасної теорії а ргументації, артикулювати когерентне поняття су бсумції в міжнародному приватному праві.
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Виклад основного матеріалу дослідже ння. Доведення необхідності відкритого, а не латентного використання термін а й поняття субсумції в міжнародному приватному праві варто
спланувати у формі відповідей на три питання,
які немовби ставлять згадані вище професори колізіоністи: по-перше, чи існує логічне (диску рсивне) опосередкування між трансцендентними
(?) „Космосом”, „Богом”, „Розумом” і „Логосом”
(А.С. Довгерт) [10, с. 6], а А. Кауфманн добавив
би – і „Природою”[16, S.2], з одного боку, та п озитивним приватним правом, у т.ч. міжнародним
приватним правом, а також позитивним предм етом взагалі, з іншого. По-друге, що дійсно означають слова правова „кваліфікація не зводиться
до схоластичного тлумачення правової норми”
(В.І. Кисіль) [4, с. 16] та, по-третє, чи є три підходи щодо загального відношення договору і з акону, – „пріоритет закону”, „вольова теорія” та
„емпірична теорія”, наведені О.О. М ережком [8,
с. 34], вичерпними? Чи не можна піти й четве ртим шляхом, який при цьому, на відміну від п ерших трьох, є гостинцем, а ті – тільки манівцями,
за виключенням вольової теорії, оскільки четве ртий і другий напрямок мають одне й те саме за ймище – свободу, яка є „енергією волі” (Г. Коген),
точніше – судження свободи?
Отже, що стосується першого питання, ідея
єдності приватного права най ліпше образно та
методично виражається словами проф. А. Довг ерта: „Варто спеціально наголосити на тому, що
концептуально ЦК розроблявся на основі прир одно-правових теорій, згідно з якими закони де ржави не регулюють відносини, а лише здебіл ьшого прагнуть наблизитися (виділення, а також
ці два слова мої, зважаючи на іст орію спільного
артикулювання всього цього твердження. – В.Т.)
(збігтися) до конфігурації правовідношення, що
походить безпосередньо від „Космосу”, „Бога”,
„Розуму” чи „Логосу”[10, c. 6], якщо в цьому
твердженні слово „безпосередньо” замінити на
слово „опосередковано”. Абстрактніше і точн іше: ... на основі логіко-, чи етико-правової теорії,
згідно з якою позитивне право лише безкінечно
наближається до визначення невідомого, – взаємно опосередковується, корелюється х. Де х –
основна проблема єдиного приватног о права,
опосередкування – всезагальний його метод, ф орма, а позитивне право – предмет, зміст. Тотожним в обох запропонованих положеннях є ко нститутивна ідея: позитивне право (правопорядок)
твориться в результаті пізнання Логосу etc., як
предмет (вирішення) задачі визначення х. х – це зачин (займище) свободи, який (яке) ніколи не пр и62

пиняється та є заснуванням системи права, прива тного права, в т.ч. міжнародного приватн ого права.
Отже, варто запитати, скільки рівнів арг ументації можна нарахувати в цілому і загалом:
два, три, як це робиться традиційно, чи все -таки
чотири – не тільки, застосовуючи ритори чну в
три кроки теорію статусів ритора із Родоса Ге рмагора (ІІ ст. до н.е.), – an sit, quid sit і quale sit,
але й зробивши четвертий крок – quomodo sit?
Тобто доповнивши історичну „систему „знах одження” Гермагора, який звів баг атоманітність
судових казусів до логічної схеми видів і підв идів (статусів)” [7, с.45], – ця схема вважається
найвищим досягненням риторики еллінської
Греції [7, с. 45] та не втрачає свого сенсу і по
сьогодні. Суть її зводиться до того, що бог иня
переконання Пейто має досліджувати аргум енти
„за” і „проти”, тобто підтвердження і спрост ування, в судовій промові (контроверсії) керу ючись таким ланцюжком: спочатку – чи мала місце дія? Потім – чи законна вона? І зрештою, – чи
може дія бути виправдана? Це , відповідні статуси: встановлення (status conjecturalis), визначення (status definitivus або legitima ) і якості (status
qualitatis або juridicialis). Наша позиція полягає в
тому, що поряд із трьома згаданими статусами повинен зайняти своє – перше по праву – місце четвертий, а насправді, перший за значенням статус,
якому ми даємо назву – статус методичний (status
modicus), що означає – як (у який спосіб) дія артикулюється (або корелюється)?
Методичний статус у дусі панметодологізму марбурзької школи неокантіанства претендує
на початковий та засадничий рівень так званого
попереднього юридичного „уявлення про одн означно визначений зміст” (А. Гьофлер так визн ачає „поняття” в формальній логіці) [14, S. 12].
Тобто цей статус – це горизонт попереднього
поняття, тобто – це площина трансцендентальн ого питання („ідея проблеми”, „ідея зад ачі” [1, c.
247]), на яке повинно дати відповідь н ормативне
судження. Для порівняння: „смисл поня ття, за
Когеном, виражається в питанні, смисл судження
– у відповіді” [3, c. 197] або „п оняття означає
точку, з якої висловлюється с удження, судження
ж – розгляд багатоманіття з цієї уст ановленої в
понятті точки зору” [3, c. 197]. Як констатує Т.Б.
Длугач, „Коген бачить головну поми лку Канта у
вченні про судження в тому, що останній осн овував види суджень на основоп оложеннях, а не
на категоріях; співвідношення між категорією та
судженням повинно бути взаємним – категорія
визначається ним як ціль судження, а судження –
як шлях категорії” [3, c. 196] – це останнє поло-
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ження й засвідчує, що твердження А.С. Довгерта, з
якого ми почали цей аналіз, підкріплене не тільки
інтуїтивним моментом: „безпосередньо” (??!), але
й дискурсивним, чи формально-логічним: моя поправка „опосередковано”.
Статус оцінки, тобто природа справи, або
речі як tertium comparationis А. Кауфмана [16, S.
91] чи так звана юриспруденція оцінки разом з
юриспруденцією інтересів займає своє друге – не
найвище, пояснимо, місце після попереднього
рівня, при цьому ні та ні інша теорія на це й не
претендує, якщо проаналізувати критику лібер альної теорії права Р. Дворкіна представником
юриспруденції оцінок М. Павчніком з погляду заперечення можливості існування закритого катал огу метаправил, які б висловлювалися про те:
„1. яке тлумачення закону є найліпше і єдино прийнятне,
2. яка обставина справи виражає життєві
обставини справи найбільш типово
3. та який законний фактичний склад і яка
обставина справи найтісніше узгоджуються” [16,
S. 128]. Зрозуміло, що з погляду панметодолог ізму права, погодитися з останнім твердженням
не можна.
Рівень закону, точніше зартикульованого
фактичного складу норми, є тільки третім рі внем, а рівень зартикульованих обставин справи –
останнім, четвертим.
У такому випадку виникає немовби прот иріччя між тим, що надійну методику застосува ння норм приватного права (методику субсумції)
можна побудувати, якщо за точку відліку взяти
аналіз обставин справи, а точніше – кореляцію
обставин справи, тоді як ми тут стверджуємо, що
це завершення процесу застосування п рава. Суперечність тут тільки удавана, оскільки четвертий рівень судження свободи – це тільки попереднє уявлення про право, символом якого є п’ять
років навчання на юридичному факультеті. Р івень виправдання – це рівень вибору із можл ивих розв’язань юридичної проблеми одного правового рішення на основі певного критерію. Ми
вважаємо, такими є два апріорні, але не чисті, а
похідні від поняття свободи мірила: справедл ивість і юридична певність або автономія та гет ерономія волі у їх взаємному проникненні та зб ереженні. Свобода і автономія, в останньому в ипадку, не будуть тотожними поняттями. Звича йно, можна послатися й на те, що крайнощі збіг аються. Рівень вибору або виправдання необхі дний для того, щоб когерентно, тобто взаємоузг оджено та несуперечливо, об’єднат и рівні фактичного складу й обставин справи, які утворюют ь-

ся не самі по собі, а шляхом оперування із жи ттєвими обставинами справи та буквою зак ону: із
життєвих обставин справи, або фактичної пов едінки формулюються обставини справи, із букви
закону – фактичний склад, якщо вони співпад ають, то тоді відповідна норма буде з астосована.
Збіжуться вони тоді, коли, говорячи мовою форм альної логіки, фактичний склад і обставини справи
будуть середнім терміном, а мовою зміст овної
юридичної логіки – тоді, коли можна встановити
tertium comparationis (естімаційна юридична логіка) та тоді, коли обставини справи, фактичний
склад та критерії оцінки (останнє і є tertium
comparationis) будуть прийнятно корельовані із
поняттям, тобто загадкою свободи (це вже тран сцендентальна юридична логіка).
Отже, трансцендентальне судження своб оди опосередковує оціночні критерії справедлив ості і юридичної певності (інакше – автономії і
гетерономії волі), оціночні судження опосере дковують фактичний склад та обставини справи,
які є заданими, а не даними. Це твердження в иражає суть теорії артикулювання правового р ішення, основні положення якої у своїй сукупн ості викладаються в цій статті. Міжнародне пр иватне право, яке є „вищою математикою юри спруденції” (М.М. Бугуславський), оскільки має
справу з особливими нормами – колізійними та
тими, предметом яких є конфлікт юрисдикцій
(конфліктними нормами), – а також з нормами
іноземного, міжнародного, супра - та транснаціонального права (європейського та lex mercatoria),
навряд чи обійдеться не тільки без філософії
права, про яку йшлося вище – марбурзька школа
неокантіанства, до якої із застереженнями нал ежать Р. Штаммлер („правильне право”) та від омий теоретик права Г. Кельзен – „основна (базова, грунт-) норма” – це таємничий андрогін, який
породив безліч монографій і статей, які постійно
наближаються або віддаляються від розгадки
інфінітезимальної проблеми права, але й без та блички множення. Такою табличкою й є субсу мція, яка в трансцендентальній філософії права
має значення опосередкування, а в естімацій ній –
значення ціннісного масштабу.
Перейдемо до другого питання. Субсумція
бере свій початок з логіки Аристотеля, який є
автором модусів перших трьох фігур категори чного силогізму, в т.ч. модусу Barbarа. Менший
засновок підводиться (субсумується) під перш ий,
звідси отримується висновок: обставини справи
підводяться під фактичний склад норми. Арист отель разом з Платоном були улюбленими філософами схоластиків: схоластика – це, в першу
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чергу, інтерпретація силогістики Аристотеля,
тобто застосування субсумції в практиці вирішення богословських і правословських питань.
Вирішувалися вони спочатку однаково, тобто,
після того як був здійснений пошук суперечл ивих місць джерел, знаходився критерій для їх
взаємоузгодження. При цьому часто формулюв алися визначення (дефініції), які мали допоміжне
значення для і при створенні відповідної догми.
Саме дефініції й можна прямо застосовувати у
формі субсумції. Так субсумція укорінюється в
юридичній практиці всіх європейських країн, які
ще тоді могли й не мати масиву колізійног о права, який був створений в основному після XIV
ст., тобто тоді, коли схоластика, досягнувши в ершини, почала занепадати, тобто немовби спу скатися в долину, в якій панувало невихолощене
життя („живе право” Є. Ерліха).
Субсумція пережила падіння схоластики .
У XVI ст. Рамус формулює канон формальної
логіки, в якому вона займає гідне місце, з якого її
важко витіснити, про що свідчать наведені вище
положення сучасних підручників з логіки. Отже,
можна погодитися і розширити твердження
проф. В.І. Кисіля, відповідно до якого, не тільки
правова кваліфікація, але й застосування та вст ановлювання іноземного права і факту, а т акож
застосування колізійних і конфліктних норм,
включаючи нормативне і фактичне тлумачення,
„не зводиться” до схоластики, оскільки можна
сказати, що ця сукупність „тісно пов’язана з фа ктичними обставинами конкретної справи, які н еможливо у повному обсязі передбачити в законі”
[4, c. 16], а, крім того, також тісно пов’язана з
буквою, духом і методом права.
Третя теза, яка нами захищається у заочній
дискусії з проф. О.О. Мережком: (міжнародне)
приватне право має право на четвертий шлях.
Логіка приватного права в його єдності:
єдине приватне право – це єдність нормативного
судження, єдність пізнання та єдність предмету
[13, S. 57]. „Єдністність є, однак, передумовою,
яка вимагає обмежень; вона не може розумітися
як рівність. Осільки обсяг вжитку розуму стос ується широкої різноманітності проблем, і внасл ідок цього – правил і законів. Але єдність розуму
повинна охоплювати всі ці р ізні задачі. Так логіка вкорінюється в напрямку системи філософс ьких проблем; систематика є її початком. І у вічних прикладах, на які має намагатися рівнятися
кожна нова спроба, прозора систематична дисп озиція формує класичний характер” [13, S. 57].
Таким прикладом для нас саме і є філософія Германа Когена [6], систематичне орієнтування
64

якого має попередньою умовою уточнення лог іки в понятті чистого пізнання.
Символом трансцендентальної логіки К огена, як і у Канта, є нескінченне судження, а не
поняття, як у Гегеля чи Маркса. Зважаючи на
історію вітчизняної юриспруденції щонайменше
з 1938 р. – домінування юриспруденції понять в
сенсі гегелівської діалектики, – остання потребує
уточнення в двох напрямках: повної переоріє нтації з юриспруденції понять на юриспр уденцію
суджень і поглиблення змісту нової юриспруд енції суджень, яка, як свою частину, включат име і
юриспруденцію понять (негегелівського т ипу).
Таке спрямування стає можливим уже в системі
філософії Г. Когена, однак цей юридицизований
філософ не пройшов, на нашу думку, весь шлях
ним уже вказаний: положення, що етика є логікою,
а юриспруденція – математикою для гуманітарних
наук, залишається задачею, яка була розв’язана
тільки в першому наближенні. Єдиний світ культ ури потребує більш строгої екстраполяції гносеології на галузь етики і права.
Викладене в двох останніх абзацах поя снює, чому прийнято обмежуватися тільки трьома
рівнями аргументації, як це здійснено в згаданій
вище монографії „Договір в приватному праві”:
(ііі) рівень закону, (іііі) рівень факту , (іі) рівень
оцінки – утилітарної чи якоїсь іншої, забуваючи
про (і) рівень судження свободи.
Висновки. Викладене вище разом із загальновідомими застереженнями дозволяє підсумув ати, що: 1. Субсумція – це прийнятна загальна система координат, за допомогою якої можна описати
і пояснити, тобто відповідно відповісти на питання
„як?” і „чому?” застосовується колізійна чи кон фліктна, іноземна чи вітчизняна, міжнародна чи су пра- та транснаціональна норма права.
2. Сьогодні можна констатувати, що в пр ихованій (латентній) формі субсумція присутня в
вітчизняній юридичній доктрині, та, зважаючи
на суть юридичного силогізму ( ліпше „нормативного силогізму”), істотною перепоною для ві дкриття її справжнього обличчя є теорія так званої
логічної норми, відповідно до якої но рма повинна мати три елементи: гіпотезу, диспозицію та
санкцію (????). Модус Barbara для пояснення
застосування такої химерної норми не може бути
використаний.
Нормативний силогізм mutatis mutandis (див.
вище) застосовується тоді, і тільки тоді, коли норма має структуру судження (категоричного, ум овного чи розділового), тобто суб’єктно -предикатну
або антецедентно-консеквентну, але, в будь-якому
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разі, не структуру, запропоновану С.С. Алексє євим, „якщо …, то, а в протилежному випадку …”
Зважаючи на те, що традиційно в міжнародному приватному праві колізійна норма має
структуру, яка відповідає згаданій вище форм ально-логічній структурі судження: обсяг та
прив’язка, то місцем, через яке субсумція в п овній мірі проникне, тобто буде прийнята, визн ана та акципована в сучасне вітчизняне право є
колізійне право.
3. Останнє положення підкріплюється тим,
що без субсумції не можна належно ( lex causae)
застосувати іноземне право, приміром, німецьке
чи французьке, оскільки у Німеччині чи Франції
субсумція є загальним мі сцем правореалізації.
4. “Головною помилкою” в сенсі неокант іанства (О. Лібман) проф. А.С. Довгерта є ігнор ування опосередкування між Логосом etc. та поз итивним правом, між Логосом і естімаційним н ормативним масивом, між Логосом і обставинами
справи, при цьому поняття Логосу etc. потрібно
інтерпретувати як судження свободи. Інша п омилка, яка випливає з першої, переважування на
умовних вагах інтуїції над дискурсом, тоді як їх
справжнє відношення у праворозумінні та прав овирішенні: 99% дискурсу – менше 1% інтуїції, а
різниця – це згаданий вище трансцендентальний
х (Логос etc. мовою А.С. Довгерта), який є „бе значальною і безкінечною” (Лєрмонтов) загадкою
права. Юристи й досі, за словами Е. Канта, ш укають своє визначення права …
5. Субсумція – це не схоластичний інструмент міжнародного приватного права, а най ліпший
спосіб досягнути того результату, який презюм ується тоді, коли появляються іноземні обставини
справи. Йдеться про справжнє, а не вряди -годи,
застосування іноземного приватного права в Укр аїні. Без субсумції це категорично неможливо.
6. Четвертий шлях міжнародного приватного
права розпочинається із судження свободи, а су бсумція є його осяганням: дорогу зможе пройти
тільки той, хто розуміє, де її початок, а де її кінець,
а також той, хто не приймає дистинкції конститутивна/регулятивна ідея філософії права, в т.ч. філ ософії міжнародного приватного права.
7. Субсумція – це шлях від опосередкування до вершини праворозуміння, із вершини в д олину правового рішення, вільно вибраного з о дного із кількох можливих розв’язань юридичної
проблеми, в кінцевому рахунку, проблеми арт икулювання свободи, через естімацію, сформ ульовані фактичний склад та обставини справи, в
т.ч. з іноземним елементом.

Перспектива подальших досліджень субсумції у створенні теорії артикулю вання правового рішення.
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SUBSUMPTION IN INTERNATIONAL PRIVATE LAW
Summary
Subsumption as a formal-logical side of application and determination of collision and foreign law, as
well as a legal qualification and interpretation in international private law is described and expl ained in the
article.
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Заступник керівника Апарату Верховного Суду України – начальник управління забезпечення
діяльності Судової палати у господарських справах, Київ
АПАРАТ ВЕРХОВНОГО СУ ДУ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДО ВА ЧАСТИНА
НАЙВИЩОГО СУДОВОГО ОРГАНУ В СИСТЕМІ СУДІВ ЗАГ АЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ
Постановка проблеми. Відповідно до положень частини 2 статті 125 Конституції України
Верховний Суд України визначено найвищим с удовим органом у системі судів загальної юрисди кції. Але на конституційному рівні не відображено
як питань організації Верховного Суду України,
так і його Апарату. Крім цього, положення статті
48 Закону України “Про судоустрій України”, вн ормовуючи склад Верховного Суду України, не в изначають Апарат його складовою частиною.
Ступінь наукової розробки проблеми. На
рівні організаційно-штатної структури Апарат
Верховного Суду України – це сукупність відповідних підрозділів, працівниками у яких є держ авні службовці. Загалом проблеми, пов’язані з і
становленням і реформуванням державної служби в Україні, досліджували В.Б. Авер’янов, Н.М.
Грінівецька, С.В. Ківалов, О.Д. Крупчан, Г.І. Л еліков, В.І. Луговий, Д.І. Майборода, П.С. Нази мко, Н.Р. Нижник, В.М. Олуйко, А.В. Решетніче нко, С.М. Серьогін та інші [1]. Однак у си стемі
судових органів, де основні принципи ро звитку
інституту державної служби повинні запров аджуватися з урахуванням специфіки діял ьності
апаратів судів, ці питання поки що не дістали
свого вирішення. Окремі положення даної пр облеми досліджувалися у працях В.А. Капустинського, однак зазначеним автором розглядалися
питання діяльності апарату суду в контексті з агальнодержавних та інтеграційних процесів у
сфері державної служби [2; с. 32 – 35]. Дослідження ж щодо правових основ організації та
функціонування Апарату Верховного Суду України (далі – Апарат) не проводилися, що і зумовлює актуальність даної статті.
Мета статті. Метою даної статті є пров едення ґрунтовного аналізу правової природи о рганізації діяльності Апарату Верховного Суду
України. Для досягнення зазначеної ме ти поставлені такі завдання: розуміння змісту поня ття
“Апарат Верховного Суду України” та його зн ачення для забезпечення діяльності Верховн ого
Суду України; виокремлення позитивних і нег ативних моментів у діяльності Апарату Верховн ого Суду України як невід ’ємної складової най-

вищого судового органу в системі судів загал ьної юрисдикції.
Викладення основного змісту. Закон
України “Про судоустрій України” містить ста ттю 56, норми якої врегульовують окремі питання
організації та діяльності Апарату. Відповід но до
положень частини 4 статті 130 цього Закону о рганізаційно-методичне та інформаційне забезп ечення діяльності Верховного Суду України п окладено на його Апарат. Загальна чисельність і
структура Апарату затверджується Президією за
поданням Голови Верховно го Суду України, а
Положення про Апарат – Головою Верховного
Суду України за погодженням з Президією [3].
Тобто вирішення питань орган ізації діяльності
Апарату має дуалістичний характер, сутність
якого полягає у вчиненні взаємопов’язаних і вз аємодоповнюючих дій Головою і Президією Ве рховного Суду України.
Чинний Закон України “Про судоустрій
України” не визначає повноважень Апарату Ве рховного Суду України. Однак, виходячи зі змісту
конституційних положень щодо надання Верх овному Суду України статусу найвищ ого судового органу в системі судів загальної юрисдикції,
та з урахуванням нормативного поєднання пр иписів статей 56, 130, 131 Закону України “Про
судоустрій України” вбачається можливість в иділення в окремих сферах самостійних функцій,
здійснення яких покладається на Апарат Верхо вного Суду України:
1. У сфері інформаційно -методичного забезпечення здійснення правосуддя: а) організація
проведення роботи з узагальнення судової пра ктики й аналізу судової статистики з метою спр ияння роботі Пленуму і Президії, судовим палатам і Військовій судовій колегії у вирішенні п итань формування правильної та однакової суд ової практики; б) забезпечення Верховного Суду
України інформаційно-аналітичними матеріалами щодо стану організації здійснення судочинс тва у судах нижчого рівня (у тому числі і у вищих
спеціалізованих судах); в) розробка методичних
рекомендацій з питань пр оведення узагальнень
судової практики, проведення аналізу даних с удової статистики з питань орган ізації здійснення
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правосуддя; г) забезпечення обліку і си стематизації законодавчих та інших нормат ивноправових актів України, а також підтримання їх
текстів у контрольному стані; д) підготовка пр оектів пропозицій і звернень до Конституційного
Суду України щодо конституційності положень
законів та інших правових актів у разі виникнення питань із цього приводу при здійсненні суд ами загальної юрисдикції правосуддя; е) підгот овка висновків, довідкових та аналітичних матер іалів з питань, що належать до компетенції Ве рховного Суду України, Голови Верховного Суду
України, його заступників, голів судових палат і
Військової судової колегії, керівника Апарату; є)
організаційне забезпечення реалізації констит уційних і передбачених законодавством повнов ажень Верховного Суду України; ж) організаційне
забезпечення діяльності П резидії, Пленуму, судових палат і Військової судової колегії, Наук ово-консультативної ради при Верховному Суді
України та надання організаційно -інформаційної
і консультативно-методичної допомоги у процесі
розроблення й опрацювання внесених на їх ро згляд питань; з) забезпечення ведення обліку та
узагальнення пропозицій і зауважень, висловл ених на засіданнях Пленуму, Президії та зборах
суддів Верховного Суду України; и) організація
контролю за додержанням термінів розгляду р ішень Президії, наказів, розпорядже нь і доручень
Голови Верховного Суду України, його засту пників, голів судових палат і голови Військової
судової колегії та керівника Апарату, їх своєча сним виконанням і подання відповідних матері алів; і) організаційне забезпечення нарад, зустр ічей, семінарів, конференцій тощо, які проводят ься Верховним Судом України; к) організація
прийому громадян, у тому числі особистого прийому Голови Верховного Суду України, його з аступників, суддів, які займають адміністрати вні
посади, з питань організаційної діяльност і, розгляд
їх звернень, заяв і скарг, що надходять до Верхо вного Суду України, а також вивчення й узагал ьнення питань, які порушуються громад янами та
іншими особами у своїх зверненнях; л) організація
розроблення процедурних норм із питань внутр ішньої діяльності Верховного Суду України.
2. У сфері документального забезпечення:
а) здійснення документального обслуговування
засідань Верховного Суду України; б) ведення
протоколу або стенограми засідань Пленуму,
Президії, судових палат, Військової судової к олегії, зборів суддів, прес-конференцій та інших
заходів Верховного Суду України; в) забезп ечення належної організації роботи з документ а68

ми в Апараті, правильності їх оформлення та
своєчасність проходження, приймання й експ едиційної обробки, а також ан аліз, опрацювання
та доставляння службової кореспонденції адр есатам; г) опрацювання, друкування та тираж ування матеріалів і документів, пов’язаних із ді яльністю Верховного Суду України; д) розсила ння в установленому процесуальним законодавс твом порядку судових рішен ь Верховного Суду
України; е) забезпечення підготовки і видання д окументів згідно з вимогами Інструкції з діловодс тва у Верховному Суді України, Регламенту Плен уму; є) організація обліку, зберігання та корист ування документами Верховного Суду Укр аїни,
комплектування і ведення архіву, підготовка док ументів та архівних справ (нарядів) для пер едачі їх у
встановленому порядку на постійне зб ерігання до
установ Державного комітету архівів України.
3. У сфері інформаційно -комп’ютерного
забезпечення: а) забезпеченн я Верховного Суду
України, його посадових осіб відповідною вну трішньою та зовнішньою інформацією з правових
та інших питань на основі сучасних методів і з асобів обробки даних комп’ютерних мереж та т елекомунікацій; б) забезпечення функціонування,
методичне і технологічне ведення відповідних
баз даних інформаційних комп’ютеризованих
систем індивідуального та колективного кори стування; в) здійснення і нформаційно-технологічного забезпечення засідань Пленуму, През идії, судових палат і Військової судової к олегії; г)
організація проведення науково-дослідних і конструкторських робіт із створення проблемно -орієнтованих комплексів, робочих місць у Верхо вному
Суді України; д) забезпечення вдосконалення си стем судового і загального діловодства і правової
інформації; е) забезпечення своєчасного наповнення Єдиного реєстру судових рішень.
4. У сфері фінансового, матеріально -технічного та соціально-побутового забезпечення: а)
здійснення фінансування діяльності Ве рховного
Суду України та структурних підрозділів Апар ату відповідно до видатків, передбачених кошт орисом витрат на забезпечення повн оважень; б)
організація підготовки для розгляду Кабінетом
Міністрів України пропозицій щодо обсягів ф інансування Верховного Суду України, прогноз ування наслідків внесення змін і доповн ень до нормативно-правових актів із цих питань; в) розр облення структури, штатного розп ису Апарату та
кошторису на утримання Верховного Суду Укр аїни; г) здійснення в межах наявних коштів мат еріально-технічного забезпечення діяльності Ве рховного Суду України; д) організація операти в-
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ного управління державним майном, що забезп ечує діяльність Верховного Суду України, відп овідно до положень ЦК України, ГК України та
інших нормативно-правових актів; е) забезп ечення в установленому порядку соці альнопобутових і житлових умов суддям Верховного
Суду України (в тому і суддям Верховного Суду
України у відставці), членам їхніх сімей, праці вникам Апарату відповідно до вимог чинного з аконодавства; є) забезпечення діяльності Верхо вного Суду України засобами зв’язку, в тому числі і спеціального зв’язку, та іншою ор гтехнікою.
5. У сфері кадрового забезпечення: а) орг анізація ведення кадрової роботи, віднесеної до
компетенції Верховного Суду України; б) орган ізація проведення підвищення кваліфікації пр ацівників Апарату.
6. У сфері інформаційної діяльності: а) вст ановлення і підтримання постійних зв’язків із зас обами масової інформації з метою забезп ечення
прозорості і відкритості діяльності Верховного С уду України; б) підготовка та поширення матеріалів
про діяльність Верховного Суду України, організація проведення прес-конференцій, зустрічей та інших заходів; в) організація випуску офіційних др укованих видань та інформаційне наповнення веб сайту Верховного Суду України з метою оприлю днення роз’яснень Суду з питань застосування з аконодавства, матеріалів судової практики.
7. У сфері міжнародно-правового співробітництва: а) забезпечення постійних ділових
зв’язків з дипломатичними місіями іноземних
держав в Україні та її представницькими орган ами за кордоном; б) організація перекладу в ході
зустрічей, а також переклад кореспонденції, що
надходить до Верховного Суду України інозе мною мовою; в) забезпечення встановлення і пі дтримання міжнародних зв’язків Верховного Суду
України із судами загальної юрисдикції, урядов ими і неурядовими організаціями іноземних держав,
а також забезпечення посадових осіб Верховного
Суду України необхідними матеріалами та док ументами; г) організація прийомів у Верховному
Суді України делегацій, державних і політичних
діячів, дипломатичних представників іноземн их
держав та представників міжнародних організацій.
8. В інших сферах діяльності: а) організація
роботи з охорони державної таємниці; б) забе зпечення режимів секретності та службової тає мниці; в) контроль за виготовленням, використа нням та зберіганням печаток і штампів Верховного Суду України; г) забезпечення планування та
проведення заходів мобілізаційної підготовки у
Верховному Суді України; д) організація роботи

із забезпечення безпеки суддів і працівників
Апарату, в тому числі в умовах надзвичайних
ситуацій та воєнного стану; е) виконання інших
функцій згідно з постановами Пленуму, През идії, розпорядженнями, наказ ами, дорученнями
Голови Верховного Суду України, його засту пників, голів судових палат, голови Військової
судової колегії, їх заступників та ке рівника Апарату і його заступника.
Нормативним підґрунтям діяльності Ап арату є положення статті 130 Закону України
“Про судоустрій України”. Крім того, з метою
уніфікації вимог щодо перебування громадян на
державній службі в управлінських структурах
судової влади, а також врегулювання їхнього
правового статусу як державних службовців діє
розпорядження Кабінету Міністрів України №
88-р від 24 лютого 2003 р. [4] У складі Апарату
Верховного Суду України в залежності від ст упеня складності покладених на нього завдань і
функцій, виконуваних повноважень та обсягу
роботи утворюються управління, відділи, сект ори й служби. На даний час Апарат складається з
13 управлінь, 4 самостійних відділів та 5 служб.
Разом із тим, єдиного нормативно -правового акта, який би регулював питання, пов’язані із фу нкціонуванням Апарату Верховного Суду України
взагалі та його структурних підрозділів, не і снує.
Тому, виходячи з положень постанови Кабінету
Міністрів України № 179 “Про упорядкування
структури апарату центральних органів вико навчої влади, їх територіальних підрозділів та мі сцевих державних адміністрацій” від 12 березня
2005 р., на підставі якої упорядковано структури
апарату центральних органів виконавчої влади,
їх територіальних підрозділів, місцевих держа вних адміністрацій, та з урахуванням специфіки
діяльності Апарату маємо можливість дати в изначення його окремих структурних підрозділів:
1) управління – це структурний підрозділ Апар ату Верховного Суду України, що утворюється
для виконання покладених на Апарат завдань (як
правило, одногалузевого спрямування), з багат офункціональним, програмно -цільовим напрямом
діяльності. Управління має у своєму складі не
менше двох відділів. Відділ у складі управління
утворюється для виконання завдань за одним
напрямом чи функцією (наприклад, секретаріат
судової палати: його функція – забезпечення діяльності відповідної судової палати); 2) самості йний відділ – це структурний підрозділ Апарату
Верховного Суду України, що утворюється з м етою виконання завдань одногалузевого та одн офункціонального спрямування (за одним напр я-
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мом); 3) сектор – це структурний підрозділ Ап арату Верховного Суду України, в якому працює
не менше двох працівників і який може бути
утворений у складі управління (самостійного
відділу), відділу у складі управління за необхі дності виконання особливих завдань або відокр емлення більш важливих та перспективних від
поточних; 4) служба – це цільовий структурний
підрозділ Апарату Верховного Суду України,
основним завданням якого є сприяння викона нню Головою Верховного Суду України, й ого заступниками відповідних повноважень, передб ачених положеннями Закону України “Про суд оустрій України”.
Апарат Верховного Суду України очолює
керівник Апарату, який у своїй діяльності підп орядкований і підзвітний Голові Верховного Суду
України. На виконання завдань, покладених на
Апарат, можна виділити декілька самостійних
сфер діяльності його керівника:
1. У сфері організації роботи Апарату: а)
безпосереднє керівництво Апаратом, спрямува ння, координація та контроль роботи його стру ктурних підрозділів, їх взаємодії; б) за погодже нням із заступниками Голови Верховного Суду
України розподіл обов’язків між структурними
підрозділами Апарату та координація здійснення
організаційних заходів щодо забезпечення підг отовки і проведення засідань Пленуму, През идії,
судових палат, Військової судової колегії, а т акож виконання інших покладених на Апарат з авдань; в) забезпечення плановості і ефективності
роботи структурних підрозділів Апарату, кон троль виконання планів роботи; г) організація сп ільної роботи з вирішення завдань, що належать
до відання кількох структурних підрозділів; д)
надання інформації Голові Верховного Суду
України, його заступникам про виконання Ап аратом службових доручень, внесення на їх ро згляд пропозицій з питань, що стосуються роботи
Апарату, а також організація і здійснення кон тролю за реалізацією прийнятих ними рішень; е)
розгляд та вирішення пропозицій, внесених су ддями Верховного Суду України, керівниками
структурних підрозділів Апарату.
2. У сфері кадрової роботи: а) забезпечення
добору і розстановки кадрів в Апараті, форм ування кадрового резерву; б) подання Голові Ве рховного Суду України пропозицій щодо стру ктури, загальної чисельності та штатного розпису
Апарату; в) внесення подань про призначення на
посади, переведення, звільнення з п осад керівників структурних підрозділів, інших працівників
Апарату, в тому числі і на умовах трудового д о70

говору (контракту); г) візування проектів наказів,
розпоряджень Голови Верховного Суду України
з кадрових питань, що відносяться до компете нції Апарату, підписання додатків до них; д) п огодження положень про структурні підрозділи
Апарату, посадових інструкцій працівників; е)
затвердження професійно -кваліфікаційних характеристик працівників структурних підрозділів
Апарату; є) подання на розгляд Голови Верховного Суду України пропозицій щодо заохочення пр ацівників Апарату чи притягнення їх до дисципл інарної відповідальності; ж) організація проведення
атестації працівників Апарату та пі двищення їх
кваліфікації; з) забезпечення виконання законода вства з питань державної служби в Апараті, є гол овою конкурсної комісії при прийнятті працівників
на посади державних службовців.
3. У сфері фінансового, матеріально -технічного забезпечення: а) організація фінанс ового
та матеріально-технічного забезпечення діяльн ості Верховного Суду України; б) розгляд замо влень структурних підрозділів на закупівлю тов арів, виконання робіт, надання послуг; в) п одання
на розгляд Президії плану закупівель для забе зпечення діяльності Верховного Суду Укра їни; в)
участь у розгляді договорі в (угод), візування або
їх підписання за дорученням Голови Верховного
Суду України; г) підписання платіжних і фінанс ових документів, звітів і довіреностей на отр имання
матеріальних цінностей, актів здавання-приймання
товарів, виконання робіт, надання послу г; д) контроль за діяльністю Державного підприємства “А втобаза Верховного Суду України” та створення на
його базі дочірніх підприємств.
4. У інших сферах діяльності: а) проведе ння службових нарад, у тому числі зборів праці вників структурних підрозділів; б) проведення
аналізу виконання підрозділами покладених на
них завдань, виконання їх керівниками та пр ацівниками функціональних обов’язків; в) орган ізація розроблення відповідних інструкцій та зд існення контролю за їх виконанням; г) участь у
засіданні Президії Верховного Суду України; д)
затвердження зразків та описів печаток (без з ображення Державного герба України) і штампів
Апарату, забезпечення контролю за їх зберіга нням та належним використанням; е) видання
розпоряджень стосовно питань, що належать до
його компетенції; є) виконання предста вницьких
функцій Апарату у відносинах з державними о рганами, установами, організаціями, об’єднан нями громадян і недержавними орган ізаціями, у
тому числі іноземних держав; ж) здійснення і нших повноважень щодо організації роботи Апа-
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рату, контролю за діяльністю структурних пі дрозділів та його працівників з питань забезп ечення діяльності Верховного Суду України.
Отже, маємо підстави стверджувати про те,
що основним завданням Апарату є організа ційно-методичне та інформаційне забезпечення ді яльності найвищого судового органу в системі
судів загальної юрисдикції. Крім цього, приписи
статей 56, 130 Закону України “Про судоустрій
України” функції щодо забезпечення діяльності
Верховного Суду України покладають не на
Державну судову адміністрацію, а саме на Ап арат. Це свідчить про органічну єдність усіх фу нкцій, які здійснюються Верховним Судом Укра їни, і вказує про значимість функцій забезпече ння. Із наведеного випливає, що Апарат Верхо вного Суду України є його невід’ємною склад овою частиною.
Висновок. Враховуючи викладене, Апарат
Верховного Суду України – це самостійна складова частина Верховного Суду України, яка
утворюється відповідно до Закону України “Про
судоустрій України” з метою інформаційно методичного, інформаційно -комп’ютерного, документального, кадрового, фінансового, матері ально-технічного, соціально-побутового, медичного, санаторно-курортного, транспортного,
міжнародно-правового та іншого забезпечення
діяльності найвищого судового органу в системі
судів загальної юрисдикції.
Водночас, як свідчить практика, діюча
структура Апарату, його функції, характер по вноважень окремих посадових осіб не в повній
мірі задовольняють зростаючі потреби організ аційного забезпечення Верховного Суду Украї ни,
ефективного виконання завдань і функцій на йвищого судового органу в системі судів загал ьної юрисдикції, не відповідає рівню вимог до
апарату одного з найвищих державних органів і
визначеним перспективам його розвитку.
Тому у процесі розв’язання основни х проблем удосконалення організації діяльності Ап арату
необхідно розробити відповідну концепцію, осн овними шляхами реалізації якої повинні бути такі:
1. Запровадити ефективніший механізм д обору кадрів, не допускаючи при цьому для пр етендентів на зайняття посади в Апараті привілеїв
чи обмежень за будь-якими ознаками. При цьому
повинні бути закріплені належні вимоги до ка ндидатів на посади державних службовців і службовців Апарату Верховного Суду України, зо крема щодо рівня їх професійності, у тому числі
знання нормативно-правових актів, відповідної
сфери державного управління, володіння держ а-

вною мовою та, за необхідності – практичними
навичками роботи з комп’ютером і основними
програмами користувача, здатності до роботи з
громадянами, посадовими особами органів державної влади та органів місцевого самовряд ування, засобами масової інформації на принц ипах об'єктивності, гласності, відкритості і проз орості. Удосконалюючи порядок прийняття на
посаду та просування по службі, особливу увагу
належить приділити запровадженню механізмів
дієвої підтримки осіб, які мають належний д освід роботи у відповідній галузі.
2. Положенням про Апарат необхідно передбачити, що до посад державних службовців
згідно із законодавством про державну службу
відносяться лише ті посади, пр офесійна діяльність працівників на яких пов’язана з практи чним виконанням функцій Верховного Суду
України, зокрема завдань щодо підготовки про ектів документів, забезпечення виконання закон одавства, розподілу та використання коштів де ржавного бюджету. Водно час необхідно встановити, що в Апараті працюють і працівн ики, які
не належать до державних службовців, тому їхня
діяльність, порядок призначення на посади та
звільнення з посад мають регулюватись но рмами
законодавства про працю.
3. Забезпечити системне рег улювання роботи структурних підрозділів Апарату Суду. Для
цього необхідно впорядкувати класифікацію п осад, виходячи насамперед з обсягу повноважень,
змісту й складності роботи, ступеня відповідал ьності, та встановити більш чіткі критерії розм ежування посад.
4. Розмежувати адміністративні посади
Апарату та функціональні й обслуговуючі пос ади, виходячи з відмінностей характеру повнов ажень і відповідальності осіб на таких посадах , і
запровадити більш ефективні правові механізми
забезпечення стабільної діяльнос ті працівників
Апарату й їх незалежності від особистої позиції
осіб, які займають адміністративні посади. Нео бхідно передбачити особливий порядок призначе ння на функціональні й обслуговуючі посади та зв ільнення з них, визначити відповідний перелік т аких посад. Потрібно також удосконалити механізми захисту прав службовців Апарату в разі пров едення організаційних заходів (реорганіз ації).
5. Удосконалити статус працівників служб,
помічників суддів (консультантів), які забезп ечують діяльність суддів Верховного Суду України, їх повноваження, порядок пр изначення на
посади та звільнення з посад. При цьому пере д-
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бачити, що служби можуть мати лише ті судді,
які займають адміністративні посади.
6. Удосконалити порядок прийняття на
відповідні посади до Апарату, просуван ня державних службовців по службі, їх ротації відпов ідно до вимог, з урахуванням рівня кваліфікації,
освіти, ділових і моральних якостей державних
службовців, їх професійних досягнень, а також
володіння практичними навичками, необхідними
для роботи на певній посаді. Має бути підвищено
роль кадрового резерву, ефективність роботи з
особами, зарахованими до такого резерву, вдо сконалено порядок проведення та підвищено роль
конкурсів на заміщення вакантних посад, оцін ювання при доборі претендентів на посаду, при йнятті на посади та просуванні по службі, визн ачено конкретні вимоги до таких процедур.
7. Створити умови для підготовки на осн ові спеціальних програм потенційних кандидатів
для роботи на посадах, що належать до адмініс тративних посад, забезпечити обов’я зковість періодичної атестації та іншого оцінювання р езультатів діяльності працівників Апарату, що має
бути підставою для прийняття рішень щодо пр осування по службі, встановлення різних видів
заохочень, застосування дисциплінарних стя гнень тощо. При цьому передбачити створення
для службовців Апарату більш сприятл ивих
умов для професійного навчання, творчого ро звитку, самовдосконалення та підвищення квал іфікації, посилити дієвість системи безпер ервного
професійного навчання, періодичного стажува ння у відповідних структурних підрозділах Апарату, провідних навчальних та наукових закладах і
центрах України та інших держав, розширити м ожливості для підвищення кваліфікації без ві дриву
від виробництва, а також передбаити си стемне
оновлення програм професійної підго товки та підвищення кваліфікації службовців Ап арату.
8. Удосконалити систему оплати праці, і нших видів соціального забезпечення та захисту
прав і інтересів працівників Апарату Суду з м етою
залучення найбільш кваліфікованих спеці алістів,
посилення мотивації їх роботи. Для цього має бути
вдосконалено систему премій, доплат і надбавок.
9. Визначити види дисциплінарних прав опорушень та дисциплінарних стягнень, що н акладаються за їх вчинення, порядок і процедуру
розслідування дисциплінарного правопоруше ння, фіксацію факту його вчинення, прийняття
рішення про накладення дисциплінарного стя гнення, а також оскарження такого рішення та
захисту прав працівника Апарату.
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10. Удосконалити систему управління Ап аратом. Для цього збільшити обсяг повноважень
державних службовців, що займають адміністративні посади в Апараті. Також необхідно передбачити і визначити процедуру звітності керівників Ап арату та його структурних підрозділів на засіданнях
Президії Суду щодо виконання поставлених з авдань і здійснення наданих повнов ажень.
11. Удосконалити процедуру підготовки пр оектів документів Суду, посилити відповід альність
працівників за якість цієї роботи. Для цього внести
зміни до “Інструкції з діловодства у Верховному
Суді України”, визначивши в ній порядок прох одження проектів документів, їх візування.
12. Надати Апарату Верховного Суду
України статусу юридичної особи. Суд, виход ячи з мети його створення і призначення, має п одвійну правову природу: з одного боку , він є органом держави, державною організацією (а саме
– установою) і виступає у правовідносинах, ре алізуючи своїх владні повноваження, а з другого –
є юридичною особою публічного права, яка
вступає у цивільні правовідносини. Тобто Ве рховний Суд України в собі поєднує як правосуб’єктність державної установи, так і пр авосуб’єктність юридичної особи публічного права.
При цьому реалізація правосуб’єктності Суду як
державної установи – найвищого судового органу
в системі судів загальної юрисдикції здій снюється
суддями, а правосуб’єктність як юрид ичної особи
публічного права здійснює його Апарат.
Маємо надію, що наведені концептуальні
положення стануть новим поштовхом для опт имізації діяльності Апарату Верховного Суду
України на черговому етапі реформування суд ової системи держави.
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HIGHEST JUDICIAL AUT HORITY IN THE COMMON LAW COURT SYSTEM
Summаry
In the article it is found out, that the Apparatus of The Supreme Court of Ukraine is an independent
constituent which is organized according to the Act of Ukraine “About the judicial organization in Ukraine”
to execute auxiliary functions.
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ЕТИЧНІ СТАНДАРТИ СУД ДІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Постановка проблеми. Одним із головних
напрямів судової реформи, здійснюваної в Укр аїні, має стати повсякденна діяльність щодо з апровадження етично-моральних стандартів пов едінки у діяльності суддів. Як зазначає В.Ф. Бо йко, суддя має стати центральною фігурою в с удовій реформі [2, с. 3]. Але на сьогодні суд дя,
саме як людина, особистість з наявністю загал ьних і професійних можливостей, власною мот ивацією та самовдосконаленням , часто залишається на другому плані. Ставлення до суду, як до
найсправедливішого органу, що здійснює правос уддя, формується з уявлень окремих людей про
професійні та моральні якості конкретного судді.
Тому й постало питання про вивчення етичних,
психологічних якостей, які відіграють чималу роль
у забезпеченні ефективної суддівської ді яльності.
Ступінь наукової розробки. Проблемі розуміння судді як носія судової влади присвяч ували свої дослідження вчені у різні роки. Дост атньо уваги цьому питанню приділяли, зокрема,
Бойко В.Ф., Дзюба В.Т., Городовенко В.В., П одкопаєв С.В., Кононенко В.І. Серед російських
учених можна виділити Абросимову Е.Б., Яковлева В.Ф., Кузнецову Н.В., Стецовського Ю.І.
та інших. У своїх працях вони розглядали окр емі характеристики та вимоги, які висуваються до
особи, яка бажає зайняти посаду судді. Але, на
жаль, до цього часу в Україні відсутній компле ксний аналіз цієї проблеми.
Мета статті полягає в аналізі вітчизняних і
зарубіжних досліджень, які стосуються особи
судді як носія судової влади та визначенні тих
етичних стандартів, від яких, у першу чергу з алежить суддівська діяльність (поведінка).
Виклад основного матеріалу. Термін
“стандарт” означає єдину типову форму, мірило,
зразок, якому повинно задовольняти що -небудь
за своїми ознаками [3, с.1378]. Відповідно , етичні стандарти суддівської діяльності являють с обою певний зразок, модель, якій повинна відп овідати їхня поведінка.
В.Ф.Бойко слушно зауважує, що професія
судді як у юридичному, так і в загальноосві тньому плані надзвичайно різнобічна. Так, на
його думку, судді загальних місцевих судів, які
розглядають практично всі адміністративні, ц ивільні, кримінальні спра ви повинні вирішувати
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їх на основі норм багатьох галузей права: цив ільного, сімейного, земельного, кримінального т ощо, досконало знати судову процедуру, вміти в иявити причини конфлікту, на підставі внутрішнь ого переконання оцінити обставини спр ави, подані
докази, визначити і застосувати но рму права, яка
дозволяє врегулювати конфлікт [2, с.3].
Усі ці моменти вимагають від судді вис ококваліфікованої підготовки, а також володіння
інтелектуальними, моральними властивостями,
які забезпечуватимуть професійне зді йснення
покладених на нього обов’язків. До індивідул ьних якостей, якими повинен володіти суддя,
В.Т.Маляренко відносить: правосвідомість, гл ибоке знання та правильне розуміння законода вства; правильне застосування законів ми слення
у процесі пізнання істини і прийняття рішення
по суті; воля; витримка; вміння спокійно роз ібратися у складних ситуаціях; мужність, че сність, непідкупність, справедл ивість тощо [11, с.
151]. На думку Кузнєцової Н.В. до індивідуал ьно-психологічних якостей судді можна віднести
такі: 1) якості, які сприяють розвитку комун ікативних здібностей : вміння ладнати з людьми
(ввічливість, тактовність, доброзичливість, ле гкість у спілкуванні); ділове контакт ування
(вміння працювати з широким колом л юдей,
установлювати ділові відносини); вміння з розуміти та правильно оцінити іншу людину (зда тність розбиратися в людях); ува жність до людей
(інтерес до їхніх проблем, намагання д опомогти
тощо); 2) Інтелектуальні якості та професійні
знання: рівень спеціальних юриди чних знань
(уміння вирішувати професі йні завдання); світогляд, юридична ерудиція, пру жність мислення
(здатність швидко зрозуміти проблему); логі чність мислення (чіткий в иклад думок); уміння
бачити перспективу тієї чи іншої справи;
пам’ять (її точність і обсяг); 3) Моральні якості:
чесність, принциповість, незалежність, автор итетність, політична зрілість, відповідал ьність,
самостійність, стриманість; 4) Якості, які сприяють раціональній організації діяльності : господарність, практичність ( уміння підходити до
вирішення професійних завдань з урахуванням
реальних можливостей, раціонально використ овувати свій робочий час); організованість (з ібраність, уміння працювати методично, цілес п-
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рямовано); оперативність (зда тність швидко
приймати рішення, переключатися з одного в иду діяльності на інший); енерг ійність; рішучість
при прийнятті рішень; послідовність (уміння доводити розпочату чправ до кінця); працездатність
(виносливість, здатність до трив алої, напруженої
роботи); ініціативність (вміння творчо підходити
до своїх професійних обов’яз-ків); 5) Якості, які
виражають ставлення до самого себе: почуття
власної гідності, скромність, самокритичність, с амооцінка [14, с. 131-132].
Виходячи з вищезазначеного, авторка
пропонує виділити такі етичні стандарти су ддівської діяльності.
1. Висока культура та вис окий професіоналізм. Європейська хартія про статус суддів
передбачає, що під час виконання обов’язків
суддя повинен виявляти повагу до особи та п ильно стежити за підтриманням високого рівня
своєї компетентності, якого вимагає ухвалення
рішень у справах, від яких залежить гарантія
захисту прав людини, та за додерженням тає мниці інформації, довіреної йому в ході судочи нства [7, с. 5]. Судді зобов'язані підтримувати
свою компетентність на належно му рівні [9 с. 24;
10 с. 31]. Передбачається, що всі вони добре проінформовані про основні галузі права та законодавства. Крім того, підтримання кваліфікації припускає звернення, поряд з пита ннями права і законодавства, до етичних категорій, які супроводж ують діяльність щодо здійснення правосуддя.
Слушні пропозиції з цього приводу можна
зустріти в літературі. Так, О.Марков вважає, що
суддя-професіонал – це людина з високими моральними якостями, з бездоганною репутацією,
позбавлений симпатій та антипатій по відноше нню до сторін у процесі, принайині, який не пр оявляє їх зовні, а тим більше у судових рішеннях
[15, с. 43]. Тому, можна стверджувати, що пр офесіоналізм судді полягає у вмінні уник ати, а
також не створювати конфліктів, умінні опанувати себе у будь-яких життєвих ситуаціях.
Такі дослідники, як В.Г. Ігнатов та В.К. Бєлоліпецький зазначають: “Суддя – це глибоко
поважаюча себе людина, яка високо цінує своє
ремесло і невіддільний від нього спосіб життя.
Останній цілком, без остатку, покриває весь життєвий, тривалий шлях людини, не залишаючи місця й часу для всякого роду улюблених занять,
пристрастей, “слабостей”, які б надмірно відволікали від “вічного” ремесла. Звичайно, у житті будьякої людини, у її суєтному круго вороті справ є
місце відпочинку “душі”, але це не в иключає, а,
навпаки, утверджує нас у думці, що професіонал –

це спосіб його життя, який включає в себе побут,
суспільні справи, стиль і уклад життя, по чуття
власної гідності” [8, с. 42-43]. На думку Каліннікова І.В., обов’язкові правила поведінки судді
можна визначити як “здатність судді у будь -якій
ситуації зберігати свою гідність і честь, уникати
всього, що могло б спричинити шкоду його р епутації та поставити під сумнів його об’єктив ність і незалежність при здійсненні правосуддя”
[20, с. 13-14].
Слушні думки з цього приводу висло влюють і інші дослідни ки. Наприклад, Маляре нко В.Т. стверджує, що від ділових, особистих і
моральних якостей судді залежить його зда тність протистояти спробам незаконного втр учання у розгляд справ або “телефонному” праву
та іншим незаконним засобам впливу на суд [11,
с. 151]. Подкопаєв С.В. вважає, що і у прива тному житті, і при здійсненні службових повн оважень судді необхідно уникати використання
неналежних виразів; принижуючих висловів расового, статевого, релігій ного, національного характеру, а так само демонструвати упередження
щодо віку, соціально-економічного становища чи
сексуальної орієнтації громадян [17, с. 22].
На значенні моральних засад у діяльності
судді акцентується увага й у міжнародно правових актах. Так, у ст. 10 Основних принципів
незалежності судових органів (схвалені резолюціями Генеральної Асамблеї ООН від 29 листоп ада та 13 грудня 1985р.) передбачено, що судді
повинні мати високі моральні якості та здібності,
а також відповідну підготовку і кваліфікацію у
галузі права [16, с. 29].
Аналогічне положення за кріплене і в Рекомендації № R (94) 12 Комітету Міністрів де ржавам-членам Ради Європи щодо незалежності,
дієвості та ролі суддів (схваленій 13 жовтня
1994р.), у п. 2с якої сказано, що всі рішення щ одо професійної кар’єри суддів повинні грунт уватися на об’єктивних критеріях, а відбір і
кар’єра суддів – на їхніх заслугах, кваліфікації,
чесності, здібностях та вмінні [5, с. 10-11].
Для конкретизації зазначених положень
міжнародних актів у багатьох країнах прийм аються кодекси поведінки суддів. Прикладом
такого кодифікаційного акту в Україні є затве рдження V з’їздом суддів 24 жовтня 2002р. К одексу професійної етики, в якому, зокрема з азначається, що суддя повинен бути прикладом
законослухняності, неухильно додержувати
присяги, завжди поводитись так, щоб зміцнюв ати віру громадян у чесність, незалежність, н еупередженість і справедливість суду [9, с. 24].
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Розглядаючи досвід зарубіжних країн,
слід зазначити, що в Росії в 90 -х роках ХХ ст.
був прийнятий Кодекс честі судді Російської
Федерації, який вказує, що суддя у бу дь-якій
ситуації повинен зберігати особисту гідність,
про свою честь, уникати всього, що могло б завдати шкоди його репут ації і поставити під
сумнів можливість здійснення правосуддя неупереджено і об'єктивно [10, с. 31]. В США діє
Кодекс судової етики, що містить принципи,
яких зобов’язаний додержувати суддя, що дає
можливість усунути будь -які сумніви щодо ї хньої справедливості й неупередженості при в ирішенні справ [21, с. 6]. У вересні 1995р. Кана дська Рада суддів розробила та прийняла Зв ід
принципів судової поведінки, який визначає
етичні та професійні принципи діяльності су ддів [6, с. 43]. У деяких країнах, наприклад у
ФРН, Франції не існує спеціального кодифіков аного зводу деонтологічних правил. Вимоги щодо
належної поведінки суддів сформульовані у за гальному плані та зафіксовані, передусім, у Законі про суддів і частково у нормах, що регулюють
правове становище держ авних службовців
(ФРН); зафіксовані в 4 положеннях з і Статуту
Магістратури (Франція) [23, с. 135; 24, с.117].
Отже, можна сказати, що займ атися суддівською діяльністю може лише високоморал ьна та високопрофесійна людина , яка виконує
покладені на неї обо’язки за велінням совісті,
поважає закон і зневажає правовий нігілізм у
будь-яких його проявах.
2. Незалежність від зовнішніх факторів .
Суддя має уникати будь-якого незаконного
впливу на його діяльність, пов’язану із здій сненням правосуддя. Він не вправі використов увати своє посадове становище в особистих інт ересах чи в інтересах інших осіб [9, с. 24]. При
прийнятті рішень у справі належить бути вільним від прихильності сторін, впливу суспільної
думки, побоювань перед кр итикою діяльності
[10, с. 31]. Так, забороняється користуватис я
своїм посадовим становищем для надання д опомоги в судовому процесі його учасникам,
оскільки це може дискредитувати суддю та
ускладнити провадження у справі.
Для забезпечення незалежності судді і снують обмеження щодо зайняття певними в идами діяльності. Так, суддя не може належати
до політичних партій і професійних спілок, бр ати участь у будь-якій політичній діяльності, мати представницький мандат, обіймати будь -які
інші оплачувані посади, виконувати іншу опл ачувану роботу, крім наукової, викладацької та
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творчої [9, с. 24]. В першу чергу, забороняється
участь у політичній діяльності, а саме: бути л ідером чи займати будь -яку посаду в політичній
організації, виступати в підтримку політичних
партій чи їх керівників, відвід увати політичні
збори тощо. Як пише Ю. І. Стецовський: “Суддя
з партійним квитком (неважливо, якої партії) завжди небезпечний, його політична заангажов аність перешкоджає неупередже ності, змушує
керуватися не Конституцією і правовим зак оном, а політичними ідеалами тієї чи іншої па ртії або руху, навіть неза лежно від формального
зв'язку з ними” [19, с. 94]. Отже, суддівський статус містить певні обмеження заг альних громадянських прав для його носіїв.
У Постанові Пленуму Верховного Суду
України “Про застосування законодавства, що з абезпечує незалежність суддів” від 12 квітня 1996 №
4 наголошено, що чинним законодавством суддям
заборонено виконувати не властиві суду функції,
тому вони не можуть бути членами комітетів, к омісій з боротьби із злочинністю та зал учатися до
іншої роботи, якщо це може вплинути на їх нез алежність при здійсненні правосуддя [18, с.421 -429].
Але зауважимо, що “судді не повинні бути
ізольовані від суспільства, в якому живуть” [22,
с.396]. Судді можуть брати участь у громадській
діяльності, публічних заходах, якщо вони не з авдають шкоди його статусу, авторитетові суду і
не можуть вплинути на здійснення прав осуддя
[9, с. 24].
П. 4.2 Європейської хартії про статус суддів звернуто увагу на можливість заняття різними видами діяльності, крім основної, серед яких і
ті, котрі є вираженням їх громадянських прав.
Однак ці свободи можуть (і повинні) бути обмежені в тій мірі, в якій ці зовнішні види ді яльності
несумісні з довірою щодо неупередженості і н езалежності суддів чи з вимогою уважно і у роз умний строк розглядати справи, представлені на
їх розгляд [7, с. 5].
На думку С.В.Подкопаєва, молживим є
заняття науковою, викладацькою і творчою діяльністю; захоплення спортом, мистецтвом тощо,
якщо це не заважає вимозі уважно і у розумний
строк розглядати справи, а також не підриває авторитет носія судової влади [17, с. 25].
3. Неупередженість судді у кожній ко нкретній справі. “Суб’єктивна неупередженість
– це відсутність тенденційності при розгляді
суддею конкретної справи, викликаною підтр имкою певних ідей, членством в якихось орган ізаціях, особистими чи сімейними стосунк ами”
[1, с. 98].
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Неупередженість, на думку В.І.Кононен -ко,
є однією з найважливіших умов забезпечення
об’єктивного, всебічного і законного розгл яду
справи та винесення справедливого й обгрунтов аного рішення [12, с.57]. Можна навіть стверджув ати про існування зв’язку між поняттями “неупер еджений” та “справедливий”, оскільки передумовою
винесення справедливого рішення є неупередж еність представників судової влади.
Для додерження принципу неупереджен ості необхідними є певні об’єктивні та суб’єктив ні передумови. До таких можна віднести дотр имання принципу поділу влади та забезпече ння
державою самостійності судової влади, незале жність суддів при здійсненні пр авосуддя тощо.
Аналіз норм Конституції України дозв оляє зробити висновок про законодавче закрі плення принципу неупередженості. Так, ст. 129
Конституції України проголошує, що судді при
здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються
тільки закону. Крім того, до гарантій неупер едженості суддів можна віднести їх незмінюв аність та недоторканність [13, с. 49]. Ч. 3 ст. 3
Закону України “Про статус суддів” закріплює
фінансове та матеріально -технічне забезпечення
суддів та судів [4, с. 56], тобто умови пов’язані
із внутрішньою організацією судової системи,
які також можна визначити як гарантії забезп ечення неупередженості суддів. Такі гарантії н еупередженості можна визначити як об’єктивні
умови дотримання принципу неупередженості,
які істотно можуть впливати безпосер едньо на
суб’єктивну неупередженість.
Важливою гарантією неупередженості с удді, як стверджує В.І.Кононенко, є соціальний
контроль громадян в умовах гласності (відкр итості) судового процесу: “Публічний характер
правосуддя. Що забезпечує його відкритість і
сприяє контролю з боку суспільства, має й ту
особливість, що стимулює суддю контролювати
свою поведінку, додержувати норм закону, від ігравати належну судді роль. Будучи справедл ивим по суті, суддя своєю поведінкою у відкр итому публічному процесі і повинен підтвердж увати цю якість. …В обстановці публічності зн ачно знижується можливість засудження неви нного або призначення надмірно суворого пок арання” [12, с. 57.].
Висновки. Отже, суддя при здійсненні
правосуддя повинен бути незалежним і неупередженим. І в першу чергу, від самого себе. З аконодавство наділяє суддю високим статусом.
Відповідно суддя повинен володіти високими
моральними та особистими якостями, щоб ві д-

повідати цьому статусу. І для виявлення цих
якостей необхідним було б розроблення відп овідної процедури їх виявленн я вже у кандидатів
на посаду судді.
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THE ETHICAL STANDARD S OF JUDICIAL ACTIVITY
Summary
The legislation vests the judge with a rather high status, therefore in this article the author tried to reveal those moral qualities, which should own the judge in order to answer this high status.

78

Науковий вісник Чернівецького університету. 2006. Випуск 333. Правознавств о.

УДК 347.4
© 2006 р. В.А. Щербань
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
ТРУДОВА ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК
Постановка проблеми. Правосуб’єктність
профспілок як первинний елемент їх правового
статусу – необхідна основа для здобуття ними
усіх передбачених законодавством якостей
суб’єктів трудового права. Адже загальновизн ана в науці теза, що суб’єктом права, у тому ч ислі
і трудового права, є саме особа, яка наділена як істю правосуб’єктності, що надає можливість ст ати повноправним учасником правових відн осин.
Кардинальне реформування усіх сфер суспільн ого життя в Україні веде до наповнення кат егорії
правосуб’єктності профспілок якісно нови м змістом, що вимагає проведення які сно нового,
ґрунтовного її аналізу в сучасних умовах. Більше
того, сучасні соціальні, економічні та правові
реалії вносять нові аспекти в проблему прав осуб’єктності професійних спілок і змушують поновому проаналізувати питання, які досить давно
були і є предметом розгляду в юридичній науці.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Проблема трудової правосуб’єктності професі йних спілок досить тривалий проміжок часу є
об’єктом дослідження науковцями - представниками науки трудового права. Вона знайшла своє
відображення в працях Б.К. Бєгічева, В.М. Дог адова, Ю.П. Орловського, П.Д. Пилипенка, О.І.
Процевського, О.В. Смірнова, І.О. Снігірьової,
Н.П. Черноморченко, Є.Б. Хохлова, О.М. Яр ошенка та інших науковців. При цьому характе рною особливістю є те, що розгляд трудової пр авосуб’єктності професійних спілок пров одиться
в основному шляхом аналізу окремих а спектів,
пов’язаних із її змістом, умовами вини кнення,
видами та проблемами реалізації.
Мета статті полягає у тому, щоб на підставі нових досягнень правової науки, практики з астосування трудового законодавства з’ясувати
поняття, зміст, особливості та умови виникнення
трудової правосуб’єктності професійних спілок у
сучасних умовах, виявити проблемні питання у
даній сфері та внести відповідні пропозиції щодо
удосконалення чинного законодавства.
Виклад основного матеріалу дослідже ння. У науковій літературі переважною більшістю
науковців правосуб’єктність визнається в якості
самостійної загальноправової категорії. На к ористь цього переконливо свідчить практика з астосування даної категорії не тільки на теорет и-

чному, але й на законодавчому, зокрема, міжн ародно-правовому рівні. Яскравим прикладом
цього є ч. 3 ст. 3 Конвенції МОП № 141 про о рганізації сільських працівників та їх роль в ек ономічному і соціальному розвитку від 23 червня
1975 р., яка передбачає, що набуття прав осуб’єктності організаціями сільс ьких працівників
не залежить від умов такого характеру, який би
обмежував принцип свободи об’єднання у про фспілкові організації.
Проте уже досить тривалий проміжок часу
правосуб’єктність загалом, і професійних спілок,
зокрема, є об’єктом жвавих дискусій. Насамперед, це пов’язано із неоднозначним сприйняттям
питання щодо елементного складу та сутності
правосуб’єктності.
Перш за все, зауважимо, що у якості первинного елементу правосуб’єктності перева жною більшістю науковців розглядається така к атегорія, як правоздатність. На сьогодні, в наук овій літературі існують різноманітні погл яди на
зміст правоздатності. Так, досить поширеним є
розуміння правоздатності саме як сукупн ості
прав і обов’язків. Наприклад, В.М. Хропанюк
вважає, що в правоздатності сконцентровані ті
юридичні права й обов’язки, якими може волод іти суб’єкт права [16, с.309].
Ю.П. Орловський відзначає, що правозд атність означає володіння за законом правами й
обов’язками [14, с.35].
Своєрідний погляд Б.К.Бєгічева, який у структурі правоздатності виділяє вольовий та юриди чний зміст. Під вольовим змістом правоздатно сті
вчений розуміє соціальну ( державну ) волю , яка
закріплена в нормах права , в яких виражається
визнання здатності особи бути носієм прав і
обов’язків [6, с.88]. Що ж стосується юридичного
змісту правоздатності, то його, на думку Б.К. Бєг ічева, утворюють права й обов’язки, які є передумовою участі громадян у правовідносинах [6, с.89].
На нашу думку, правоздатність доцільно
розглядати лише як здатність мати права й
обов’язки, яка не викликає появу у суб’єкта пр ава тих можливостей, які надає йому конкретне
право. Тому правоздатність як первинний ел емент правосуб’єктності профспілок являє собою
їх здатність мати права й обов’язки і виступає
необхідною передумовою до правоволодіння.
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Але для виникнення трудової прав осуб’єктності наявність правоздатності є не д остатньою. Тому наступним необхідним елеме нтом даної категорії, на думку переважної біл ьшості науковців, виступає дієздатність. У даному
аспекті зауважимо, що, на відміну від правоздатності, дієздатність не викликає жвавих дискусій і
розглядається, в основному, як здатність особи
своїми діями набувати права і нести обов’язки.
Загалом підкреслимо, що значною кількість
науковців правосуб’єктність розглядається в иключно як сукупність правоздатності і дієзда тності. Проте в юридичній літературі існує також
інший підхід, який передбачає вихід за межі пр авоздатності та дієздатності, та включення до зм істу правосуб’єктності такої категорії , як деліктоздатність. Під деліктоздатністю , як правило, р озуміється здатність особи нести юридичну відп овідальність за скоєні правопорушення [13, с.228].
Необхідність виділення деліктозд атності як
самостійної категорії обгрунтовується тим, що ді єздатність – це визнана законом здатність вчиняти
тільки правомірні дії з метою набуття, здій снення,
зміни або припинення прав і обов’язків. І, отже, у
цьому випадку здатність відповідати за скоєнн я
деліктів (правопорушень) виключається зі змісту
дієздатності особи і складає зміст самостійної кат егорії — деліктоздатності [7, с.90].
Однак окремими науковцями відстоюється
протилежна, наведеній вище, точка зору, яка п олягає в тому, що деліктоздатність не є самостійною правовою категорією, і повинна розглядат ися в якості структурного елементу дієздатно сті, її
окремого випадку [17, с.246], або пасивної ст орони [10, с.87], або ж як одна із форм прояву
останньої [13, с.228].
Враховуючи наведені погляди, на нашу
думку, розв’язання проблеми щодо необхідності
виділення деліктоздатності в якості самостійного
елементу правосуб’єктності необхідно здійснити
безпосередньо по відношенню до професійних
спілок. У радянський період профспілки як
суб’єкти трудового прав а на законодавчому рівні прямо звільнялись від юридичної відповід альності за невиконання чи неналежне виконання
своїх обов’язків (ст. 28 КЗпП 1922р., ст. 32 КЗпП
1971р.). Однак відсутність примусових заходів
впливу за порушення норм трудового законода вства не означало відсутність у професійних сп ілок здатності відповідати за вчинення протипр авних дій. Таку позицію законодавця можна поя снити особливим ставленням радянської держави
до профспілок, які, будучи наділені рядом де ржавних функцій, розглядались в якості складово80

го елементу механізму реалізації державної пол ітики в сфері праці. З огляду на це заслуговує на
підтримку позиція Є.Б. Хохлова, яка п олягає в
тому, що найважливішою якістю суб’єкта права
є його здатність відповідати за скоєні правоп орушення. Тому, на думку вченого, деліктозда тність є необхідним елементом правосуб’єктності
будь-якої особи, і професійні спілки не пов инні
бути тут винятком [8, с.456].
Отже, виходячи із вище наведеного, можна
прийти до висновку , що третьою обов’язковою
ознакою трудової правосуб’єктності професі йних спілок є деліктоздатність, як одна із важл ивих умов, що забезпечує законність їх діяльності.
У зв’язку з цим трудову правосуб’єктність про фспілок потрібно розглядати як нерозривну є дність трьох елементів, а саме трудо вої право-,
діє- та деліктоздатності і яка являє собою визн ану державою здатність мати, набувати і особисто
реалізовувати трудові права й обов’язки, а також
здатність нести самостійну юридичну відповід альність за порушення, невиконання або ненал ежне виконання своїх юридичних обов’язків.
Наступною важливою проблемою, яка в имагає розгляду й аналізу, є визначення підстав
або умов виникнення трудової правосуб’єктності
професійних спілок. Зауважимо, що в сучасній
науковій літературі пропонується виділяти мат еріальні й формальні умови трудової прав осуб’єктності [8, с.459-478; 18, с.7]. Щодо труд ової правосуб’єктності професійних спілок, то
зазначимо, що значне дослідження з даної пр облеми провів Є.Б.Хохлов. Зокрема, вчений ст осовно до профспілок виділяє дві групи умов трудової правосуб’єктності. До першої групи вх одять матеріальні умови правосуб’єктності про фспілок. Серед них провідну роль, на думку, вч еного відіграє організація, значення якої пол ягає у
тому, що тільки при її наявності профспілка м оже виявляти інтереси своїх членів, фіксувати,
представляти у взаємовідносинах із зовнішніми
суб’єктами ( роботодавцями, державою, і ншими
профспілками і т.п.) і захищати їх. А поняття організації автор розглядає в двох аспектах. По перше, під організацією він розуміє вну трішню
структуру побудови профспілки, характер вза ємозв’язків окремих ланок , компете нцію органів
профспілки. По-друге, організація, на думку
Є.Б.Хохлова, може розглядатись як установлений
порядок функціонування даної структури, проц едури вироблення, прийняття та реалізації рішень
[8, с.459-461]. Відповідно до ст.ст.8,12 Закону
України “ Про професійні спілки, їх права та гар антії діяльності” від 15 вересня 1999 р. [4] профсп і-
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лки самостійно визначають свою о рганізаційну
структуру, порядок формування, ді яльності та
компетенцію своїх органів. Дані питання безпос ередньо фіксуються у статутах профспілок.
Другою матеріальною умовою прав осуб’єктності профспілки, на думку Є.Б.Хохлова,
є наявність майна. При цьому вчений наголошує
на тому, що майновий критерій прав осуб’єктності професійної спілки є обов’язковим, оскіл ьки тільки при наявності певного майна профсп ілки можуть виконувати: а) ту соціальну роль, яка
на них покладена; б) утримувати про фспілкових
функціонерів і технічних працівників; в) нести
реальну відповідальність [8, с.461]. У даному
аспекті необхідно звернути увагу на те, що на
необхідності наявності майна для проф есійних
спілок у свій час наголошував видатний дослі дник профспілкового руху В.М. Догадов. Зокрема,
він підкреслював, що таке майно нео бхідне
профспілкам для вирішення завдань, які стоять
перед ними та для виконання числ енних функцій
[11, с.137]. Наведені погляди, на нашу думку,
заслуговують на повну підтримку. Адже про фспілки лише за наявності у них певної матеріал ьної бази можуть виступати в якості повноцінного
суб’єкта права. На сьогодні законодавство чі тко
визначило шляхи набуття профспілками відпов ідної власності. До них, перш за все, належать
членські внески, пожертвування громадян, підпр иємств, установ організацій; кошти та інше майно,
передані їм у власність засновниками, членами
профспілок тощо; одержання майна та коштів,
придбаних у результаті господарської діяльності,
створених ними підприємств та уст анов ( ч.1 ст.34
Закону України “ Про професійні спілки, їх права
та гарантії діяльності” від 15 вересня 1999 р.).
Формальною умовою правосуб’єктності про фесійної спілки, на думку Є.Б. Хохлов а, є її легалізація в суспільстві, внаслідок чого ознакою про фспілки як суб’єкта права необхідно вважати ная вність імені (назви) і статуту, в якому ф іксується
дане ім’я, а також указуються інші умови правосуб’єктності професійної спілки [8, с.461 -462].
Згідно зі ст. 16 Закону України “Про пр офесійні спілки, їх права та гарантії діяльності ”
від 15.09.1999 р., правосуб’єктність професійних
спілок виникає у два етапи. По-перше, з моменту
затвердження статуту (положення) профспі лка,
об’єднання профспілок набувають права юрид ичної особи (ч. 9 ст. 16 Закону). Позиція закон одавця з даного питання дещо спірн а, оскільки
виступаючи в якості юридичної особи, будь -який
суб’єкт права володіє не тільки пр авами, але і
має відповідні обов’язки. Тому необхідно змінити

дану норму і закріпити положення про те, що з м оменту затвердження статуту (положення) профсп ілка, об’єднання профспілок набувають статусу
юридичної особи. Відзначимо, що саме така юридична конструкція застосована закон одавцем по
відношенню до організацій профспілок, які діють
на підставі їх статутів (ч. 9 ст. 16 Закону).
Загалом підкреслимо, що питання стосо вно
набуття профспілками статусу юридичної особи
не знайшло однозначного вирішення на закон одавчому рівні. Зокрема, це зумовлено тим, що
введений у дію 1 червня 2004 року Закон Укра їни “Про державну реєстрацію юридичних осіб та
фізичних осіб – підприємців” від 15 травня 2003
р. [5] відніс професійні спілки до кола суб’єктів,
що підлягають державній реєстрації, яка є в иключною підставою для набуття ними статусу
юридичної особи (ст. 3 Закону). Проте зазначена
норма Закону суперечить вимогам ч. 3 ст. 36
Конституції України, ст. ст. 4, 16 Закону України
“Про професійні спілки, їх права та гарантії ді яльності” від 15.09.1999 р. та Ко нвенції МОП №
87 про свободу асоціації і захист права на орган ізацію, прийняту 9 липня 1948 р. [9, с.163 -165],
яка у ст. 7 закріпила важливий при нцип, згідно з
яким набуття прав юридичної особи організаці ями працівників не може бути підпорядковане
умовам, здатним перешкодити застосуванню ст атей 2 (право працівників створювати за своїм
вибором організації без попереднього дозволу, а
також вступати в такі організації), 3 (право орг анізацій працівників вільно організовувати свою
діяльність) та 4 (заборона розпуску або тимчас ової заборони в адміністративному порядку). Н ерозв’язаність окресленої проблеми на практиці
призводила до блокування діяльності профсп ілок. Відповідні органи державн ої влади вимагали здійснення державної реєстрації профспілок,
відмовляли у наданні дозволу на виготовлення
штампів і печаток, було неможливим викори стання коштів на рахунках. Тому, враховуючи
наведене, необхідно внести зміни до Закону
України “Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб – підприємців” від 15 травня 2003 р., передбачивши для професійних сп ілок порядок набуття статусу юридичної особи ,
ідентичний тому, який визначений у ст. 16 Зак ону України “Про професійні спілки, їх права та
гарантії діяльності ” від 15.09.1999 р., тобто з
моменту затвердження статуту (положення).
Потребує також доповнення ч. 4 ст. 87 Цив ільного кодексу України [3], яка передбачає, що
юридична особа вважається створеною з дня її
державної реєстрації. Отже, дана н орма, маючи
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імперативний характер, не дозволяє врахувати сп ецифіку становища професійних спілок як юриди чних осіб. Тому ч. 4 ст. 87 ЦК доцільно викласти
наступним чином : “Юридична особа вважається
створеною з дня її державної реєстрації, окрім в ипадків, коли порядок набуття статусу юридичної
особи визначений спеціальним законом”.
Другий етап виникнення трудової прав осуб’єктності профспілок пов’язаний із їх легал ізацією, яка проводиться шляхом повідомлення
на відповідність заявленому статусу (ч. 1 ст. 16
Закону України “Про професійні спілки, їх права
та гарантії діяльності” від 15.09.1999 р.). Легал ізація профспілок здійснюється органами Міні стерства юстиції України відповідного рівня (ч. 2
ст. 26 Закону). У даному разі підкреслимо, що
наведена редакція Закону України “Про проф есійні спілки, їх права та гара нтії діяльності” від
15.09.1999 р. повністю відповідає вимогам Ко нституції України (ст. 36) та міжнародно – правовим актам, зокрема, Конвенції МОП № 87 про
свободу асоціації і захист права на орг анізацію,
1948 р. В той же час, ч. 5 ст. 16 Закону України
“Про професійні спілки, їх права та гарантії ді яльності” від 15.09.1999 р. передбачає, що легал ізуючий орган не може відмовити в легалізації
профспілці, об’єднанню профспілок. Однак, на
нашу думку, необхідно внести зміни до зазнач еної статті і передбачити для органів Міністерства
юстиції України можливість відмовляти про фспілкам, об’єднанням профспілок у легалізації у
випадку , коли закріплена в установчих докуме нтах мета їх створення та діяльності супереч ить
законодавству України. Такий підхід до вир ішення зазначеного питання буде повністю узг оджуватись з вимогами ст. 37 Конституції Укра їни, яка встановила заборону утворення грома дських організацій, програмні цілі яких передб ачають здійснення протиправної діяльності, наприклад, посягання на права і свободи людини.
Отже, для виникнення повної трудової пр авосуб’єктності у профспілок необхідна ная вність
певного складу: затвердження статуту (положе ння) і набуття таким чином статусу юрид ичної
особи та легалізація з метою набуття можливості
безпосереднього виконання, встановлених зак онодавством завдань.
Наступна, не менш важлива, проблема –
визначення змісту трудової правосуб’єктності
професійних спілок. Окремі спроби розкрити
зміст даної правової категорії були з роблені ще у
радянський період. Зокрема, у свій час дану проблему намагалася розв’язати Н.П. Черноморченко,
яка з цього приводу відзначала, що трудова прав о82

суб’єктність профспілок має складну характери стику і повинна розглядатись у вузькому і широк ому розумінні [16, с.15-16]. Трудова правосуб’єктність у вузькому розумінні, на перек онання
Н.П.Черноморченко, виражається у здатності укладати трудові договори з громадянами і визначаєт ься за тими ж ознаками, що і трудова прав осуб’єктність будь-якої організації [16, с.16]. Тобто у даному разі мова йде про трудову правосуб’єктність,
що характеризує профспілки як роботодавців.
Враховуючи суттєві зміни, що відбулись у
правовому статусі профспілок у зв’язку із втр атою ними невластивих їм державних функцій,
наведений підхід до розуміння сутності трудової
правосуб’єктності профспілок у більшості не відповідає реаліям сьогодення. У зв’язку із цим заслуговує на увагу точка зору щодо сутності труд ової правосуб’єктності профспілок, висло влена Є.Б.
Хохловим, який вважає, що в якості змісту правосуб’єктності будь-якої профспілки необхідно розглядати: а) здатність профспілок виявляти, фікс увати і представляти у взаємовідносинах із зовні шніми суб’єктами інтереси своїх чл енів; б) здатність
профспілки захищати вказані інтереси; в) правосуб’єктність роботодавця; г) майнову прав осуб’єктність; д) деліктоздатність [8, с.458 -459].
Наведена позиція Є.Б.Хохлова щодо сутн ості трудової правосуб’єктності профспілок є д ещо спірною. На нашу думку, майнова та робот одавча правосуб’єктності відіграють обслуговуючу роль по відношенню до інших елементів тр удової правосуб’єктності профспілок. Зокрема,
профспілка не завжди для виконання своїх стат утних завдань наймає працівників і виступає в
якості роботодавця. Представництво і захист і нтересів працівників, наприклад, може здійснюв ати голова профспілкової організації, який вик онує обов’язки на громадських засадах без звіл ьнення від основної роботи на підприємстві. О тже, здатність профспілки бути роботодавцем не
може розглядатись у якості обов’язкового елементу їх трудової правосуб’єктності.
Отже, зміст трудової правосуб’єктності
професійних спілок як суб’єктів, метою діяльн ості яких є здійснення представництва та захисту
прав і законних інтересів працівників, складєт ься
з таких елементів: здатність профспілок виявляти
і фіксувати інтереси своїх членів; здатність
профспілок виражати і представляти інт ереси
своїх членів у взаємовідносинах із і ншими
суб’єктами; здатність профспілок захищати вк азані інтереси та здатність нести відповідальність
за невиконання або неналежне виконання покл адених на них обов’язків.
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Трудова правосуд’єктність професійних спілок

Висновки. Проведене дослідження труд ової правосуб’єктності профспілок довело, що
вона становить сукупність трьох взаєм опов’язаних елементів: правоздатності, дієзда тності та
деліктоздатності. На сьогодні під трудовою правосуб’єктністю профспілок необхідно розум іти
визнану державою здатність мати, набувати й особисто реалізовувати трудові права й обов’язки, а
також здатність нести самостійну юридичну відп овідальність за порушення, невиконання або неналежне виконання своїх юридичних обов’язків.
Обов’язковими передумовами існування прав осуб’єктністі профспілок є матеріальні (о рганізація,
наявність майна) і формальна (легал ізація) умови.
Аналіз існуючих проблем щодо набуття та
реалізації професійними спілками трудової правосуб’єктності переконливо довів, що стрімкий ро звиток усієї системи українського законодавства
вимагає виваженого підходу до розробки і при йняття нових нормативних актів, для забезпечення
збалансованої та гармонійної взаємодії нормат ивних приписів різного галузевого спрямування.
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LABOR PERSONALITY OF TRADE UNIONS IN UKRA INE
Summary
The article is dedicated to the problems of the concept and structure of labor per sonality of Ukrainian
trade unions in modern circumstances. The problems of Ukrainian trade unions legalization have been an alyzed. The author has suggested several improvements of the current Ukrainian labor legislation in order to
renovate the mechanism of getting of labor personality by trade unions of Ukraine.
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СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІД АЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ –
ВОЛОДІЛЬЦІВ ДЖЕРЕЛ П ІДВИЩЕНОЇ ЕКОЛОГІЧНО Ї НЕБЕЗПЕКИ
Постановка проблеми. Бурхливий розвиток атомної енергетики, впровадження новітніх
космічних технологій, створення величезної к ількості нафтопереробних та інших потенційно
небезпечних підприємств – це ті небезпечні фактори, які супроводжують сучасн у людину кожного дня. Збитки, які заподіюються в результаті
аварії на атомній електростанції чи інших пі дприємствах, можуть бути катастрофічними для
суспільства. У зв’язку із цим цілком природно,
що катастрофічна природа ядерних та інших п одібних ризиків призвела до потреби винайдення
та застосування ефективного інструменту захи сту майнових інтересів як окремих осіб, так і су спільства та держави в цілому. Таким інструме нтом виявилося страхування. Страхування як ос обливий, універсальний механізм може бути сп рямоване на захист майнових інтересів осіб,
пов’язаних: з їх життям, здоров’ям, працездатн істю (особисте страхування); з ризиком втрати чи
пошкодження певного майна (майнове страх ування); а також з ризиком заподіяння шкоди тр етім особам (страхування відпов ідальності).
Досліджуваний вид правовідносин нал ежить саме до страхування відповідальності, пе ршочерговою метою якого є страховий захист
економічних інтересів потенційних заподіювачів
шкоди (можна навіть сказати правопорушників).
Водночас, подібний страховий захист ні в якому
разі не зобов’язує страховика покривати ті зби тки, які завдані третім особам навмисними діями
страхувальника. На відміну від майнового стр ахування, де страхуванню підлягає конкретна вл асність громадян чи власність підприємств і організацій, та особистого страхування, де страх ування проводиться на випадок настання пе вних
подій, пов`язаних з життям та працездатні стю
осіб, об’єктом страхування відповідальності в иступають майнові інтереси фізичних та юриди чних осіб, пов’язані з їх обов’язко м відшкодувати
шкоду, завдану третім особам [4, Ст.4].
З іншого боку, страхування відповідальності спрямоване на захист майнових прав і законних інтересів осіб, які постраждали в резул ьтаті
дій або бездіяльності страхувальника. При цьому
відшкодування збитків потерпілим особам гар антується страховою компанією та не зал ежить
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від фінансового стану страхувальника. Ці лком
очевидно, що саме ця обставина і спонукала з аконодавця до встановлення обов’язкових видів
страхування відповідальності, оскільки держава
в першу чергу піклується про інтереси не окр емих осіб, а суспільства в цілому.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Проблеми страхових правовідносин неоднораз ово виступали в якості об’єкта науково -теоретичних досліджень. В той же час відносини стосо вно страхування відповідальності підпр иємств –
володільців джерел підвищеної екологічної н ебезпеки (в тому числі екологічне страх ування)
отримали значно менше уваги з боку вч енихправознавців. Відзначимо, що значна частина
тих наукових публікацій, присвячен их досліджуваній тематиці, носять вибірковий або ж, навпаки, занадто узагальнюючий характер. Особл ивої,
на наш погляд, уваги заслуговують праці таких
учених, як Л.А.Афанасьєвої, В.Д.Бігдаша,
М.А.Гапонюка,
Л.Клоченка,
В. Костицького,
Л.Мукіної, Т.А.Федорової, Г.П.Серо ва, В.В.Шахова., К.В.Шелехова та ін.
Мета статті полягає у необхідності надати
чітку характеристику інституту страхування ц ивільної відповідальності підприємств -володільців джерел підвищеної екологічної н ебезпеки.
У даній статті автор спробував визна чити правову природу договору страхування відповідальн ості підприємств-володільців джерел підвищ еної
екологічної небезпеки, охарактеризувати й ого
зміст, а також дослідити правове становище ст орін за цим договором.
Виклад основного матеріалу. Страхування цивільної відповідальності підприємств володільців джерел підвищеної екологічної н ебезпеки ґрунтується на встановленому закон одавством України праві потерпілої особи отр имати відшкодування шкоди в повному обсязі [1,
Ст.1166], а також – обов’язку володільця джерела підвищеної небезпеки відшкодувати цю шк оду навіть за відсутності вини [1, Ст.1187]. При
цьому дуже важливо чітко визначити поняття
джерела підвищеної небезпеки. Згідно з Цивільним кодексом України, джерелом підвищеної
небезпеки є діяльність, пов’яза на з використанням, зберіганням або утриманням транспортних
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засобів, механізмів та обладнання, використа нням, зберіганням хімічних, радіоактивних, виб ухо- і вогненебезпечних та інших речовин, утр иманням диких звірів, службових собак та собак
бійцівських порід тощо, що створює підвищену
небезпеку для особи, яка цю діяльність здійснює,
та інших осіб. Аналогічне за змістом визначення
поняття “джерело підвищеної небезпеки” мі ститься також у постанові Пленуму Верховного
Суду України “Про практику розгляду судами
цивільних справ за позовами про відшкодування
шкоди” № 6 від 27.03.1992 р., де вказано, що
джерелом підвищеної небезпеки є діяльність,
здійснення якої створює підвищену ймовірність
заподіяння шкоди через неможливість повного
контролю за нею людини, а тако ж – діяльність з
використання, транспортування, зберігання пре дметів, речовин і інших об’єктів виробничого, г осподарського чи іншого призначення, які мають
такі ж властивості.
З прийняттям у 2001 році Закону України
“Про об’єкти підвищеної небезпеки”, зако нодавцем було введено нове поняття об’єкт підвищ еної
небезпеки, під яким розуміють об’єкт, на якому
використовуються, виготовляються, переробл яються, зберігаються або транспортуються одна або
декілька небезпечних речовин чи категорій реч овин у кількості, що дорівнює або перевищує нормативно встановлені порогові маси, а також – інші
об’єкти, що, відповідно до закону, є реальною з агрозою виникнення надзвичайної ситуації техн огенного та природного характеру [3, Ст.1].
Специфіка цивільної відповідальності пі дприємств – володільців джерел (об’єктів) підв ищеної небезпеки полягає в тому, що вони завжди
несуть відповідальність за спричинену такими
джерелами шкоду, крім випадків, коли ріше нням
суду встановлено, що шкода була заподіяна в
результаті умислу потерпілої о соби або внаслідок впливу обставин непереборної сили, дію
яких неможливо було ні передбачити, ні попер едити. Саме тому, в силу необхідності відшкод увати шкоду в повному обсязі (окрім випадків,
передбачених законодавс твом [2, Ст.77; 5, Ст.6;
6, Ст.V, VII]), у володільця джерела підвищеної
небезпеки виникає майновий інтерес, який може
виступати об’єктом страхування відповідально сті. У зв’язку із внесеними 18 січня 2001 року д оповненнями до Закону України “Про страхува ння”, даний майновий інтерес отримав закон одавче підтвердження. Згідно з п.14 ст.7, в Україні
було введене обов’язкове страхування цивільної
відповідальності суб’єктів господарювання за
шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та

аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, вкл ючаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та
об’єкти, господарська діяльність на яких може
призвести до аварій екологічного та санітарноепідеміологічного характеру. Окрім цього, на д аний час в обов’язковому порядку здійснюється т акож ще сім видів страхування цивільної відповідальності суб’єктів небезпечної діяльності [4, Ст.7].
Отже, об’єктом страхування цивільної відповідальності підприємств – володільців джерел
(об’єктів) підвищеної небезпеки виступають ма йнові інтереси, пов’язані з обов’язком волод ільця
такого джерела в силу цивільного законодавства
відшкодувати шкоду, заподіяну третім особам (в
тому числі навколишньому середовищу).
Основним різновидом страхування цивіл ьної відповідальності підприємств – володільців
джерел підвищеної небезпеки є так зване екологічне страхування володільців джерел підвищеної
небезпеки [16, с.245]. Під екологічним страх уванням мається на увазі страхування “екологі чної відповідальності” [19, с.179] підприємств –
джерел підвищеної екологічної небезпеки за з аподіяння шкоди третім особам (фізичним, юр идичним, органам влади) у зв’язку з аварійним і
раптовим забрудненням навколишнього серед овища [17, с.50]. Окремі вчені в якості екологі чного визнають лише таке страхування, яке зах ищає майнові інтереси осіб у випадку заподіяння
шкоди природному середовищу [9, с.53]. Узагальнюючи вищенаведене, можна стверджувати, що
метою екологічного страхування є компенс ація
збитків, завданих навколишньому середов ищу, а
також – економічне стимулювання попередже ння
аварій, в результаті яких виникають такі зб итки.
Процес укладення договору страхування
відповідальності за забруднення навколишнього
середовища складний і довготривалий.
Перш за все, страхувальники заповнюють
спеціальні бланки із запитаннями з приводу ек ологічної ситуації на підприємстві. Зауважимо, що
більшість страховиків не обмежуються наданою
їм страхувальником інформацією. З метою більш
повної оцінки страхового ризику вони проводять
інспекції на підприємстві. У результаті перевірок
страховик має право зажадати від страхувальн ика вжити певних превентивних заходів для зменшення ризику заподіяння екологі чної шкоди.
Як свідчить досвід зарубіжних страхових
компаній, оцінка страхового ризику, як правило,
проводиться в три етапи: 1) оцінка ризику, пов’язаного з небезпечними речовинами і проц есами
(здійснюється оцінка різних аспектів, наприклад,
таких як зберігання різних продуктів і мобіл ь-
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ність субстанцій); 2) оцінка екологічного ризику
(оцінюється стан навколишніх територій та ек осистем з метою встановлення можливого розміру
збитків і величини компенсацій та капіталовк ладень, необхідних для повернення територій у п опередній стан); 3) дослідження діяльності пі дприємства. Проводиться оцінка преве нтивних
технологій, які застосовуються на пі дприємстві.
Перевіряється наявність минулих екологічних
інцидентів, зумовлених підприємством. Для цього нерідко проводяться експертизи із зал ученням
спеціалістів [12, с.10-11].
Подібна процедура оцінки страхового р изику цілком могла би бути запозичена і вітчи зняними страховими компаніями.
Наступним кроком у цьому питанні є в изначення в договорі переліку страхових випадків,
у разі настання яких у страховика виникає
обов’язок виплатити страхове відшкодування.
У результаті проведеного аналізу наукової літ ератури і страхової практики, ми прийшли до в исновку, що поняття страхового випадку пр и здійсненні екологічного страхування почасти має
неоднозначне тлумачення: найчастіше в якості
страхового випадку розглядається факт вини кнення у страхувальника обов’язку відшкодувати
шкоду, заподіяну потерпілій особі в резул ьтаті
негативного впливу на нав колишнє природне
середовище, який був зумовлений раптовими,
непередбачуваними, ідентифікованими і нен авмисними подіями (аварійними подіями) при
здійсненні підприємством або організацією – володільцем джерела підвищеної небезпеки, пере дбаченої в договорі страхування діяльності, яка є
небезпечною для оточення [16, с.246 -247]. Однак
інколи страховий випадок визначають і як “об умовлене раптовою, ненавмисною подією (... ав арією, катастрофою) заподіяння шкоди здоров’ю
громадян, майну фізичних та юридичних осіб і
навколишньому природному середовищу внасл ідок його забруднення” [18, с.5; 19, с.182].
Відповідно до того, яке визначення страх ового випадку обирає страховик, у договорі стр ахування відповідальності за екологічне забру днення застосовується одна з двох найбі льш розповсюджених умов надання страхового покри ття: умова про покриття на підставі настання події
або умова про покриття на основі заявленої пр етензії. Отже, за наявності умови про покриття на
основі настання події страховим випадком вв ажається заподіяння шкоди здоров’ю чи майну
третіх осіб (та навколишньому природному сер едовищу), в результаті якого настає відповідал ьність страхувальника. Умова про покриття на
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основі заявленої претензії означає, що страховим
випадком визнається висунення страхувальникові першої вимоги (позову, претензії) про відшк одування шкоди, заподіяної третій особі (навк олишньому середовищу).
Ми цілком погоджуємося з думкою
Д.Вілюма і Д.Даніліна, які вважають, що заст осування страховиками умови про покриття на
основі настання події – небезпечне і нерозумне.
На підтвердження своєї позиції вони нав одять
такі аргументи. По-перше, в ситуації, коли стр аховик використовував у договорі страхува ння
умову про покриття на основі настання події,
відповідальність страхувальника (встано влена
через п’ять, десять або більше років) “відродить
до нового життя” даний договір. По -друге, ситуація може ускладнитися ще більше, якщо кон кретний момент заподіяння шкоди третім особам
не вдається визначити (у такому разі страховика
можуть примусити відповідати за всіма полісами, які діяли в період заподіяння шкоди [7,
с.38]). Якщо ж у договір страхування буде внес ена умова про покриття на основі заявленої вим оги, то “відповідальність” за екологі чну шкоду
лягає саме на ту страхову компанію, поліс якої
діяв у момент подання претензії або винесення
рішення суду, господарського чи тр етейського
суду. Це суттєво спрощує ситуацію для страх овиків, оскільки, приймаючи ризик на страхування, вони виходять з даних, які не встигли застаріти
на момент врегулювання можливого збитк у. Крім
того, виключається можливість додавання лімітів
за страховими полісами кількох років.
Для того, щоб умова про заявлені претензії
могла ефективно діяти, в договорі страхування
відповідальності за екологічне забруднення н еобхідно визначити ретроактивну дату, яка часто
збігається з моментом вступу договору страх ування в дію.
Страховики достатньо чітко окреслюють і
рамки подій, які не підлягають страхуванню. П ереважно страховим відшкодуванням не покр иваються збитки: 1) які виникли до початку пер іоду страхування; 2) які виникли внаслідок пр идбання страхувальником уже забруднених зем ельних ділянок; 3) які викликані будь -яким впливом азбесту і речовин, що містять азбест, діокс инів і подібних хімічних речовин [7, с.41]; 4) ген етичні збитки; 5) які виникли в результаті військових дій, бунтів тощо; 6) відповідальність за
якого покривається договором страхування ві дпові-дальності за якість продукції; 7) які виникли
з вини страхувальника, якщо він свідомо ухиля вся від виконання законів, приписів, судових п о-
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станов, спрямованих на захист навколишнього
середовища; 8) які виникли з вини страхувальн ика, а також – з вини його представників унасл ідок використання засобів автотранспорту, во дного і повітряного транспорту (як правило, ця
відповідальність покривається на осн ові інших
страхових полісів).
Не підлягає страховому покриттю й шкода,
заподіяна поступовим забрудненням навколи шнього природного середовища або успадкована з
минулих років (старі сховища небезпечних то ксичних, радіоактивних відходів тощо) [18, с.4 -5].
Перш за все, це зумовлено складністю визначе ння джерела походження викиду забруднюючих
речовин, а також часу заподіяння шкоди [11,
с.70]. Крім того, як свідчить досвід великих є вропейських страхових компаній, кількість поз овів, які висуваються з приводу поступового забруднення, на 200% більша, аніж позовів із приводу аварійного (раптового) забр уднення [13, с.5].
Саме тому в більшості країн Європи діє таке правило: якщо підприємство бажає застрахувати
свою відповідальність за поступове забруднення
ним навколишнього середовища, воно повинно
укласти окремий договір екологічного страхува ння, який є значно дорожчим за перший [12, с.7-8].
Зауважимо, що більш раціонал ьним способом
розв’язання проблеми компенсації шкоди, пов’я заної з поступовим забрудненням або функці онуванням сховищ небезпечних речовин, є створення
за рахунок володільців екологічно н ебезпечних
об’єктів спеціальних фондів. Прикл адом даного
роду фондів може бути створений у 1980 році в
США, згідно зі спеціальним законом, так званий
Суперфонд [10, с.44-51].
Визначення розміру страхової премії в дог оворі страхування відповідальності за екологічне
забруднення залежить від багатьох факторів, осн овним серед яких є величина страхового т арифу.
Тарифи розробляються кожною страховою комп анією індивідуально і диференціюються залежно
від: ступеня екологічного ризику; особл ивостей
господарської діяльності підприємства-страхувальника; технічного стану виробничих фондів; захи сних і очисних споруд підприємства тощо [8, с.97].
Специфіка страхування відповідальності
підприємств за екологічне забр уднення полягає
ще й у тому, що більшість страхових компаній
просто не в змозі надати страхове покриття в
розмірі, необхідному потенційним заподіювачам
екологічної шкоди. Так, наприклад, максимальна
сума страхового відшкодування за договором
страхування відповідальності у випадку нен авмисного забруднення, яка прийнята Лондонс ь-

ким страховим ринком, складає від 85 до 170
млн. дол. [14, с.571], а максимальний обсяг стр ахової відповідальності в Європі – близько 20
млн. дол. [15, с.115-116]. Подібна проблема вирішується страховими компаніями, як правило,
або через механізм перестр ахування, або шляхом
співстрахування. Перестрахування, як особливий
механізм перерозподілу страхового ризику н осить, так би мовити, “прихований” характер,
оскільки страхувальник зазвичай залишається
непоінформованим про те, що страховик пер естрахував ризик виконання свого обов’язку щодо
виплати страхового відшкодування у іншого
страховика (страховиків). Співстрахування носить відкритий характер, оскільки сам дог овір
співстрахування укладається одним страхувал ьником одночасно із кількома страховиками, к ожен з яких бере на себе лише певну частку стр ахового ризику і є відповідальним бе зпосередньо
перед страхувальником, як прав ило, саме у цій
частці (хоча умовами дог овору може бути передбачено солідарна участь співстраховиків у в иплаті страхового відшкод ування). На практиці
механізм співстрахування зазвичай ре алізується
через створення страхових пулів. Іст орично пули
зі страхування екологічних ризиків почали вин икати на початку 80-х років ХХ століття. Зауважимо, що створення страхових пулів особливо
важливе для тих країн, у яких переважають нев еликі страхові компанії (тобто компанії із порі вняно незначними розмірами статутного фонду).
Зокрема це стосується України.
Висновки. Формування інституту страх ування відповідальності підприємств – володільців джерел підвищеної екологічної небезпеки
обумовлене в першу чергу його соціальним зн аченням, а також широким колом пов’язаних з
ним практичних можливостей в економічній та
екологічній сферах діяльності. Метою цього в иду страхування є фінансове забезпечення майн ових інтересів фізичних, юридичних осіб і держави в цілому на випадок настання аварій чи і нших
надзвичайних подій, які призводять до заподія ння шкоди як зазначеним суб’єктам, так і навколишньому природному середовищу. Страхування
відповідальності підприємств – володільців джерел підвищеної екологічної небезпеки – перспективний, однак дуже капіталомісткий вид страх ування, що значно ускладнює процес його росту
на страховому ринку України. Разом з тим фо рми і методи здійснення цього виду страхування
набувають дедалі більшої нормативної урегуль ованості, що позитивно впливає на загальну економічну ситуацію в Україні.
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LIABILITY INSURANCE OF THE ENTERPRISES – HOLDERS OF SOURCES
OF INCREASED ECOLOGICAL DANGER
Summary
In the article the features of committing of liability insurance of the enterprise s – holders of sources of
increased ecological danger, namely are investigated: the order of making contract of insurance, its contents,
methods of redistribution of a peril insured (reinsurance and cooperative insurance).
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ЕВОЛЮЦІЯ КОНСТИТУЦІЙ НО-ПОДАТКОВОГО КОМПРОМ ІСУ
СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВ И
Постановка проблеми. Компроміс – неодмінна умова існування та розвитку людського
суспільства. Одним з найпоширеніших конкре тних видів останнього є податково -правовий компроміс суспільства та держави. Цей компроміс
гарантує природне поєднання , здавалося б, не
поєднуваних, не сумісних між собою основоположних начал суспільства і держави – приватного інтересу, приватної власності, з одного
боку, та публічного інтересу, публічної вла сності – з іншого. Саме тому податково-правовий
компроміс регламентується нормативними акт ами найбільшої юридичної сили – конституціями
держав. Власне кажучи, саме з причини необхі дності стійкого та цивілізованого но рмативного
регулювання податково-правового компромісу
суспільства та держави і з’явилися перші реальні
конституції в країнах світу. З тих пір дану пр облему не залишила поза увагою жодна констит уція держави, що мала місце в людській іст орії.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Проблема еволюції конституційно -податкового
компромісу суспільства та держави, його типів у
вітчизняній та зарубіжній науці фінан сового
права належить до числа недостатньо вивчених.
Зокрема, українські вчені юристи -фінансисти до
її спеціального дослідження ні в радянський , ні
в пострадянський періоди не зверталися жодного
разу. Серед російських вчених, що спеціально чи
хоча б дотично, у зв’язку з іншими питаннями,
досліджували проблему конституційно-податкового компромісу суспільства і держави та його
еволюції, необхідно назвати Г.М.Андреєву [2],
Г.М.Бродського [6], П.Д.Баренбойма, В.І Лафітс ького, В.О.Мау, Г.А.Гаджієва [4; 3; 5], Д.В. Вінницького [8] та деяких інших. Однак вони дану пр облему не вирішили, а по суті тільки постав или.
Дещо більша увага дослідженню питань
еволюції конституційно-податкових компромісів
суспільства і держави приділена вченими юри с-

тами-конституціоналістами та юристами-фінансистами країн Заходу. Зокрема, такі підходи на йбільш чітко виражені у теоріях предста вників
чікагської (та вірджінської) наукової шк оли
Дж.М.Бьюкенена (до речі, найбільш відомого з
поміж своїх сподвижників на постсоціалісти чному просторі), Г.Таллока, Е.Даунса та ряду і нших. Критикуючи юридичні конструкції суча сних конституцій держав Заходу з раціоналісти чних позицій, наприклад, Дж.Бюкенен виходить з
того, що вони втілюють групові інтереси замість
того, щоб відображати ді йсні інтереси громадян.
На перший погляд його критика цих доктрин альних підходів, особливо за ф ормою, мало чим
відрізняється від загал ьновідомої марксистської
критики буржуазної держави. Однак висновки з
такої критики Дж.Бьюкенен робить діаметрально
протилежні висновкам марксистів. Зокрема, творчо застосовуючи ідеї К.Вікселя та Дж.Роулза,
він спирається на моделі ринкової поведінки і ндивіда у сучасному цивілізованому суспільстві і
тому пропонує вироблення (точніше, виведення
із соціальної дійсності) нових принципів соці альної справедливості у конституційному регул юванні оподаткування, консенсуальних у своїй
основі, та досягнення на основі цих принципів
всезагальної злагоди у суспільстві [29; 30; 7]. Не
менш активно розробляється дана проблематика
і представниками західноєвр опейської юриспруденції [32; 34; 40].
Тим не менше згадані нами вище досл ідження не з’ясовують проблему в цілому, не
розкривають її в історичній динаміці, нарешті,
аналізують тільки окремі форми конституційно податкового компромісу суспільства і держ ави і
зовсім не розкривають імпліцитного характеру
взаємозв’язків еволюції субстанціональних вим ірів податку, типів конституційних податкових
компромісів суспільства і держави і таких же
субстанціональних якостей суспільства та де р-
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жави. У даній статті ми переслідуємо мету з’ясувати основні якісні етапи еволюції констит уційноподаткового компромісу суспільства і держави.
Виклад основного матеріалу дослідже ння. 1. Докласичний період становлення і ро звитку конституційно-податкового компромісу суспільства і держави . У даному дослідженні
використано деякі оцінки, положення та висно вки, що містяться в роботах вище зазначених та
окремих інших авторів. Однак насамперед воно
здійснене на основі феноменологічного аналізу
усіх 49 чинних конституцій Європи (42 з яких
були прийняті після другої світової війни, в еп оху Постмодерну) та 35 чинних конституцій де ржав Америки (з них в епоху Постмодерну пр ийнято 31 конституцію). Крім того, нами були д ослідженні понад десять старих конституцій або
конституційних актів держав Є вропи і стільки ж
нині чинних конституцій інших держав св іту.
Дані нормативні акти, разом взяті, а також баг атюща історична практика їх втілення переконл иво засвідчують, що податок – одне з найунікальніших явищ людської цивілізації. Ставши прир однім наслідком, продуктом певного рівня її зр ілості, податок в подальшому перетворився в о дну з неодмінних умов постійного прогресу люд ства. Згідно новітніх даних наук про суспільство,
це сталося на межі доісторичного періоду розв итку людства з першим історичним періодом йо го
прогресу, тобто, на рубежі епох дикості і варва рства. Після цього наступив надзвичайно трив алий період імпліцитної еволюції податку як су спільного явища, протягом якого формувались
його класичні субстанціон альні риси, сутність та
зміст, з’явилися та досягли повної зрілості і необхідної стійкості зовнішні форми його прояву.
Це відбулося вже поза межами історичної епохи
варварства, у ході наступного етапу історичного
розвитку – прогресу людства уже як суспільс тва, тобто, ієрархічно, публічно -владним чином
організованого – в період рабовласницької еп охи, про що неспростовно свідчать безліч докум ентів та інших матеріальних джерел того часу, що
дійшли до нас [21].
Проте, як показав час, знадобилася ще одна велетенська історична епоха – епоха феодалізму - щоб проблеми податків та оподаткування
піднялися до рівня суспільно значимих та набули
конституційного регулювання. Це сталося впе рше у Великобританії, в якій без малого 800 років
тому, ще у 1215 році, було прийнято один із п ерших в цивілізованій історії людст ва фактично
конституційних актів – «Велику Хартію вільностей», що породила парламент, який, в свою че р90

гу, одержав від суспільства виключне право
встановлювати податки, а також деякі громадя нські свободи. «Велика Хартія вільностей» вст ановила, що ніхто не може бути заарештованим
чи позбавленим свого майна інакше, ніж за вир оком суду. З часу прийняття «Великої Хартії віл ьностей», як вважають англійські держав ознавці,
з’явився конституційний звичай, в силу якого саме
обраний населенням країни Парламент, а точн іше
кажучи – його нижня палата – Палата общин, оскільки саме вона обиралась населенням, вправі вст ановлювати податки [38]. Поза сумнівом, цим була
започаткована перша історична форма докласичного типу конституційного податкового ком промісу суспільства і держави.
Надзвичайно важливим кроком на шляху
ствердження та розвитку закладеного «Великою
Хартією вільностей» британського конституці оналізму став «Вестмінстерський статут відносно
суддів та шерифів» 1330 р., яким було запров аджено створення місцевих судів та обов’язковість періодичного (“щорічно один раз або ча стіше”) скликання Парламенту. Як переконує і сторичний досвід, ці та багато інших прогреси вних для свого часу положень нерідко порушув ались королівською владою у її прагненні збере гти і всіляко примножити свої привілеї. Тим не
менше стосовно до нових історичних та соціал ьних умов ці справді епохальні завоювання люд ства постійно знаходили все нові та нові, ще
більш вагомі та переконливі підтвердження, а
конституційний компроміс суспільства і держави
послідовно інституціоналізувався.
Стосовно податків це було зроблено в че рговий раз у 1297р. при королі Едуарді І “Стат утом про незволеність податків”, у якому зазнач алось, що “оподаткування... не може здійснюв атись без загальної згоди духовенства та світсь ких
магнатів, рицарів, міщан та інших вільних людей
королівства” [12, c.267]. Аналогічний статут
1340р. проголосив недопустимість оподаткува ння прямими податками без згоди Парламенту, а
Статути 1362 і 1371р.р. поширили цей підхід на
непрямі податки. «Велика Хартія вільностей» в
цілому була підтверджена та розвинута в 1628р.
«Петицією про право», у якій зазначалось, зо крема, що ніякі податки і збори не можуть запр оваджуватись “без загальної згоди, вираженої а ктом Парламенту” [37, P.83].
У «Великій Хартії вільностей» також міститься один з перших конституційних переліків
видів податку – “феодальні повинності”, “митні
податки”, “мито”, “щитові кошти”, “грошові д опомоги”, “мостові внески”, “забирання коней”,
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“забирання возів”, “вилучення лісу для королі вського замку”, “рицарські повинності” та деякі
інші [19]. Тобто, у першому конституційному
акті, який дійшов до нашого часу, ще не проглядається чітко податкова система , відсутня
не лише родова, але й не сформульовані також
видові дефініції податку. Водночас ряд с убстанціональних рис усіх вище пер ерахованих та ряду
інших платежів, що згадуються у «Великій Ха ртії вільностей», чітко визначені у ній самій –
сплата їх обов’язкова, поширюються вони в
залежності від соціального стану пла тника,
сплачуються королю на основ і політичного
суверенітету його влади. Зазначимо, що це
тільки одна з груп субстанціональних якостей
податку, виділених на основі аналізу перших
конституційних актів Великобританії.
«Велика Хартія вільностей» містить й інші
субстанціональні дефініції пода тку. До них насамперед належать ті, які вказують, що податки
збираються королем виключно зі згоди парламенту, що формою парламентської згоди на оподатк ування платників податків є закон парламе нту, що
існує встановлена парламентом міра под аткового
вилучення, тобто, що королівська влада у збиранні
податків не абсолютна, а констит уційно-обмежена,
нарешті, що функції встановлення податків і зб ирання податків – два різних явища.
Ще одна якісно відмінна від двох попер едніх конституційно визначених субстанціонал ьних рис податків середньовічних держав, як п ереконує величезний історичний досвід, полягає в
тому, що податкові надходження за своєю пр иродою продовжували залишатися власністю ві дповідного короля – суверена, зливаючись, пер емішувались з іншими видами його в ласності, а
держава, яка становилась, розвивалась, якої у
класичній зрілій формі ще не було, відіграла
роль виключно інструмента суверена у вст ановленні і збиранні податків , роль певного мірила свободи, а фактично обмежувала св авілля
суверена в оподаткуванні. Найдієвішим способом такого обмеження свавілля феодальних с уверенів в оподаткуванні у держави -інструмента
була конституція як форма компромісу найрі зноманітніших суспільних сил та і нтересів, в тім
числі й компромісу суспільства і держави.
Саме спираючись на цей досвід, на нашу
думку, Ш.Монтеск’є та батьки Конституції
США, творці інших конституцій держав Європи
та Америки сформулювали цілісну концепцію
обмежуючої владу конституції, на що, зокрема
непрямо вказує помітне поширення у Х VIII –
XIX ст.ст. у західній доктрині права дефініцій

“обмежена державна влада” ( limited constitution)
та “обмежуюча конституція” (limiting constitution). Історичний досвід переконує, що як тільки
питання податків і оподаткування стали предм етом конституційного регулювання, вж е ніколи
більше проблеми податків та оподатк ування не
переставали цікавити творців конституцій де ржав. Навпаки, з кожним новим історичним ет апом прогресу людства вони ставали все актуал ьнішими, а конституційне регламентува ння їх –
все витонченішим. Головно ю метою усіх наступних конституцій стало створення інституціон альних гарантій особистої свободи, індивідуал ьного та публічного інтересу, приватної та публ ічної власності, а найнадійнішим механізмом д осягнення цього став розподіл публічної влади на
взаємодоповнюючі та взаємно стримуючі її су бстанціональні прояви та компроміс між суспіль ством і державою як спосіб досягнення їх визн ачальних цілей.
З тих пір уже декілька століть підряд цей
досвід конституційного регулювання прав і св обод особи, суспільства та держави у податковій
та інших сферах життя не перестає цікавити те оретиків та практиків юриспруденції, різних шкіл
державознавства, представників інших суспіл ьних наук. І поряд з переважно позитивними оц інками цього досвіду не так вже й рідко зустріч аються його негативні оцінки. Зокрема, лауреат
Нобелівської премії з економіки 1974р., один з
найвидатніших юристів ХХ ст. Ф.А. фон Хайєк у
кінці 60-х років того ж століття писав: “У від омій нам формі поділ влади на законодавчу, суд ову і адміністративну гілки не виправдав сподівань. Уряди усіх країн зуміли конст итуційними
методами набути повноважень, у яких ці люди
хотіли їм відмовити. Перша спроба гара нтувати
захист особистої свободи з допомогою констит уційних обмежень явно провалилась” [26, c.20].
Ця гротескна оцінка, на нашу думку, не що інше,
як необґрунтоване перебільшення недоліків м етоду. Інакше людство не обирало б раз за разом
саме цей шлях розвитку своєю магістраллю, а
неодмінно шукало б і знайшло б привабливіші
варіанти прогресу.
2. Класичний конституці йно-правовий
компроміс суспільства і держави. А) Консенсуальний вид конституційно -податкового
компромісу суспільства і держави. В останній
третині ХVІІІ – на початку ХІХ ст.ст. народи
країн Америки і Європи були натхненні ідеями
та ідеалами свободи і рівно сті. Це стало їх природною реакцією на багатовікове панування п еред цим тиранії та деспотії. Найбільш яскраво,
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послідовно та переконливо жага свободи та рі вності, зокрема, у США проявилась в цей період у
війні за незалежність проти англійських колон ізаторів 1776-1783 р.р. Найвищим торжеством,
апогеєм вільнолюбного пориву населення США
в даний період стало прийняття 4 ли пня 1777р.
першої загальнонаціональної Конституції США,
яку 17 вересня 1778р. змінила досконаліша Ко нституція цієї держави, чинна по даний ч ас.
Зокрема, у Декларації про незалежність
США стверджувалось: “...ми вважаємо очеви дними наступні істини: всі люди створенні рівними (виділено мною – Г.Р.) і всі вони наділенні
творцем певними невідчужуваними пр авами, до
числа яких належать: життя, свобода (виділено
мною – Г.Р.) і прагнення до щастя” [28, c.53].В
преамбулі Конституції Сполучених Штатів Ам ерики від 17 вересня 1778р. стверджується: “Ми,
народ Сполучених Штатів, з метою утворити
більш досконалий союз, встановити правосуддя,
гарантувати внутрішній спокій, забезпечити сп ільну оборону, сприяти всезагальному благоден ству та закріпити блага свободи за нами і п отомством нашим (виділено мною – Г.Р.) проголошуємо і встановлюємо дану Конституцію для
Сполучених Штатів Амер ики” [13, c.809].
Підпункт 3 розділу 2 статті 1 Конституції
США зобов’язує: “Місця представників і прямі
податки (виділено мною – Г.Р.) розподіляються
між окремими штатами... згідно чисельності їх
населення” [13, c.809]. А підпункт 1 розділу 8
цієї ж статті уточнює: “Конгрес має право: запроваджувати та стягувати податки, мита, збори
і акцизи для того, щоб сплачувати борги та з абезпечувати спільну оборону і загальне благ оденство Сполучених Штатів. При цьому всі мита, збори і акцизи повинні бути однаковими
на всій території Сполучених Штатів” [13,
c.809] (виділено мною – Г.Р.).
Обґрунтовуючи виділений нами припис
Конституції США, суддя Верховного суду США
Сторі на початку ХІХ ст. відзначав: «Метою ць ого положення було усунення усіх неналежних
переваг одних штатів перед іншими при регул юванні питань, що стосуються їх загальних інтер есів. У відсутність однаковості мита, зборів і а кцизів виникає найгрубіша та найбільш гнітюча
нерівність, що зачіпає життєво важливі інтереси і
справи жителів різних штатів. Сільське госп одарство, торгівля, промисловість одного штату у
цьому випадку можуть бути побудовані на ру їнах інших штатів» [36, P.344]. Тобто, у даному
випадку мова іде вже не про так би мовити, ве ртикальний, ієрархічний вимір конституційно 92

податкового компромісу, а про його горизонт альний вимір.
Під впливом Конституції США пізніше ці
ідеї знайшли велике поширення та підтримку
серед населення інших американських країн, б ули втіленні та набули подальшого розвитку у їх
конституційних актах, у статтях яких неодмінно
були присутніми категорії своб ода, рівність і
власність [33, P.326; 39, P.197].
26 серпня 1789р. була прийнята перша із
шістнадцяти Конституцій Франції. Відкрила її
всесвітньо відома «Декларація прав людини і
громадянина». Вона не тільки поклала початок
конституційній історії Франції, але й багато в
чому визначила розвиток та сучасний стан інст итуту прав людини у світі, свобод та незалежності
громадян у всіх їх субстанціональних проявах та
вимірах. У статті 1 цієї Декларації стверджуєт ься: “Люди народжуються і залишаються вільними і рівними (виділено мною – Г.Р.) у правах.
Суспільні відмінності можуть ґрунтуватися тіл ьки на міркуваннях загального блага” [15, c.433].
Знамениті статті про податки «Декларації
прав людини і громадянина» були запозичені з
Декрету Національних установчих збор ів Франції від 11 серпня 1789р. “Про знищення феодал ьних прав та привілеїв”. Зокрема, у статті ІХ ць ого Декрету встановлювались гарантії рівнопра вності громадян у податковій сфері: “В сфері п одатків будуть назавжди знищенні грошові, ос обисті та земельні привілеї. Усі громадяни та
будь-яке майно будуть оподатковуватись в одн аковій формі” [18, c.251]. Тому не випадково у
“Декларації прав людини і громадянина”, яка
з’явилася невдовзі після цього, дві із сімнадцяти
статей були присвяченні конституційному рег улюванню податків у новій державі: “13. На
утримання збройних сил і на витрати по утр иманню адміністрації необхідні загальні внески;
вони повинні розподілятися рівномірно між
усіма громадянами відповідно до їх ст атку
(виділено мною – Г.Р.). 14. Усі громадяни мають
право встановлювати самі або через своїх пре дставників необхідність державного оподаткування (виділено мною – Г.Р.), вільно (виділено
мною – Г.Р.) давати згоду на його стягнення,
слідкувати за його витрачанням і визначати його
дольовий розмір, підстави, порядок та тривалість
стягнення” [15, c.434]. У першій главі Конституції Франції 1791р., прийнятій вслід за “Деклар ацією прав людини і громадянина”, стверджув алось: всі податки повинні бути рівномірно ро зподіленими між усіма громадянами відповідно
до їх статків” [9, c.154].
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У Конституції Франції 1795р. уже з’яви лась окрема досить детальна глава ХІ “Ф інанси”,
у якій податкам було присвячено дванадцять ст атей, з 302 по 312, а національному ка значейству
та рахівництву – ще одинадцять статей – із 315
по 325. Тому нам видається дещо упередженим
та недостатньо обґрунтованим в исновок відомих
вчених-конституціоналістів Т.Я.Хабрієвої та
В.Є.Чиркіна проте, що “в цілому перша конст итуційна модель (а перші конституції Франції бе зсумнівно належать саме до неї – Г.Р.) – це інструментальна асоціальна модель обмеженого
демократичного характеру” [25, c.22], яка не
приділяла належної уваги питанням соціального
та економічного розвитку суспільс тва в цілому,
особливо його фінансовим, в тім числі податк овим, аспектам. Навпаки, раз за разом впадає в очі
постійне намагання тодішнього конституцієда вця Франції збалансувати фінансові інтереси і ндивіда, держави і суспільства, досягти між ними
консенсусу.
Звичайно, одночасно неважко запримітити
й те, що творці перших французьких ко нституцій, як і творці «Великої Хартії вільностей» в
Англії, не дуже цнотливі до термінологічних д ефініцій податку – для позначення останнього,
наприклад, вони використовували у якості рі вноцінних поняття “загальні внески”, “державні
обкладення”, власне “податки” та ряд інших термінів і терміносполучень. Водночас вони пі дкреслено послідовно фіксували увагу правокор истувача на тому, що сплата податку – це насамперед ознака особистої свободи, особистої нез алежності платника податку, його рівності як гр омадянина та власника з іншими громадянами та
власниками держави, тобто, вказували цим с амим на консесуальний характер конституці йно-податкового компромісу, досягнутого французькими суспільством і держ авою на рубежі
ХVІІІ – ХІХ ст.ст., на його фундаментальну
об’єднуючу роль для них усіх разом. Це не вип адковість , а глибока закономірність, оскільки
Конституція Франції, за задумом її творців, п овинна була містити “не вказівки тимчасового з аконодавця, а втілення у писану форму встано влених розумом вічних та всезагал ьних приписів”
[35, P.47]. Тобто, це було послідовне практичне
втілення на конституційному рівні доктрини
природного права громадянина, держави та су спільства в цілому, яке буквально панувало у др угій половинні ХVІІІ ст. у Франції, ряді інших
країн Європи та світу в цілому.
Про такий же консесуальний характер ко нституційно-податкового компромісу суспільства

і держави, рівність платників податків гласить §8
Конституційного акту Великого Герцогства Б аденського 1818р.: “Ніхто не може бути звільненим
від сплати прямих і непрямих податків” [24, c.96];
преамбула Конституційного акту Баварського к оролівства 1818р., у якій особливо відзн ачалося, що
“загальному благу підданих” будуть слугувати “р івність оподаткування та обов’язків по несенню
податей” [24, c.54], конституції інших держав.
У зазначених конституційних положеннях
виразно та послідовно втілилась доктрина опод аткування А.Сміта, який стверджував, що осно вним гарантом особистої свободи платника под атку, ознакою податку як демократичного інст итуту є право приватної власності, яке на основі
легітимного податково-правового компромісу
суспільства і держави принципово захищається
конституцією та реально породжує таке ж зах ищене конституцією право публічної власності
[23, c.505-507]. Саме тому цілком природно і н авіть символічно, що і у двох статтях “Декларації
прав людини і громадянина”, якою відкривалась
перша Конституція Франції, мова велась також
про власність. Зокрема, у статті 2 цієї Декларації
власність на рівні зі свободою, безпекою та оп ором насиллю віднесена до природних і невід’ємних прав людини. А остання, сімнадцята
стаття Декларації стверджує: “Оскільки вла сність є правом недоторканим і священним, то
ніхто не може бути позбавленим її інакше, як у
випадку встановленої законом безсумнівної су спільної необхідності та за умови справедлив ого і
попереднього відшкодування” [15, c.434].
Б) Етатистський конституційно -податковий компроміс держави і суспільства. Суттєво збагатила дефінітивними положеннями су бстанціонального характеру конституційне пода ткове право Конституція Канади від 29 б ерезня
1867р., що також належить до першої констит уційної моделі. В ній конституційні пол оження
про податки було виділено в особливу ч астину
Конституції, названу “Фінансовим законодавс твом; з королівської санкції”, тобто, у ній вп ерше
серед конституцій держав світу офіційно було
закріплено ще не пріоритет, а ініціативну пе ршість держави стосовно податкового ком промісу
суспільства та держави – у Європі у цей час вже
утверджувались етатистські доктрини оподатк ування, однак в Канаді це проявилося тоді у якості
тенденції, яка скривалась за цілком демократи чними конституційними конструкці ями, які до
того часу встигли стати традиційними. Зокрема,
стаття 53 цієї Конституції “Біллі про доходи і
податки”, яка відкриває підрозділ “Ф інансове
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законодавство; королівська санкція” розділу І V
Конституції “Законодавча влада”, стверджує:
“Біллі про асигнування для певної мети будь -якої
частини державних доходів чи про встановлення
податків або мита будуть виходити від Палати
общин” [13, c.340].
Щоправда, ця завуальованість настання ц ілої історичної епохи етатизму в оподаткуванні,
трансформація класичного консесуального ко нституційно-податкового компромісу суспільства
та держави у продиктований суспільству держ авою їх етатистський конституційно -податковий
компроміс знімалась уже в наступній, 54 -й статті
“Рекомендації про асигнування грошових ко штів” Конституції Канади. У ній, зокрема, уто чнюється: “Палата общин не буде вправі схв алювати чи приймати будь -яке рішення, резолюцію чи біль про асигнування будь -якої частини державних доходів або про будь -які податки чи мита з цією метою, яке не було поп ередньо рекомендовано цій П алаті Генералгубернатором у його посланні під час сесії, у
якому були запропоновані таке рішення, р езолюція, адреса чи білль” [13, c.353-354] (виділено мною – Г.Р.).
Стаття 102 “Утворення Консолідованого
податкового фонду” розділу VIII “Доходи; борги;
активи; податки” Конституції Канади передб ачає: “Усі податки і доходи, правом на одержання
яких до утворення та на час утворення Союзу
були наділенні відповідні законодавчі органи
Канади, Нової Шотландії та Нью -Брансуїка, за
винятком тих з них, які даним актом зарезерв овані за відповідними законодавчими органами
провінцій чи які вони будуть одержувати на о снові спеціальних повноважень, надан их провінціям даним актом, утворюють Консолідований
фонд, призначений для потреб держ авного
управління Канади у порядку та відповідності
з обов’язками, передбаченими даним Актом ”
[13, c.357] (виділено мною – Г.Р.). Тобто, тут ми
бачимо другу субстанціонал ьну трансформацію
класичного податково-правового компромісу суспільства і держави періоду домонополісти чного
капіталізму, тобто його першого виду, а с аме зміну
цілей оподаткування – від потреб забезпечення
публічних інтересів суспільства до потреб забе зпечення “державного управління”.
Аналогічна вимога міститься в Конституції
Канади і до зміни цілей місцевих податків. Зо крема стаття 126 “Провінційний консолідований
податковий фонд” Основного Закону Канади п ередбачає: “Ті частки податків і доходів, на стяг ування яких до затвердження Союзу мали право
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відповідні законодавчі органи Канади, Нової
Шотландії та Нью-Брансуїка і які на підставі д аного Акту зберігаються за урядами чи законод авчими органами відповідних провінцій, а також
всі податки і доходи, що стягуються ними в силу
спеціальних повноважень, наданих цим прові нціям
даним Актом, будуть утворювати в кожній прові нції єдиний консолідований доходний фонд, пр изначений для покриття державних потреб провінції” [13, c.357] (виділено мною – Г.Р.).
Ще одна винятково важлива, справді субстанціональна риса податку, його імпліцитна
властивість визначена у статті 125 “Винятки з
оподаткування для державних земель, etc” розділу VIII Конституції Канади. Вона містить в собі
наступну вимогу: “Жодні землі чи будь-яка інша державна власність, що належать Канаді
чи будь-якій провінції зокрема, не можуть б ути оподатковані” [13, c.357] (виділено мною –
Г.Р.). Це природно, оскільки головна функція
податку – фіскальна - полягає у формуванні доходів держави чи іншого публічного союзу.
Встановлюючи податки, держава виступає
у якості суб’єкта політичної влади, причому в
іншій якості у податковому правовідношенні в она не може виступати в принципі, оскільки податок – це примусове вилучення частки чужої
для держави, а ще точніше – приватної власності і водночас легітимне публічне завол одіння нею. З цієї нагоди дуже образно резюм ував Г.М.Бродський: “Таким чином, в основі од ержання податку лежать публічно -владні повноваження держави як політичного суб’єкта, в силу
чого саме відношення між платником податку і
державою опосередковано фінанс ово-правовим
відношенням. Здійснюючи стягнення податку,
держава привласнює чуже” [6, c.84]. Тому не
випадково, що іще в дореволюційній вітчизняній
науковій літературі податок розглядався як пу блічно-правовий дохід [27, c.7]. І навпаки, в основі одержання державою доходу від об’єктів де ржавної власності лежать не публічно -правові повноваження, а повноваження приватноправові,
якими держава володіє в силу свого титулу вла сника того чи іншого об’єкта, а також доходу, одержаного від його використання, тобто, у д аному
випадку держава реалізує права власника речі. А
звідси внаслідок так званого оподаткування де ржавою своєї ж власності величина державної вла сності в кінцевому підсумку не змін юється, тому
якщо навіть держава називає таке правовідношення податком, вона забирає все-таки своє.
Таким чином, уже в перших буржуазних
конституціях держав Європи і Америки був ро з-
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критий і зафіксований субстанціональний вза ємозв’язок та взаємозалежність приватного і пу блічного начал у розвитку цивілізованого суспіл ьства, взаємозумовленість природних прав і з аконних інтересів громадян, а також податкових
інтересів та прав держави. У цих конституціях
знайшла дефінітивне закріплення перша парадигма конституційного податкового пра ва,
яку, на нашу думку, можна сформулювати н аступним чином: 1. Податок – це законно встановлене згідно конституції держави вилучення п евної частки приватної власності на користь пу блічного утворення. 2. Приватна власність пе рвинна, а податки похідні від не ї. 3. Податки генетично пов’язанні лише з приватною власністю і
на публічну власність не поширюються. 4. Пр иватна власність та податки взаємопов’язані та
взаємозалежні. 5. Приватна власність є проявом
приватного інтересу, а податок – публічного інтересу. 6. Конституція демократичної держави в
однаковій мірі захищає приватний та публічний
інтереси в суспільстві, платника податку та його
одержувача.
Однак найреволюційнішою рисою евол юції правової природи податку, його системоутв орюючою субстанціональною харак теристикою,
що знайшла у цей час адекватне конституційне
закріплення, стало те, що податкові надходження в даний період трансформувались із вла сності різноманітних королів, монархів і т.д. у
власність держави, повністю, чітко та остат очно відділились від приватної власності поп ередників-суверенів. Внаслідок цього держава
перетворилась із звичайного інструмента опод аткування, що було властиво попереднім істори чним періодам її розвитку, у повноправного вол одаря усіх податкових надходжень. У податках
держава отримала унікальний інструмент не л ише стабільного прирощення своєї власності, але
й потужного легітимного впливу на весь сусп ільний, насамперед, економі чний розвиток. Це
знаменувало собою настання якісно нового етапу
розвитку конституційного податкового п рава, а
також якісно нового етапу у розвитку власне
держави, який відомий ізраїльський історик та
воєнний теоретик Мартін Ван Кревельд назвав
“держава як ідеал” [20, c.243]. Нарешті, це означало настання якісно нового виду конституційноподаткового компромісу суспільства і держави, у
якому провідна роль, домінування повністю зм істилося в бік держави – наступив, інакше кажучи, тривалий історичний період відвертого, а в
окремі історичні етапи його розвитку цинічного,
безсоромного етатизму.

Набуття державою як певною корпорацією права неподільної власності на податкові
надходження, що остаточно відбулося на рубежі
докласичного і класичного періодів розвитку с успільства, на зламі Середньовіччя та Нового часу
(Модерну за термінологією суспільствознавців
Заходу), стало вирішальним та остаточним
субстанціональним фактором оформлення
державного суверенітету і власне класичної
держави. Саме в суверенітеті, як відомо, Гегель
вбачав найважливішу характеристику держави,
що докорінно відрізняє її від інших суспільних
утворень. Причому на відмінну від Гоббса Г егель не вважав цей суверенітет тільки інструме нтом для встановлення правоп орядку, а наділяв
його високим етичним змістом. За Гегелем де ржава, будучи єдиним суспільним і нститутом на
землі, що не визнає нічого, що б сто яло над нею,
може вільно розвиватись тільки у ві дповідності
зі своєю власною природою. Цією свободою вона
наділяє своїх громадян за умови, що вони співроб ітничають з нею, і ця свобода служить державі в иправданням завжди і у всьому. Завдяки сувереніт ету, а значить, і податкам, держава перетворилась,
за оцінкою Гегеля, з інструмента сюзерена та во дночас платників податків, суспільства в цілому на
істинну “Ходу Бога у світі” [10, c.283].
Внаслідок цього, як писав уже згадуваний
нами Мартін ван Кревельд, сама історія людства
трансформувалась із безформної маси фактів у
логічну повість про виникнення держав, їх зро стання, зіткнення однієї з іншою, досягнення зр ілості та занепад в нескінченному пошуку доск оналішого політичного порядку, який був би во дночас і досконалішою істиною [20, c.243]. Більше того, на повну противагу Дж. Локку, творцям
конституцій США і Франції Гегель був перек онаний, що істинна свобода індивіда можлива
тільки в середині держави. Заберіть державу,
неодноразово повторював він, і людина перетв ориться в ніщо, у маленьку біологічну істоту, чиє
життя відірване від світового духу і в цьому се нсі не має жодного етичного значення.
Після першої світової війни (1914 – 1918
рр.) у капіталістичних країнах, а з 1917 р. й у п ершій соціалістичній тоталітарн ій державі –
РРФСР (з 1922 р. – в СРСР, а також у Монголії і
Туві) утвердились нові конституційні моделі, які
Т.Я.Хабрієва та В.Є.Чиркін визначили як: а) і нструментальну із соціальними елементами ліб ерально-капіталістичну модель в основному д емократичного характеру та б) політично недем ократичну конституційну модель тоталітарного
соціалізму [25, c.24, 26]. Конституційних дефіні-
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цій субстанціональних якостей податку як юр идичної категорії вони не збагатили і не могли
збагатити в принципі, оскільки у державах, що
жили раніше чи живуть по даний час за т акими ж
конституціями, залишилась незмінною правова
природа податкових надходжень їх бюджетів –
вони були і продовжують залишатися власністю
цих держав. Тому не зазнав глибоких якісних
трансформацій і конституційн о-податковий компроміс держави і суспільства – він продовжував
бути нав’язаним етатистською державою сусп ільству і відображав головним чином волю де ржави та її фундаментальні інтереси.
Тим не менше у конституціях цих моделей
відбулися дефінітивні уто чнення, так би мовити,
техніко-тактичного характеру. Першою їх чітко
зафіксувала та втілила Конституція Австрійської
Республіки від 10 листопада 1920р. Хоча з часу її
прийняття спливло понад вісімдесят років, вона
по сьогоднішній день продовжує залишатися о дним із досконаліших зразків цивілізованого вр егулювання податкових правовідносин на найв ищому з усіх можливих позитивному рівні. Зо крема, у частині 1 статті 13 Конституції Австрі йської Республіки визначено, що “ Компетенція
Федерації і Земель у сфері податків р егулюється особливим Федеральним конституці йним законом (“Конституці йним законом про
фінанси”) [15, c.33] (виділено мною – Г.Р.).
Згідно статті 44 Конституції Австрійської
Республіки конституційні закони чи констит уційні положення, що містяться в звичайних законах, приймаються за особливою процедурою –
вони можуть бути прийняті Національною радою
тільки у присутності не менше половини членів і
більшістю у дві третини поданих голосів. Крім
того, вони повинні бути чітко визначені, як такі:
конституційний закон, конституційне положення. В доповнення до сказаного конституційні з акони чи конституційні положення, що містяться
у звичайних законах, на основі яких обмежується
компетенція земель у сфері законодавства та в иконавчої діяльності, потребують схвалення Ф едеральною Радою, наданого у присутності не м енше половини його членів більшістю не менше
як у дві третини поданих голосів [15, c.53]. Згодом цей підхід був творчо запозичений багатьма
державами Європи, Америки та інших країн. Це
дозволило ще більше вдосконал ити процедуру
оподаткування, привести її у відповідність з в имогами часу, зробило більш прийнятним з боку
суспільства податковий тягар. Досконаліша пр оцедура оподаткування суттєво сприяла посиле нню захисту природних прав та законних інтер е96

сів платників податків, подоланню етатистського
характеру оподаткування.
В) Людино-центристський вид класи чного конституційно-податкового компромісу
держави і суспільства. Якісно новий етап у еволюції конституційних підходів до податкового
компромісу суспільства і держави наступив у
середині ХХ ст. Це був класичний постмодерн у
даній сфері, що став можливим завдяки нов ітній,
за класифікацією уже згадуваних нами Т.Я.Хаб рієвої та В.Є.Чиркіна, соціально -інструментальній демократичній моделі сучасної ко нституції
[25, c.28-29]. Насамперед суттєво змін илася мета
оподаткування – з чистого доходу держави, пр изначеного для задоволення виклю чно державних
потреб, якими були податки до середини ХХ ст.,
податкові надходження цивіл ізованих держав
Заходу у другій половині ХХ ст., де -юре ще залишаючись власністю держави, р азом з тим у все
більшій мірі стали набувати рис засобу, інстр умента суспільства задовольняти публічні потр еби цього ж таки суспільства, впливати на екон оміку всієї країни та економіку світового співт овариства.
Цей поворот податково-правового компромісу до його соціалізації, до гуманізації мети
оподаткування вперше знайшов своє констит уційне закріплення у 1946 р. у Франції. Зокрема, у
п.10 Преамбули Конституції Французької Респ убліки цього року стверджується: “ Нація забезпечує (виділено мною – Г.Р.) особі і сім’ї необхідні умови для їх розвитку” А в п.11 цей підхід
знайшов свій подальший розвиток: “ Вона гарантує усім... охорону здоров’я, матеріальне з абезпечення, відпочинок і дозвілля. Будь -яка
людська істота, яка за віком, фізичним чи розумовим станом, економічним становищем нездатна працювати, має право одержати від суспіл ьства засоби, необхідні для власного і снування”
[17, c.431] (виділено мною – Г.Р.). У статті 1 нині
чинної Конституції п’ятої Французької Республіки
від 4 жовтня 1958 р. дані положення синтезовані у
принципово важливу та надзвичайно містку фо рмулу соціальної держави [17, c.411].
Аналогічні чи близькі до цих вимоги були
зафіксовані у більшості конституцій держав Є вропи і Америки, прийнятих у другій полов ині
ХХ ст. Однією з останніх у цьому ряду за часом
прийняття є Конституція Фінляндії від 11 червня
1999 р. Зокрема, у §88 “Різні вимоги до держ ави” Основного Закону Фінляндії зазначається:
“Кожен, незалежно від державного бюджету, має
право на одержання від держави законних засобів, необхідних для нього чи неї” [17, c.390].
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Причому на відміну від Р адянської держави,
конституції якої переважно лише декларувала
гуманні соціальні цілі цієї держави, але не спр оможні були забезпечити їх на практиці, соціал ьно
орієнтовані конституції цивілізованих держав З аходу дані цілі не тільки проголошували, але й з абезпечували, оскільки в цих країнах уже в той час
ефективно діяли механізми політичної і соц іальної
відповідальності держави за свою політ ику.
Тим не менше великий історичний досвід
реалізації конституцій різних моделей цього в иду, особливо більше ніж півстолітній досвід вт ілення їх соціально модифікованих варіантів (а в
СРСР більш як сімдесятирічний досвід!) перек онливо продемонстрував, що “держава загального
добробуту” (Welfare state) у будь-якій формі –
ліберальній, соціал-демократичній, корпорати вній чи навіть соціалістичній – не може тривалий
час залишатися ефективною. Податковий тягар у
таких державах неухильно посилюється, проте й
за цих умов він не спромож ний покрити надмірних соціальних зобов’язань, що покладаються на
соціальну державу. Соціальні претензії, що кра тно перевищують можливості держави задовол ьняти їх, неминуче призводять до сумних наслі дків – втечі капіталу з країни, зниження темпів
розвитку, відставання, до утриманства громадян,
втрати їх активності, ділової ініціативи, доек ономічного занепаду суспільства [41].
Глибоко та всебічно проаналізувавши ці
процеси, директор Центру досліджень міжнар одної торгівлі при Інституті Катона у США
А.Б.Ліндсі аргументовано резюмував: “В останні
два десятиліття уряди найрізноманітніших кр аїн
зіткнулися із серйозними економічними хвор обами – як у формі гострої кризи, так і у вигляді
хронічно низької ефективності, - породженими
десятиліттями дисфункціональної антиринкової
політики. У відповідь на ці недуги уряди посл абили державне втручання в економіку та розш ирили простір ринкової конкуренції” [22, c.14].
3. Посткласичний (егалітаристський)
тип конституційно-податкового компромісу
суспільства і держави. Не випадково на рубежі
другого та третього тисячоліть в конституційній
податковій доктрині держав матеріаліз увалась і
відразу ж набула певного поширення нова ідея –
ідея Work-fare state – держави, що підтримує
працю, сприяє праці, а не прагне тільки переро зподіляти ВВП та національний дохід на свою
користь при допомозі податкового інструмент арію. Ця держава зобов’язується забезпечувати
лише головні потреби людини, націлює громадян
на їх долучення до суспільно-корисної праці та

законне одержання від цього адекватної ч астки
“суспільного короваю”. Зокрема, у пояснювал ьній записці до Конституції Перу 1993 р. її розр обниками зазначається, що держава бере на себе
лише турботу про основні потреби с оціальних
спільнот, а людина сама турбується за себе і за
свою сім’ю [31]. Параграф 110 Конституції Но рвезького королівства в редакції Закону від 5 тр авня 1980 р. стверджує: “В обов’язок державних
органів входить створення умов для того, щоб
кожна здатна до праці людина могла забезпечити
собі утримання своєю працею” [16, c.671].
Ще більш послідовно розгорнуті і чіткіше
сформульовані дані цілі у Союзній Конституції
Швейцарської Конфедерації від 18 квітня 1999 р.
Зокрема, у ст. 6 частини 1 “Загальні положення”
даної Конституції вимагається: “Ко жна особа
відповідальна за себе саму і спр ияє відповідно
своїм силам вирішенню завдань держави і сусп ільства” [16, c.538]. Ст. 12 частини другої “Осн овні права, громадянські права і соціальні цілі”
Конституції Швейцарії визначає: тільки “Той,
хто потрапляє у тяжке становище і не в змозі т урбуватися про себе, має право на допомогу та
обслуговування і на кошти, необхідні для гідного
існування людини” [16, c.539]. А ст. 41 глави третьої “Соціальні цілі” частини другої Конст итуції
Швейцарії вимагає: “Союз і кантони в д оповнення
до особистої відповідальності і приватної ініціативи виступають за те, щоб: ... b) працездатні могли
самі покривати свої витратити на життя завдяки
праці на співрозмірних умовах ... 4. Із соціальних
цілей не можуть виводитись жодні безпос ередні
претензії на державні послуги” [16, c.543].
Тобто, демократичні і ринкові трансфо рмації суспільств у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть висунули нові вимоги до ко нституційного регулювання оподаткування, уто чнивши насамперед його цілі та інструменти. Г оловне, що стало неминучим у к онституційній
податковій доктрині держав – це їх здатність
трансформувати податкову політику від системи
фактично повного державного забезпечення
споживачів публічних послуг до системи “ств орення можливостей” для них переважно сам остійно створювати ці блага та самим утримувати
себе. Такий доктринальний реверс конституці йного податкового права з неминучістю потяг за
собою глибоку якісну трансформацію змісту та
форм конституційно-податкового компромісу
суспільства і держави. Суспільство у все б ільшій
мірі та все очевидніше перетворюється із об’єкта
в суб’єкта цього компромісу, податкової політ ики загалом, а державі знову повертається , од-
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нак на уже іншому ступені історичного розвитку,
її роль інструмента суспільства у його пода тковій політиці. За своїм змістом, особливо субстанціональними вимірами, це є втілення прир одно-позитивної доктрини податкового права.
Дані риси конституційного податкового
права найповніше та найпослідовніше проявил ися у конституціях новітніх конституційних мод елей, ще не пізнаних сповна теорією конституційного й до певної міри фінансового права, які б ули прийняті буквально на рубежі ХХ – ХХІ століть. Наприклад, ст. 58 “Участь у фінансових в итратах” Конституції Республіки Молдова вим агає: “Громадяни зобов’язані брати участь у суспільних витратах (виділено мною. – Г.Р.) через
посередництво сплати податків і зборів” [16,
c.559]. Тут цілком очевидно, що метою податку з
позицій даного підходу є уже не традиційне забе зпечення витрат держави і податкові надх одження
уже не стають власністю держави, як було у попередні історичні етапи еволюції конст итуційноправового компромісу з приводу податку між су спільством і державою – у даному випадку податок
стає джерелом фінансування суспільних витрат і
стягується в інтересах усього суспільства.
Ще більш революційною є по суті вимога
Конституції Федеративної Республіки Бразилія,
яка передбачає, що державні підприємства спл ачують податки на тих же умовах, що й усі н едержавні підприємства. Зокрема, у ст. 153 цієї
Конституції зазначається, що “Союзу належить
право встановлювати податки на ... доходи і пр ибуток будь-якого характеру” [14, c.219]. Більше
того, в главі першій “Про федеральну податкову
систему” розділу шостого “Про податкову си стему і бюджет” Конституції Бразилії міститься
пряма вказівка на “обмеження органів влади
встановлювати стягнення обов’язкового х арактеру” [14, c.217-219] (виділено мною – Г.Р.).
Оскільки за Конституцією Бразилії стягнення
обов’язкового характеру встановлюються в иключно законодавчою гілкою влади, то м ова тут
іде фактично про обмеження держави.
Г.М.Бродський декілька років тому з цієї
нагоди написав наступне: “ймовірніше всього це
(вище наведена вимога Конституції Бразилії –
Г.Р.) зроблено не з міркувань визнання єдиної
правової і економічної природи фінансових ві дносин, що виникають у держави з державними і
недержавними суб’єктами, а як реакція на вим огу суспільства та приватних підприємниц ьких
кіл про недопущення створення для державних
підприємств пільгових умов господарювання, в
силу чого приватні підприємства виявляються у
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заздалегідь невигідному становищі” [6, c.82]. Заперечуючи по суті сам собі, Г.М.Бродський зав ершує своє вище наведене міркування наступн ими словами: “Тим не менше видається, що фа ктор зміни форми власності був і залишається в ирішальною ознакою для визнання обов’язкового
платежу у якості податкового” [6, c.82].
Перше з наведених нами міркувань
Г.М.Бродського нам видається помилковим, не
аргументованим з наступних причин. По -перше,
у Конституції Бразилії в частині, у якій ведеться
мова про оподаткування щод о держави, застосована дозвільна юридична конструкція (не сама ж
держава собі дозволяє!), а щодо платників под атків – юридичні конструкції заборон і обмежень.
По-друге, податкові надходження Конституція
Бразилії кваліфікує не як власність держави, а як
державні фінанси (а так поки -що традиційно поступають більшість конституцій держав світу),
тобто як публічні фінанси [14, c.227], що також
уже не є винятком для сучасних конституцій
держав Європи, Америки й і нших континентів.
Нетрадиційно підійшов до визначен ня правової природи податку і права власності на под аткові надходження також конституцієдавець
України. Зокрема, у п.1 ст. 95 Конституції Укра їни підкреслюється, що “Бюджетна система Укр аїни будується на началах справедливого і неуп ередженого розподілу суспільного багатства між
громадянами і територіальними громадами” [1,
c.53] (виділено мною – Г.Р.). А в п.2 цієї ж статті
зафіксовано, що “Виключно законом про Держ авний бюджет України визначаються будь -які витрати держави на потреби усього суспільства ,
розмір і цільове значення цих в итрат” [1, c.54]
(виділено мною – Г.Р.).
Поки що в Україні ні наукою фінансового
права, ні жодною іншою юридичною наукою, ні
самим законодавцем України цей принципово
новий методологічний підхід до розумінні пр авової природи податкових надходжень бюджету
та публічних фінансових ресурсів в цілому ще не
сприйнятий адекватно. Тим не менше тільки д аний підхід, як переконує практика, робить мо жливим застосувати до з’ясування справжньої пр ироди цих явищ об’єктивні закономірності розвитк у
людини як системоутворюючого фактора суспіль ства в цілому, особливо його фінансового сект ора,
подолати традиційні пануючі у фінансово -правовій
теорії та практиці суб’єкти-візм й ідеологічні кліше, багатолітню інерцію мислення.
Зокрема, узагальнюючи засто совані у Конституціях Молдови, Бразилії, України, ряду і нших держав нові методологічні підходи до
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з’ясування і розкриття правової природи пода тків і права власності на податкові надходження,
субстанціональних вимірів податково -правового
компромісу суспільства і держави, не можна не
побачити, що їх юридичні конструкції не одн омірні, а багатомірні. Насамперед вони виступ ають юридичною формою економічної сутності
публічних фінансів. Остання полягає в тому, що
податкові надходження у бюджетах держав зн еособлюються й набувають в силу цього якість
фонду коштів загального вжитку, “суспільного
багатства”, за термінологією Конституції Укра їни, єдиним призначенням якого є фінансування
публічних потреб за принципом конкуренції цих
потреб між собою, тобто їх пріорите тності.
Ці якості суспільного багатства (насамп еред і головним чином податкових надходжень
бюджетів держав) стали підставою для вчених
Заходу у їх обґрунтуванні доктрини фіскального
обміну, яка зробила можливим і в публічній сф ері застосувати ринкові інструме нти. Внаслідок
цього практичне використання публічних фіна нсових ресурсів піднялось у цих країнах на якісно
вищий рівень. Україна ж тільки поки що ставить
перед собою таку мету, тому наявний досвід у її
досягненні інших держав та суспільств може в иявитись досить цікавим і корисним. У будь якому разі досвід цивілізованих держав Америки
і Європи переконує, що ринкова методологія
з’ясування природи податкових надходжень б юджетів держав, як і публічних фінансів в ціл ому,
раціональна і вельми перспективна. Тому вона
повинна посісти провідні позиції й у вітчизняній
пострадянській правовій теорії. “ Державні фінанси, - пише П.-М. Годме, - це суспільне багатство у формі грошей і кредиту, що перебуває
у розпорядженні органів держави ” [11, c.37]
(виділено мною – Г.Р.).
По-друге, конструкція “суспільне бага тство” є встановленою у Конституції України
мірою необхідної поведінки держави з приводу
публічних фінансів. Податкові, як і будь-які інші, надходження в бюджет держави не можуть
бути використані нею на що завгодно, а тільки на
публічні потреби. Як переконує системний аналіз
Конституції України, ця міра включає в себе і
встановлення меж фіскальних вилучень держави
з приватного сектора з тим, щоб досягалась на йбільша ефективність використання ВВП і наці онального доходу на загальносуспільному рівні.
Тобто, конституційно-податковий компроміс суспільства і держави на основі конституційної
конструкції “суспільне багат ство” є поки що
найвищим типом з усіх історично відомих типів

компромісів суспільства та держави у сфері оп одаткування і відзначається мультиплікаційним
впливом на усі сфери суспільного життя, наса мперед на економіку країни. Україна нині переб уває на порозі запровадження саме такої конст итуційної податкової доктрини, однак уже прий нятий у другому читанні проект її Податкового
кодексу виписаний ще зі старих, попередніх, ет атистських доктринальних підходів.
По-третє, конструкція “суспільне багатс тво” є визначеною у Конституції України мірою
свободи контрагентів держави у податкових пр авовідносинах. Та частина їх прив атної власності,
на яку не поширюється правовий режим “сусп ільного багатства”, апріорі неподільно і повністю
перебуває у їх приватній власності і відносно неї
вони вправі застосовувати на власний розсуд
весь набір правомочностей власника. На іншу ж
частку власності контрагентів держави у пода ткових правовідносинах, на яку у належній прав овій формі поширюється юридичний режим “су спільного багатства”, її виробники можуть прет ендувати поряд з іншими членами суспільства
уже не як приватні власники, а лише як сп оживачі суспільних благ.
Але й у держави, згідно Конституції Укр аїни, не виникає право власності на створене т аким чином суспільне багатство – вона від імені
суспільства тільки здійснює управління та ро зпорядження ним. Більше того, як однозн ачно
випливає зі статті 95 Конституції України, де ржава у юридичній конструкції “суспільне багат ство” є зобов’язаною стороною, управомоченою
здійснювати тільки передбачені суспільством дії.
Тобто, за нині чинною Ко нституцією України
українська держава не є реальним власн иком
Державного бюджету України, а лише від імені
істинного власника – українського суспільства –
здійснює його права “лише на підставі, в межах
повноважень та у спосіб, що передбачені Ко нституцією та Законами України” [1, c.11]. У
зв’язку з цим, ймовірніше всього, стали неминучими також зміни субстанціональних якостей
класичної держави. Однак який характер мат имуть ці зміни, на нашу думку, однозначно сказ ати ще не можливо. У цьому аспекті не лише ві тчизняний, але й світовий досвід ще недостатні.
Таким чином, аналіз деяких новітніх су бстанціональних якостей податку, його правової
природи та юридичного режиму податкових на дходжень у бюджети держав, зроблений нами на
основі нині чинних Конституцій Молдови, Бр азилії та України, ряду інших держав, дозволяє, на
нашу думку, цілком обґрунтовано резюмувати
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про одночасне продовження трансформації су бстанціональних якостей податку і власне держ ави, конституційно-податкового компромісу су спільства та держави. Остання, тобто держава,
саме завдяки встановленню своєї повно ї та неподільної власності на податкові надходження о статочно набула своїх класичних рис, стала сув еренною. Поступова втрата державою свого в иключного права власності на податки, очевидно
позначиться і на трансформації її стан овища як
носія суверенітету у сучасному суспільстві.
Висновки.
Конституційно-податковий
компроміс суспільства та держави належить до
складних соціальних об’єктів, що відзначаються
яскраво вираженим історичним характером, то бто змінюються в часі, розвиваються. Цей розв иток носить не лінійний, а дискретний характер і
проходить через цілий ряд стійких стадій евол юції конституційно-податкового компромісу су спільства та держави і так званих періодів несті йкості, інакше кажучи, перехідних періодів чи т очок біфуркації. Саме таку точку проходит ь нині
конституційно-податковий компроміс суспільс тва та держави в Україні.
Конституційно-податковий компроміс, як
історично еволюціонуючи система, характериз ується кооперативними ефектами та принциповою
незворотністю процесів. Діяльність суспільства
та держави з такими системами вимагає особл ивих тактики і стратегії, оскільки взаємодія з ними
людини відбувається таким чином, що сама лю дська діяльність у даному випадку не є чимось зовнішнім по відношенню до даної системи, а своєр ідно включається в цю систему, видозмінюючи щоразу поле її можливих станів. Включаючись у вз аємодію з даною системою, людина уже має справу
не з жорсткими данностями об’єктивної реально сті, а зі своєрідним вибором можливостей. Причому
сам цей вибір незворотний і, як правило, не може
бути заздалегідь однозначно прорахованим.
Конституційно-податковий компроміс су спільства та держави виник ще в докласичний п еріод розвитку суспільства та держави як легіти мна їх відповідь на об’єктивну необхідність поє днати між собою такі основоположні на чала людської цивілізації, як приватна власність та публ ічний інтерес. Найтриваліший період часу цей
компроміс еволюціонував під домінуючим впл ивом держави, який в окремі періоди історичного
розвитку набував абсолютних рис і внаслідок
цього призводив до неминучої загибелі таких
держави і суспільства або завершувався їх які сною трансформацією.
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У найновіший історичний період, який за
періодизацією частини західних суспільствозн авців відноситься до постпостмодерну, все більш
очевидно провідна роль у конституці йно-податковому компромісі зміщується від де ржави до
суспільства з усіма неминучими наслідками, що з
цього факту випливають: змінюється констит уційна конструкція права власності на под аткові
надходження – істинним власником їх стає гр омадянське суспільство, а держава від його імені
лише здійснює управління та розпорядження ц ією власністю; змінюються методи конституці йно-податкового регулювання на рівні суспільства
і держави з переважно імперативних та перева жно диспозитивні; змінюється конст итуційнолегітимна юридична конструкція податку в ст орону її збагачення за рахунок захисту прав та
законних інтересів не тільки одержувача пода тків, але й насамперед їх платника. Ці та інші су бстанціональні зміни податку та його констит уційного регулювання, які самі є ло гічним наслідком еволюції суспільства та держави, в свою
чергу, справляють ще глибший вплив на їх под альшу трансформацію. У зв’язку з цим одним з
найактуальніших завдань сучасної юриспруде нції в цілому, наук конституційного та фінансов ого права зокрема є здійснення глибокого та вс ебічного аналізу даних процесів, вироблення на
цій основі якісно нової конституційно податкової доктрини України, адекватної істор ичному етапу її прогресу.
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R.O. Gavrylyuk
THE EVOLUTION OF CON STITUTIONAL-TAX COMPROMISE OF SO CIETY AND STATE
Summаry
The constitutional-tax compromise of society and state refers to t he difficult social objects, which
demonstrate the brightly expressed historical nature, changing and developing with time. This development has
not linear, but the discrete character and passes through a lot of proof stages of evolution of constitutional -tax
compromise of society and state and so-called periods of instability, that is transitory periods or points of
bifurcation. Such point passes now constitutional-tax compromise of society and state in Ukraine.
Cooperative effects and basic inevitability of processes characterize the constitutional -tax
compromise, as historically evolution system. The activity of society and state with such systems requires
special tactics and strategy, as the interaction of them with the person occurs in such a manner tha t human
activity in this case not is something external in relation to the given system, but originally is included in this
system, altering each time a field of its possible statuses. Going in interaction with a given system, the person
already deals not with the rigid objective reality, but with a choice of possibilities. And this choice is
inevitable and, as a rule, can not be beforehand clearly reckoned.
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РОЗРАХУНКИ ЯК ПРЕДМЕ Т ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВА ННЯ
Постановка проблеми. В даній публікації
ставиться проблема природи розрахунків як
предмета правового регулювання. В цій якості
розрахунки вже значно досліджені, хоча ряд сп ірних питань усе ще залишаються не до кінця визначеними, тож деяким із них хотілося б прид ілити увагу. Поняття розрахунків щонайперше
співвідноситься із поняттям платежів. Хоча із
суто зовнішньої сторони воно може бути зв едена
лише до питання термінологічного характеру,
але насправді за ним стоїть питання про поняття,
які вживаються в чинному законодавстві, але в
повній мірі в ньому не розмежовуються, вжив аючись інколи як синоніми, внаслідок чого у ряді
випадків нечітко виглядають деякі формулюва ння нормовстановлень щодо функцій, прав і
обовязків банків, фінансово-кредитних установ
та інших субєктів розрахункових відносин. Саме
тому це питання має методологічне значення і
його уточнення має дати можливість більш то чного застосування в законодавстві цих термінів і
уточнити статус учасникі в розрахункових правовідносин (зокрема банків).
Ступінь наукової розробки проблеми.
Питання про предмет розрахункових відносин,
співвідношення термінів "розрахунки" і "плат ежі", природно, стає предметом розгляду в баг атьох дослідженнях в юридичній літерату рі з питань розрахунків. Тому, зокрема, хотілося б зв ернути увагу на думки, висловлені у працях
Ю.В.Ващенко "Банківське право" [3, с. с. 176 181] та О.П.Подцерковного [5, 37 - 38]), де проводилось відмежування поняття "розрахунки" від
суміжних понять, але повної одностайності у в ирішенні цього питання не досягнуто, як не дос ягнуто і однозначного їх вживання у нормативноправових актах.
Мета статті. Метою даної публікації є
проведення диференціації понять "розрахунки" і
"платежі", зясування значення цих термінів з
метою їх застосування в чинному законодавстві
України та практиці (питання про розрахунки,
наприклад, є неодмінною частиною господарс ьких договорів), зокрема, у банківській сфері. Під
цим мається на увазі уточнення предмет а правового регулювання у розрахункових відносинах. При
цьому ставиться завдання дослідження законода вства і практики його застосування на предмет вж и-

вання даних термінів, а за тим – і вироблення висновків з метою їх вдосконалення.
Виклад основного матеріалу. Поняття
"розрахунки" при всій їх, на перший погляд, зр озумілості, тим не менше, досить складне. Зокр ема, Ю. В. Ващенко відзначає множинність, нео днозначність розуміння цього термін а і відзначає,
що "по-перше, що під розрахунками роз уміють
будь-який спосіб припинення зобов язань (як
грошових, так і негрошових) між сторонами, в
тому числі виконання зобовязання в натурі та
зарахування однорідних зустрічних (послідо вних) вимог (широке значення термін а "розрахунки"). По–друге, під поняттям "розрахунки" роз уміють саме грошові зобовязання (обовязки)
сторін, платежі (вузьке значення термін а "розрахунки"). У цьому значенні п оняття "розрахунки"
нерідко обмежують сферою безготівкових розр ахунків, що здійснюються суб єктами господарювання через фінансово-кредитні установи. [3, с.
180]. Т. Г. Тімакова відзначає, що термін "безг отівкові розрахунки зазвичай вживається у двох
значеннях (приблизно так же його визначає і Л.
О. Новосьолова). В широкому смислі слова бе зготівкові розрахунки – це процес припинення
грошових зобовязань між контрагентами без
застосування готівкових коштів, тобто шляхом
перерахування безготівкових грошових коштів.
У вузькому смислі слова безготівкові розрахунки
– це правовідносини, зміст яких складає право
вимоги власника рахунку до обслуговуючого
його банку про перерахування з указаного ним
рахунку певної грошової суми за вказаними в
дорученні реквізитами в певний строк за винаг ороду, а також, обовязок банку виконати дане
клієнтом доручення [6, с.109]. Отже, у розрахункових правовідносинах виділяються ті з них, які
виникають при виконанні грошового з обовязання платежем (широкий аспект) , та відносини при перерахуванні грошових коштів ч ерез
банківські установи (вузький аспект). Але в др угому, вузькому розумінні термін "розраху нки"
скоріше або означає просто "платежі" , або ж, в
усякому разі, ставить питання про співвідноше ння цих двох понять.
Звернувшись до найбільш загальновжив аного розуміння терміна "розрахунки", можна побачити, що він означає певний стан відносин,
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який одне з найавторитетніших видань – "Словарь русского языка" С. І Ожегова визначає як
"бути в розрахунку з кимось – не повинен, не
зобовязаний кому-небудь" [4, с. 596]. В юриди чному розумінні - це означає розрахунки, як спі ввідношення вимог і зобов язань (в даному конкретному прикладі – відсутність зобовязань). Це
не властиво терміну "плат ежі", який означає,
скоріше всього, односторонню дію і не засвідчує
факт виконання зобовязання.
Як не парадоксально, але в літературних
джерелах і нормативно-правових актах досить
нечасто можна зустріти узагальнююче виз начення розрахунків, а значно частіше даються час ткові щодо нього поняття – "розрахунки в народному господарстві", "безготівкові (чи готівкові)
розрахунки", "розрахункові правовідносини" та
ін. Проаналізувавши ці визначення, можна дійти
до висновку, що "розрахунки" є не стільки конкретно-одиничним поняттям, скільки узагальнюючим, категорією, яка має у собі ряд елементів.
М. П. Березіна при характеристиці платіжної с истеми Росії та її елементів виділяє суб єктів (учасників) розрахункових взаємовідносин, об єкт
розрахунків (призначення платежу), місце пр оведення розрахунків, принципи організації бе зготівкових розрахунків, час платежу, комунік аційні системи переказу грошей, форми розраху нків, способи платежу, платіжні інструменти, ная вність гарантії платежу, наявність проміжних ланок
(посередників) у розрахунках, ризики в розраху нках, черговість платежів і їх величину [2, с. 15 - 18].
Як бачимо, в такій детальній класиф ікації ці два
терміни переплітаються і навіть не зовсім можна
погодитися з тим, що гарантуються платежі – скоріше гарантуються розрахунки. Але в будь-якому
випадку, платіж залишається найголовнішим ел ементом розрахункових відносин.
Розглядаючи ці два терміни, О. П. Подце рковний приходить до висновку про тотожність
цих понять або ж їх схожість, а Ю. В. Ващенко
формулює однозначний висновок: "поняття
"розрахунок" є більш широким, ніж поняття
"платіж", і означає повне або часткове погаше ння боргу шляхом платежу грошовими коштами
або шляхом застосування будь-якого іншого способу розрахунків" [5, с. 180]. Погоджуючись із її
думкою, хочеться відзначити, що поняття "розрахунки" є загальною категорією щодо поняття "пл атіж", який у випадку їх зіставлення виступає не як
загальне, а як конкретне і часткове поняття.
Поняття "розрахунки" передбачає цілу с укупність дій, відносин, елементів і може охоплювати декілька платежів. Поняття "розраху н104

ки", вживаючись здебільшого в множині, охоплює обовязково, як мінімум, дві сторони, між
якими вони здійснюються. В одночас поняття
"платіж" являє собою односторонню дію платн ика щодо перерахунку коштів і обидві ст орони
розрахунків у поняття "платіж" не включ аються,
хоча платіж обовязково передбачає іншу стор ону – одержувача (чинне законодавство вживає
термін "одержувач" як синонім слова "отрим увач"). Отже, термін "розрахунки" слугує для позначення відносин сторін, а "платіж" – для односторонньої дії із повного чи часткового викона ння свого зобовязання. Крім того, розрахунки х арактеризуються певним станом співвідноше ння
вимог і зобовязань, чого взагалі немає при пл атежах: окремо взятий платіж не дає уявлення про
стан розрахунків між сторонами – їх взаємні вимоги можуть не обмежуватись лише платеж ами і
взагалі не обмежуватись їх грошовими фо рмами.
У звязку з цим постає питання про роль і
функції банків при здійсненні розрахунко вих
операцій. Їх функція зводиться до платіжної і
ніяк не зачіпає всіх розрахунків як стану співві дношення вимог і зобовязань сторін. Згідно з положенням Цивільного кодексу України, банк
лише зобовязується приймати і зараховувати на
рахунок клієнта грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про п ерерахування і видачу відповідних сум із рахунка
(п. 1 ст. 1066 ЦКУ), але не має права визначати
та контролювати напрями витрачання грошових
коштів клієнта (п. 3 ст. 1066 ЦКУ).
У цій частині можна не погодитися з одним
із визначень, яке наводиться в літературі: "розр ахунковою банківською операцією є певна прав ова дія, що складається з комплексу техніко юридичних засобів, яка спрямована на здійсне ння платежу з метою повного або часткового п огашення грошового зобовязання" [1, с. 244]. Навряд чи можна погодитись із тим, що банки м ають мету повного або часткового погашення з обовязання. В більшості випадків це не їх комп етенція і вони можуть просто не знати про загал ьний стан розрахунків між сто ронами, обмежуючись лише питаннями банківського переказу к оштів. Ч. 3 ст. 1066 встановлює, що "банк не має
права визначати та контролювати напрями вик ористання грошових коштів клієнта та встано влювати інші, не передбачені договором або зак оном, обмеження його права розпоряджатися
грошовими коштами на власний розсуд" [8]. На
нашу думку, відмінність розрахунків і платежів
полягає в тому, що в платежах не відображ ається
загальне співвідношення вимог і зобов язань,
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тобто стан розрахунків. Банк, здійснюючи пл атіж, є безпосереднім учасником платіжних ві дносин, через які він стає учасником і розраху нкових відносин, але його основна функція – платіжна. Тому, на нашу думку, платіжні відносини
є частковим випадком розрахункових відносин,
їх обовязковим складовим елементом.
Це питання в останні роки набуло особл ивого значення в тому плані, що в українському
законодавстві обидва ці терміни – "розрахунки" і
"платежі" вживаються дуже часто, що викликає в
ряді випадків необхідність їх чіткого й однозначного тлумачення, але наше законодавство їх
іноді чітко не розрізняє. Так, Закон України "Про
Національний банк України" у ст. 40 (вона мі ститься в розділі УΙ – "Організація розрахунків та
бухгалтерського обліку"), яка носить назву "Р егулювання розрахунків", установлюється, що
"Національний банк встановлює правила, форми
стандарти розрахунків банків та інших юриди чних і фізичних осіб в економічному обігу Укра їни із застосуванням як паперових, такі електр онних документів, а також платіжних інструме нтів та готівки, координує орга нізацію розрахунків, дає дозволи на здійснення клірингових оп ерацій та розрахунків" [9] 1. Але варто звернути
увагу, що чинний закон взагалі не називає як ихось функцій НБУ в сфері розрахунків – у п. 6 ст.
7 ("Інші функції") мова йде лише про те, що
центральний банк "визначає систему, порядок і
форми платежів, у тому числі між банками". І нструкція ж НБУ з цього приводу носить назву
Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні
в національній валюті [11]. Така різноманітність
у вживанні цих термінів свідчит ь про те, що законодавство чітко їх не диференціює. Але тим
часом Закон України "Про платіжні системи та
переказ коштів в Україні" надав принципово с уворого значення термінам "платежі" і "платіжна
система", обмеживши їх сферу відносинами між
банками та іншими членами платіжної системи в
звязку із проведенням переказу коштів.
Висновки. Як висновок, хотілося б ще раз
ствердити, що "розрахунки" – більш широка уза1

Не зовсім зрозуміло, чому Закон України "Про Нац іональний банк України" встановлює дану функцію
НБУ лише щодо економічного обігу – практично НБУ
визначає форми розрахункових відносин у всіх сф ерах і у своїх актах розділяє ці сфери. Так, Правила
здійснення переказів іноземної валюти за дорученням
та на користь фізичних осіб не стосуються економі чного обігу – п. 2 Правил встановлює, що вони не п оширюються на перекази, що пов язані із підприємницькою та інвестиційною діяльністю [12].

гальнююча категорія, ніж "платежі" (хоча в певній частині ці поняття збігаються, як збігаються
взагалі більш широка категорія і менш широке
поняття як її складова частина), що вимагає їх
більш точного застосування в чинному закон одавстві, наукових джерелах і навчальному процесі.
Функції банківської системи у розрахунках є пл атіжними, і самі по собі розрахунки між сторонами в розумінні спрямування коштів чи встан овлення
якихось правил, - банки не контролюють. Вступаючи у відносини із здійснення пл атежів із банками,
субєкти розрахункових відносин вступають у ві дносини із платіжною системою, і це є найважливішим етапом розрахунків.
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N.M.Kovalko
ACCOUNTS AS A SUBJECT OF LAW REGULATION
Summary
In the article the question of the subject of legal regulation in the account relations, the meaning
“accounts” and its correspondence with the a djacent categories (e.g. the meaning “payment”) is inve stigated,
and the use of these meanings in the legislation is analyzed.
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V. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС. КРИМІНОЛО ГІЯ.
ПРОКУРАТУРА
УДК 343.71
© 2006 р. В.М. Мельничок
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
УСТАНОВЛЕННЯ ВИНИ - ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ОБОВ'ЯЗОК ОРГАНІВ ПРАВОСУДДЯ
Постановка проблеми. Вина, її форми та
різновиди в складі злочину – найбільш важливі
ознаки. Вина є також обов'язковою склад овою
частиною підстави кримінальної відповідально сті. Згідно із законом, криміналь ній відповідальності і покаранню підлягає лише особа, що винна
у вчиненні злочину. Вина є і підставою кримін ального інкримінування.
"Ніхто не може бути визнаний винним у
вчиненні злочину, а також підданий кримінальному покаранню інакше, як за вироком суду й
відповідно до закону" (ч. 2 ст. 15КПК).
Визнання громадянина винним у вчиненні
злочину тягне за собою низку дуже суттєвих пр авових наслідків — арешт, покарання, судимість.
Кожен із цих наслідків має дуже суттєві обмеже ння прав і свобод винної особи. Тому таке важливе
значення мають вимоги закону про те, щоб ко жний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відп овідальності, і жоден невинний не був покараний.
Ступінь наукової розробки. Така практична важливість вини, її поняття й ознак вимагає
відповідного наукового обґрунтування кримін ально-правових і кримінально-процесуальних вимог, криміналістичних правил установлення вини в кожному випадку вчинення злочину. З авдання науки — дати правозастосовникам пр авильні, чіткі та зрозумілі визначення поняття в ини, виявити її найбільш істотні ознаки, форми,
види, розробити наукові рекомендації (правила,
засоби) встановлення форми і виду вини в ко жному конкретному злочинному діянні. Ці важливі
питання досліджували такі вчені , як Кириченко
В.Ф. [6, с. 109], Шаргородский М.Д . [11, с. 90],
Тишкевич И.С. [12, с. 127], Піонтковський А.А.
Останній визнавав, що державна зрада (ст. 111
КК) і шпигунство (ст. 114 КК) можуть бути вч инені з побічним умислом [9, с. 87-89].
При цьому необхідно виходити з того, що
ґрунтом (основою) законо давчого визначення
поняття як умислу (ст. 24 КК), так і необережн ості (ст. 25 КК) є психічне ставлення особи до н астання суспільно небезпечних наслідків діяння
(дії чи бездії). Психічне ставлення суб'єкта до

своїх дій — це лише частина інтелектуального
моменту (усвідомлення суспільної небезпечності
діяння), тоді як психічне ставлення до наслідків
цього діяння — це інша частина інтелектуальн ого моменту (передбачення настання наслідків) і
весь вольовий момент (бажання чи свідоме д опущення або легковажний розр ахунок на ненастання злочинних наслідків).
Мета дослідження. Отже, форма і вид вини визначаються законом в основному на підставі психічного ставлення особи до настання сусп ільно небезпечних наслідків діяння (передбаче ння, бажання чи свідоме допущення їх настання
або легковажний розрахунок на їх відвернення
чи непередбачення їх при обов'язковій можливості передбачити). Вольова ж спрямованість дія ння визначається суто психічним ставленням особи до настання злочинних наслідків.
Виклад основного матеріалу дослідження. Взагалі, за наявності у кримінальному законі
інституту неосудності 10 (ст. 19 КК) виключення
із критеріїв визначення поняття вини психічного
ставлення суб'єкта до вчинюваних дій (чи бездії)
нічого не змінило б у практиці встановлення в иду вини в конкретних діях особи, оскільки лише
неосудна особа нездатна усвідомлювати суспіл ьну сутність і небезпечність своїх дій (чи бездії).
Усвідомлення як ознака вольової поведінки пр ипускає перш за все усвідомлення суспільного
значення і змісту вчинюваних дій. Я кщо ж особа
нездатна усвідомлювати суспільне значення п оведінки (діяння), то вона визнається неосудною.
Зазначені законоположення статей 24 і 25
КК дають підстави для важливого практичного
висновку про те, що форми і види вини повинні в
усіх випадках установлюватися з урахуванням і на
підставі психічного ставлення особи до н астання
суспільно небезпечних наслідків діяння. Без установлення психічного ставлення особи до наста ння суспільно небезпечних наслідків діяння нем ожливо правильно встановити форму і вид її вини.
Щодо суб'єктивної сторони злочину ці п оложення психологічної науки доводять, що вольова спрямованість не має ніяких відмінностей
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у психічному ставленні особи до своєї дії (бе здії). Психічне ставлення особи до своєї дії в усіх
випадках тотожне і виражається формулою —
усвідомлене бажання. При скоєнні як умисного,
так і необережного злочину суб'єкт однаково б ажає вчинити конкретні дії (інакше він не вчин ював би їх) і усвідомлює їхню фактичну сторону
(тільки фактичну, оскільки без оцінки наслід ків
своїх дій не може бути і оцінки самих дій, — дія
оцінюється лише з урахуванням її наслідків).
У зв'язку з цим не можна погодитися з тим,
що "умысел по отношению к результату искл ючается, если само действие, его вызвавшее, сов ершено по неосторожности..." [12, с. 127].
Безперечно, що умисел неможливий при
необережному діянні, але ж діяння можна визн ати необережним лише у тому випадку, коли з' ясовано психічне ставлення суб'єкта до наслідків
цього діяння. Без цього, оскільки будь -яка дія
вчинюється свідомо і з бажанням, дію не можна
визнати ні умисною, ні необережною. Якщо виключити психічне ставлення суб'єкта до наста ння наслідків своїх дій, то його психічне ставле ння до конкретних дій (наприклад, до натиску на
спусковий гачок рушниці) при вчиненні необер ежного і умисного злочину буде тотожним, іде нтичним, без відмінностей.
Зрозуміло, що, вчинюючи ті чи інші дії,
суб'єкт усвідомлює їхню суспільну небезпечність
чи, принаймні, суспільну сутність. Але суспільна
оцінка своїх дій дається лише на підставі оцінки
характеру тих наслідків, які спричиняються цими
діями. При умислі і злочинній самонадійності ці
наслідки в ідеальному вигляді усвідомлюються
суб'єктом ще до вчинення злочину. Отже, психічне ставлення особи до конкретної дії (без ур ахування психічного ставлення до її наслідків)
при умислі, необережності і невинному заподіянні шкоди не має ніяких відмінностей і не може
виконувати роль критерію для встановлення ф орми і виду вини.
Щоб правильно встановити форму і вид в ини, необхідно насамперед і, головне, опиратися на
психічне ставлення особи до настання на слідків її
дії (бездії), враховуючи спрямов аність її волі. При
цьому з'ясовується, що до настання різних наслі дків можливе різне психічне ставлення. До настання
одних наслідків суб'єкт ставився байдуже, інших
він не бажав чи, навпаки, бажав і таке інше. Лише
за відмінностями психічного ставлення особи до
цих наслідків своїх дій і можна визначити й правильно встановити ту чи іншу форму та вид вини.
Отже, вина (її форма і вид) у конкретному діянні не
може бути визначена, встановлена без з'ясування
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психічного ставлення особи до суспільно небезп ечних наслідків своїх дій. Усе викладене повною
мірою стосується як "матеріальних", так і "форм альних" складів злочинів.
Пленум Верховного Суду України в пост анові від 1 квітня 1994 року зазначив, що для ві дмежування умисного вбивства від заподіяння
тяжкого тілесного ушкодження, внаслідок якого
сталася смерть потерпілого, необхідно ретельно
досліджувати докази, що мають значення для з' ясування змісту і спрямованості умислу винно го.
Визначальним при цьому є суб'єктивне ставле ння винного до наслідків своїх дій [2, с. 93].
Без урахування суспільно небезпечних н аслідків діяння і психічного ставлення до них винного не може бути правильно встановлена вина, її
форма і вид. При цьому треба мати на увазі, що
вирішальне значення має психічне ст авлення
особи не до будь-яких наслідків злочину, а лише
до тих, що є шкодою, заподіяною злоч ином у
сфері суспільних відносин, які є об'єктом злочинного посягання. Тому, встановлюючи вид і
форму вини, завжди потрібно брати за головне
психічне ставлення особи саме до цих наслідків
— заподіяння шкоди тим суспільним відносинам,
що є безпосереднім об'єктом вчиненого злочину.
Наприклад, при вчиненні бандитизму (ст. 257
КК) умисел потрібно визначати за психіч ним
ставленням суб'єкта до заподіяння шкоди засадам державного управління, а не за психі чним
ставленням до позбавлення життя потерпілих від
нападу, захоплення майна та інших наслідків б андитського нападу; при розголошенні державної
таємниці (ст. 328 КК) — на підставі психічного
ставлення до заподіяння шкоди зовнішній безп еці, обороноздатності держави, а не на підставі
психічного ставлення особи до видачі відомо стей, що становлять державну таємницю.
Лише таке визначення і встановлення виду
і форми вини можна визнати правильним, відповідним до Закону. У такому розумінні злочини,
що мають "формальні" склади злочинів, подібні
до складів злочинів попередньої злочинної ді яльності — готування до злочину і замаху на вч инення злочину: як у тих, так і в цих злочинах
злочинні наслідки — за межами складу злочину і
виступають лише як реально можливі. Отже, як
при замаху на злочин, так і при вчиненні злочинів з "формальним" складом (чи вкороченим)
установлювати вину необхідно на підставі псих ічного ставлення суб'єкта до мо жливих наслідків
цього злочину, до заподіяння шкоди у сфері об'є кта посягання. Інакше незрозуміло: чому при вч иненні одних злочинів вина встановлюється на
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підставі психічного ставлення суб'єкта до дії
(бездії) і її суспільно небезпечних наслідків, а
при вчиненні інших — лише на підставі психічного ставлення до вчинення дії (бездії)?
Якщо неможливо визначити форму і вид
вини, наприклад, при заподіянні тілесних ушкоджень без урахування психічного ставлення винн ого до настання цієї шкоди, то чи можна визн ачити
правильно вину, скажімо, при наклепі чи образі без
урахування того, як ставився винний до плюндр ування честі і гідності потерпілого чи до порушення
громадського порядку при хуліганстві?
Адже без урахування психічного ставлення
суб'єкта до настання суспіль но небезпечних наслідків його дії (бездії) нічого іншого не можна
встановити, крім тільки однієї форми і тільки
одного виду вини — прямого умислу, оскільки
вчинити дію (бездію) неможливо, не бажаючи
цього. А це рівнозначно ліквідації нехай лише
для певної групи злочинів (хоча досить значної)
всіх інших видів і форм вини. Саме тому не м ожна погодитися з висловленою в літературі ду мкою про те, що насталі злочи нні наслідки, якщо
вони прямо випливають із учинених дій, викликані тими ж бажаннями, якими були вчин ені і
самі дії. Такі міркування анулюють (знищують)
будь-які відмінності (особливості) між в идами
вини, залишаючи лише місце для прямого уми слу, оскільки дія завжди є бажаною.
Пленум Верховного Суду України в баг атьох постановах також вимагає, щоб суди в у сіх
випадках, установлюючи вину, опиралися, гол овним чином, на психічне ставлення до настання
наслідків [3, с. 93].
Не може змінити сутності справи те, що
деякі злочини можуть бути вчинені лише за о дним видом вини. Наприклад, замах на вбивство
можливий лише при прямому умислі. Але для
того, щоб установити, який склад злочину є в
діях суб'єкта, потрібно спершу встановити вид і
форму вини, тобто треба йти від факту вчинення
злочину щодо його складу, а не навпаки.
Наведене дає підстави для висновку: Вст ановленню складу злочину повинно передувати
визначення і встановлення виду і форми вини.
Для цього необхідно піддати аналізу не тільки
психічне ставлення суб'єкта до своїх дій, але, в
основному, його психічне ставлення до настання
наслідків цих дій. Та в юридичній літературі про
суб'єктивну сторону злочинів, що мають так зв ані "формальні" склади злочинів, пишуть, що в они вчинюються лише з прямим умислом [1, с.
193, 197, 218, 223, 519]. При цьому психічне ст авлення винної особи до настання злочинної шк о-

ди, до наслідків злочину не аналізується і не вр аховується зовсім.
Як бачимо, вольову спрямованість дій ос оби автори у цьому міркуванні не враховують зовсім. Але ж якщо винний посягав на іншу особу з
особистих спонукань і не мав наміру порушити
громадський порядок, його дії не були спрямовані на порушення громадського порядку, то цього
порушення він не бажав. Значить, об'єктом його
посягання були інші суспільні відносини, порушити які він бажав, а порушення громадського
порядку для нього було побічним і байдужим н аслідком його дій (чи, може, і небажаним).
Відомо: якщо суб'єкт спрямовує свої дії на
головний об'єкт, то заподіяння шкоди додатковому об'єкту для нього байдуж е чи навіть небажане. Коли суб'єкт не має наміру, мети поруш ити
громадський порядок, то таке порушення для
нього байдуже, лише допустиме, оскільки він
прагне до іншої, бажаної мети.
Байдуже допущення наслідків згідно із з аконом (ст. 24 КК) значить, що злочин вчинюється з побічним, а не з прямим умислом. Отже,
склад злочину, передбачений ст. 296 КК, може
бути вчиненим і з побічним умислом [13, с. 470].
Не можна виключити побічного умислу т акож при вчиненні злочинів, передбачених статтями 201 КК (контрабанда), 396 КК (прихов ування злочинів) та деяких інших, що мають "ф ормальний" склад злочину [9, с. 87-89].
Різно встановлюється вина і в злочинах,
вчинених при перевищенні меж необхідної оборони (статті 118 і 124 КК). Деякі автори вваж ають, що ці злочини вчинюються лише умисно,
оскільки винний, на їхню думку, усвідомлює, що
перевищує межі необхідної оборони і бе з необхідності заподіює нападаючому зайву тяжку
шкоду [11, с. 124]. Таке визначення вини непр авильне. Само по собі усвідомлення винним т ого,
що він перевищує межі необхідної (допустимої)
оборони, не дає відповіді на питання про вид і
форму вини. Для визначення того, навмисно чи
необережно була заподіяна напад аючому (зайва)
шкода, потрібно з'ясувати, яким було психічне
ставлення винного до настання цієї шкоди. На
думку Кириченка В. Ф. і Паше -Озерського М.
М., заподіяння тяжкої зайвої шкоди в стані нео бхідної оборони може бути умисним і необережним [6, с. 109]. Таке визначення вини обґрунт оване, оскільки воно виводиться з аналізу психі чного ставлення суб'єкта не тільки до діяння (нанесення ударів при відсічі нападу), а й до наста ння його наслідків.
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Зазначені розбіжності в розмежуванні пр ямого і побічного умислу виникають, переважно,
від недооцінки вольової спрямованості дій с уб'єкта. У точній відповідності до закону (ст. 24
КК), межа між прямим і побічним умислом пр олягає саме у вольовій сфері психічної діяльно сті:
між бажанням (прямий умисел) і допущенням,
небажанням (побічний) настання суспільно н ебезпечних наслідків.
Про бажання як вольовий момент прямого
умислу можна говорити лише тоді, коли злочи нні наслідки є метою, коли вони є кінцевою метою
діяння [10, с. 99]. Інакше, як зазначалося, неможливо відрізнити подвиг героя при самопожертв уванні від учинку самогубця.
Усе наведене дає підстави для висновку, що
з прямим умислом злочин вчинюється лише у тих
випадках, коли злочинні наслідки (заподія ння
шкоди у сфері об'єкта посягання) є метою діяння.
Коли ж винна особа прагне досягти якоїсь іншої
мети, допускаючи при цьому заподіяння шкоди у
сфері об'єкта посягання, то цей злочин вчинюється
з побічним умислом, незалежно від того, вважає
вона ці наслідки можливими чи неминучими.
Іншими словами можна сказати, що ві дмінність між прямим і побічним умислом є лише
у вольовій сфері. При позитивному (активному)
вольовому моменті умисел може бути лише пр ямим, а при негативному (нейтральному) — лише
побічним. Тому необхідно виз нати, що і в тих
випадках, коли суб'єкт передбачає неминучість
злочинних наслідків, настання яких він не бажав
або ставився до їх настання байдуже, він діяв з
побічним умислом. Там, де певний інтерес пр иносять у жертву для досягнення іншої мети, д іяння чиниться з побічним, а не з прямим уми слом, хоча би ця жертва була неминучою, оскіл ьки у таких випадках мета досягається не прямо, а
побічно, через жертву. Інтеле ктуальний момент,
що полягає в передбаченні неминучості жертви,
нездатний, не може змінити су тність і вольову
спрямованість діяння.
Особливе практичне значення передбаче ння винним настання суспільно небезпечних наслідків діяння у тому, що коли встановлено і д оведено передбачення винним їх настання, то це
безперечно свідчить про те, що злочин вчинено
навмисно. Необережність у такому випадку н еможлива, виключається.
Пленум Верховного Суду України вимагає
при встановленні вини "з'ясовувати ставлення
винного до наслідків порушення правил безпеки
руху і експлуатації транспорту" [4, с. 402]. При
цьому Пленум Верховного Суду України прямо
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вказує, що коли буде встановлено, що винний
усвідомлював суспільно небезпечний характер
своєї дії або бездіяльності, передбачав її суспіл ьно небезпечні наслідки і бажав їх або свідомо
допускав настання цих наслідків, то його дії слід
кваліфікувати за статтями КК, що передбачають
відповідальність за злочини проти життя і здор ов'я громадян, як вчинені навмисно [5, с. 402-403].
Таке вирішальне значення передбачення наста ння наслідків має тому, що для прямого умислу
характерне передбачення як неминучих за даних
обставин, так і реально можливих з великою в ірогідністю настання певних наслідків. З прямим
умислом діє, наприклад, той, хто, бажаючи вб ити, стріляє у потерпілого "впритул" ("в упор"), як
і той, хто з такою ж метою стріляє у потерпілого,
який знаходиться на значній відстані, хоча зап одіяння смерті у цьому останньому вип адку не
було неминучим.
Тому будь-які наслідки є лише вірогідн ими, а передбачення їх – лише припустимим і надією, яка часто, але не завжди, збувається, здій снюється.
Отже, діяння вчинюється з прямим уми слом
лише тоді, коли суб'єкт бажає заподіяти шкоду у
сфері об'єкта посягання, тобто тим суспільним ві дносинам, для охорони яких видана кримінально правова норма. У всіх інших випадках він діє з п обічним умислом, необережно чи невинно.
Теоретично при вчиненні будь -якого злочину можна встановлювати психічне ставлення
суб'єкта не тільки до настання наслідків, але й до
діяння, що спричинило ці наслідки. Практично ж
у цьому немає ніякого сенсу, ніякої потреби,
оскільки психічне ставлення до дії (бездії), як
зазначалося вище, завжди в усіх випадках буде
однаковим, тотожним, таким, що не має ніяких
відмінностей.
Подвійна форма вини в злочинах можлива
лише тому, що можливі два якісно відмінних за
характером і ступенем суспі льної небезпечності
тяжкості злочинних наслідків одних і тих же дій
винної особи та її різне психічне ставлення до
кожного з цих наслідків.
Отже, оскільки в цих випадках суб'єктивна
сторона злочину встановлюється згідно із зак оном на підставі психічного ст авлення суб'єкта до
настання суспільно небезпечних наслідків й ого
дій, то лише вони можуть називатися злоч инами
з подвійною формою вини: умисної відносно о дних і необережної відносно інших наслідків о дних і тих же дій винної особи.
Теоретично можливі й інші злочини з двома формами вини. Але у таких злочинів обов'я з-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2006. Випуск 333. Правознавств о.

Установлення вини – процесуальний обов’язок органів правосуддя

ково повинно бути два види наслідків, які відрі зняються характером і ступенем суспільної небе зпечності, і різне до кожного з них психічне ста влення винної особи. Говорити ж про дві форми
вини тоді, коли встановлюється психічне ставлення до дії чи бездії, з одного боку, і до настання
злочинних наслідків — з іншого, немає ніяких
підстав. Грунтом кримінально -правової вини є
протиставлена державній волі, що виявлена у з аконі, воля правопорушника, злочинця. Найбільш
повний і яскравий вираз вона знаходить у вольовому моменті психічної діяльності: у бажанні чи
небажанні настання злочинних наслідків, у св ідомому їх допущенні чи в байдужому до них
ставленні, або у легковажному розрахунку на їх
відвернення, недопущення. Тому встановлення
спрямованості волі суб'єкта, його психічного
ставлення до настання суспільно небезпечних
наслідків діяння повинно бути підставою і ґрунтом установлення вини. Без урахування цих обставин види і форми вини не можуть бути встановлені правильно.
Висновки. Отже, в усіх злочинах, як тих,
що мають "формальний", так і тих, що мають
"матеріальний" склад злочину, при встано вленні
виду і форми вини потрібно враховувати психі чне ставлення винного до настання суспільно н ебезпечних наслідків його діяння. Лише з урахуванням передбачення суб'єктом наслідків своїх
дій (бездії) та бажання їх настання чи свідомого
їх допущення, чи байдужого до них ставлення,
чи небажання їх настання можна правильно ві дповісти на питання про форму і вид вини, про винуватість чи невинуватість особи. І тільки після
цього вирішувати, застосовувати чи ні альтерн ативні санкції, що і повинно виступати основою та
підставою процесуального обов'язку встановле ння вини органами судочинства.
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V.M.Melnychok
THE DETERMINATION OF OFFENCE IS THE TRIAL DUTY OF JUDICIARY
The most important feature in the crime is offence and ifs forms and diversities. Offence is the
necessary compound ground of criminal responsibility .
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ТА МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ
ПРОВЕДЕННЯ ШТУЧНОГО АБОРТУ
Постановка проблеми. Збільшення народжуваності в нашій державі - це, без перебільшення, проблема номер один. Адже, інакше в имремо. Останніми роками смертність перевищує
народжуваність. За грудень минулого року укр аїнців поменшало на 30 тисяч. Здавалось би, ст имулювати народжуваність могла б і збільшена до
8500 гривень допомога батькам при появі на світ
дитини. Для багатьох молодих родин це стало
“зеленим світлом” до батьківства. Але все ж таки
штучне переривання вагітності залишається о сновним методом стримування народжуваності в
нашій державі. Тому зрозуміла реакція деяких
молодих людей, яку викликала постанова №144
Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2006
року, яка робить жорстокіш им режим штучного
переривання вагітності від 12 до 22 тижнів за
медичними і соціальними показниками.
У той же час є ризик, що у зв’язку з цією
постановою може збільшитися кількість крим інальних абортів. Адже, на нашу думку, є частина
недобросовісних лікарів, які перетворили аборти
на своєрідний бізнес і не зацікавлені в тому, щоб
переконувати жінку не робити хибного кроку.
У сучасному українському законодавстві
заборонені лише окремі випадки проведення
абортів. Основна межа, яка відділяє вільне п озбавлення від плоду, – це визначені законом 28
тижнів вагітності. Її дозволяється перейти тільки
у стані крайньої необхідності, коли існує з агроза
тяжких наслідків для матері при збереженні ваг ітності після вказаного терміну, співвідносить,
або майже прирівнює існування (життя) плоду і
життя матері в пізній термін вагітності. Але, я кщо існує загроза життю матері, яка не може бути
усунена іншим, менш тяжким способом, без з агрози життю та здоров’ю вагітної, перевага над ається життю та здоров’ю матері. Це повністю
відповідає положенню ч.2 ст.39 КК Укр аїни, яка
передбачає, що перевищенням меж крайньої н еобхідності буде спричинення шкоди більш тя жкої, ніж відвернена.[8, с.76] В даному випадку
для спасіння життя вагітної жінки чи запобіга ння
тяжкої шкоди її здоров’ю закон д озволяє переривати вагітність, що фактично означає нада ння
права на вбивство ще не народж еної, але вже
життєздатної дитини. Життя за життя. На основі
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аналізу даної частини законодавства можна ств ерджувати, що при вагітності більше 28 тижнів
законодавець прирівнює життя плоду до життя
людини і тільки з етичних міркувань не називає
вбивством переривання такої вагітності. Так, з
огляду на це викликає здивування той факт, що в
“КК України не передбач ено відповідальність
жінки за штучне переривання своєї вагітно сті”,
тобто вона не є суб’єктом злочину, передбачен ого ст. 134 КК України, хоча у коментарі до нього
зазначено, що “проведення аборту – це протиправне штучне переривання вагітності жінки за
наявності її згоди на проведення операції” [8, с.
280-281]. Але хто, як не сама жінка повинна б ерегти свою ненароджену дитину? Чому кримін альну відповідальність несуть ті, хто допоміг жі нці позбутися її дитини, а мати, яка в першу чергу
повинна дбати про своє ненароджене дитя, не
несе такої відповідальності? Чому в державному
масштабі не створюються такі умови, за яких
рішення про переривання вагітності було б в иключно справою медичних показань?
Ступінь наукової розробки проблеми.
Що стосується теорії кримінального права, д ослідженням питань відповідальності за незако нне проведення аборту займалися такі автори: Г.З
Анашкін, Х.М. Ахметшин, Н.Б.Болотіна, В.О.
Владіміров, П.Ф. Гришанін, І.І. Горелик, Т.Г.
Гурська, П.С.Матишевський, М.М. Малеїна, В.
Маляренко, П. Пилипчик, З.В.Ромовська, О.В.
Тіхоміров, В.О. Борисов, С.В. Лука щук-Федик,
В.Я. Голота, Т.А. Авелина [7, 3] та ін. У вітчи зняній та зарубіжній літературі вказується на те оретичну і практичну значущість визначення цієї
проблеми. При цьому більшість авторів досл іджують цю проблему не просто як юридичну
абстракцію, а розкривають глибоке коріння д аного соціального явища.
Мета статті. Автор ставить перед собою
завдання проаналізувати ступінь наукової розр обки проблеми; з’ясувати наявність або відсу тність усвідомлення скоєного діяння; визначити
кримінально-правові аспекти штучного переривання вагітності та оцінити його наслідки.
Виклад основного матеріалу. Абортом у
медицині називають передчасне переривання ваг ітності і вилучення з матки плідного яйця чи плоду,
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ще не здатного до життя поза тілом матері, у перші
28 тижнів вагітності. [2, с.258].
У нашій державі штучне переривання вагі тності дозволено за бажанням матері, коли термін
вагітності становить не більше ніж 12 тижнів. А
також, якщо в період виношування плоду лікарі
виявлять серйозну патологію зародка, то до 28 тижнів вагітність переривають за медичними показн иками. В нашій державі заборону на аборти скасув али у 1950-х роках. Адже такі заборони спричиняли
«кримінальні аборти».
Ще з давніх часів штучне переривання вагі тності було поза законом. Усі релігійні конфесії забороняли віруючим брати участь у цій процедурі.
Аборт відноситься до найстарішої проблеми мед ичної етики. Наприклад, Аристотель вважав аборт
цілком допустимим, і в цю необхідність вкладав 2
моменти: по-перше, демографічні цілі (регулюва ння народжуваності); по-друге, аборт є дозволеним,
доки в зародку не сформувалися «відчуття болю» і
«рухова активність»[7, с. 50].
У Стародавньому Римі аборт не вважався г аньбою і широко застосовувався. Пізніше, коли Ри мська імперія почала потребувати більше солдатів
для взяття чужих земель і збільшення числа рабів,
жінку й особу, яка допомагала зробити їй аборт,
суворо карали. В римському праві зародок трактувався як частина тіла матері (pars viscerum), тому
жінку не карали за умертвіння плоду [7, с. 52]. І
тільки пізніше ембріон (nasciturus - той, хто має
народитися ) був наділений декотрими цивільними
правами. Штучний аборт став трактуватися як п орушення прав батьків, якщо хтось намагався підбурити жінку на його вчинення. Питання про цінність
ембріона само по собі пов’язано з появою християнства. Вже в ранню епоху християнства аборт ототожнювався з убивством людини. Тому в середні
віки аборт кваліфікувався як тяжкий злочин, анал огічний вбивству родича. Під впливом церкви у XVI
ст. майже в усіх європейських країнах (Англії, Німеччині, Франції) вчинення аборту каралося смер тною карою, яка пізніше була замінена каторжними
роботами і тюремним ув’язненням. У християнській релігії важливе місце займало питання про те,
коли в ембріон «вселяється душа». Якщо у ранніх
християн вказувалися такі строки як 40-й день для
хлопчика і 80-й день для дівчинки, то середньовічні
богослови і філософи-схоласти (вже не розрізняючи
статі) вказували на 80-й день. Ці положення дуже
схожі з сучасним законодавством про аборт, яке
прийняте рядом країн і допускає переривання вагітності у першому триместрі (12 тижнів).
Так, основоположник вітчизняного акушер ства Н.М. Максимович-Амбодік ще в 1784 р. висту-

пав за те, щоб в критичних ситуаціях на перше мі сце ставилось спасіння матері, а не плоду [5, с. 160].
В європейській медицині одним із пунктів у завершальному формуванні даної концепції стала диск усія у Паризькій медичній академії в 1852 р.: стати стика материнських смертей після кесарського розтину стала головним аргументом в етичному в иправданні штучного переривання вагітності в таких випадках [9, с. 17].
У 1869 р. британський парламент прийняв
«Акт про злочини проти особи», відповідно до як ого аборт, починаючи з моменту зачаття, почав вважатися тяжким злочином.
У 50-х pp. XIX ст. одна з перших феміністок,
С. Грімке написала, що тільки жінка має право вирішувати, коли вона буде матір’ю ,як часто і при
яких обставинах.
На нашу думку, ембріон - не тільки частина
жіночого організму, але й володіє особливим онтологічним статусом: він - потенціальна людина. Його
природа - це становлення, формування біологічної
індивідуальності, характеру майбутньої людини.
Коли ж насправді починається людське життя? У Франції життя дитини починає захищатися
державними законами через 10 тижнів після з ачаття, в Данії - після 12 тижнів, у Швеції - після
20, у багатьох країнах життя юридично захищ ається тільки після народження. А лауреат Нобелевської премії Джеймс Уотсон запропонував
охороняти життя дитини тільки через 3 дні після
народження [8, с. 20].
Церковні закони завжди захищали лю дське
існування уже в материнському лоні. Сьогодні і
вчені погоджуються з такою думкою, і визнають
факт: людське життя починається в той самий
момент, коли з’єднуються дві статеві кліт ини:
чоловіча і жіноча, і в результаті цього з’єднання
постає одна клітина [2, с.18]. І в цій одній мікр оскопічно маленькій клітині вже в изначене усе
майбутнє людини: стать, група крові, навіть к олір очей і волосся - і все це є у даній клітинці і в
подальшому буде тільки розвиватися і виявлят ися. І все, що необхідно для створе ння з цієї клітини дорослої людини, - це їжа, повітря і час. До
речі, вчені підрахували, що якб и ріст і розвиток
дитини на протязі всієї вагітності проходив так
інтенсивно, як у перші 7 тижнів, то до мом енту
народження вага новонародженої дитини сягала
б 14 тонн - а це вага двох слонів...
У 10-11 тижнів усі системи органів людського організму повністю сформовані. З цього часу у
Франції життя дитини починає охоронятися.
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Закони інших країн дозволяють убивати цю
сформовану дитину. Чому? Тому, що вона хоч і
сформувалася, та ще не встигла кінцево розвитися?
Що ж відбувається при штучному перер иванні вагітності насправді?
Медицині відомі різні методи цього пер еривання. На ранніх стадіях вдаються до так званої «вакуум-аспірації», варварська суть якої полягає в тому, що як пилосмоком висмоктують
сміття з паласу, так і дитинку висмоктують з м атеринського лона. В матку жінки вводиться пл астмасова трубка з гострими краями, тіло д итини
розрізається на частини і висмоктується назовні.
Якщо ж вагітність більш пізня - в матку вводиться кюретка - гострий ніж у формі петлі; ним же і
розрізається дитина. Після 12 тижнів вагітності
необхідним стає ще один інструмент, схожий на
щипці - оскільки у дитини вже є ру чки, ніжки і
почали кальцінуватися кістки. Цим інструментом лікар захоплює ручку або ніжку і певними
рухами відриває її. Це повторюється знову і зн ову до тих пір, доки вся «дитина» не буде розчл енована таким шляхом на частини. Це є так званий «класичний аборт». Не можна забувати про
ще один факт: ненароджена дитина відчува є біль
так само, як і народжена. Це сьогодні загальн оприйнято і науково встановлено. Вже 7 тижневий малюк відводить або відвертає голову
від больового стимулу так, як і на всіх інших
стадіях життя [2, с. 41]. В 11 тижнів не тільки лице, але і всі частини ручок і ніжок малюка ст ають чутливими при дотику. До 13 тижнів реакції
на біль проходить на всіх рівнях нервової сист еми. Американський лікар Бернард Натансон зняв
фільм, який включав і ультразв укове зображення
того, що відбувається в матці жінки з 12 тижневою дитиною під час проведення аборту
«вакуум-аспірації». На екрані чітко було видно, як
дитина раз за разом намагалася ві двернутися від
вакуум-відсмоктувача, частота його серцебиття
при цьому збільшується вдвоє. В кінці, коли тільце
пійманої дитини розчленовується, її рот широко
розкривається в беззвучному криці. Звідси і назва
цього фільму - «Беззвучний крик».
Больові відчуття досягнуть кульмінації,
коли в якості методу для аборту обирається «сольовий амніоцентез»: через брюшну стінку матері в навколоплідні води вводиться велика го лка. Через неї подається концентрованій розчин
солі. Дитина ковтає цей розчин, дихає ним, обпікається і починає битися в конвульсіях, відчув аючи при цьому нестерпний біль. Якщо не відбуваються відхилення, на наступний день мати н ароджує мертву дитину. Дітей , абортованих у та114

кий спосіб, називають «льодяниковими дітьми».
Ще є один тип аборту, який називають « гістеротомія». Цей метод дуже схожий з «кесарським
розтином» (як правило, для застосування оста ннього існують медичні показники, наприклад ріст
або вага дитини). Даним методом лікар розрізає
живіт матері, потім матку і витягає д итину разом
з плацентою. Далі дитина позбавл яється життя
тим способом, який вибрав лікар. Найча стіше
біля операційного столу знаходиться відро з в одою і дитину просто утоплюють (тобто реально
вбивають). Цей метод також застосовуєт ься тоді,
коли потрібно врятувати життя матері, а іншого
способу немає. «Медикаментозний аборт»: згідно
з цим методом не відбувається втручання у внутрішні органи, і тому зменшується ризик інфекційних
ускладнень. В Україні цей метод здійснюється
шляхом застосування препаратів - міфепристону і
мізопростолу [4, с.19].
У європейських країнах виділяють чотири
типи законів про аборти:
1. Найбільш ліберальне законодавство
дозволяє «питання на прохання» (існує в невел икій кількості країн).
2. Відносно вільні закони дозволяють
аборт за багаточисленними медичними і соціальними показниками (у 6 країнах: Англія, Угорщ ина, Ісландія, Кіпр, Люксембург, Фінляндія).
3. Відносно суворі закони дозволяють
аборт лише при деяких обставинах: загроза фіз ичному чи психічному здоров’ю жінки, інкураб ельні дефекти плоду, зґвалтування (в Іспанії, По ртугалії, Польщі, Швейцарії).
4. Дуже суворі закони, які або взагалі з абороняють аборти, або дозволяють їх у винятк ових випадках, коли вагітність являє невідворотну
загрозу для життя жінки (Східна Ірландія, до н едавнього часу - Мальта).
Якщо ж говорити про світ у цілому, то, як
показує статистика: у 98% країн, аборт дозволений
з метою врятування життя жінки, у 62% - з метою
збереження її фізичного та психічного здоров‘я, в
42% - через дефектність плоду, в 29% - з економічних і соціальних причин, у 21% - на прохання
[9, с. 4].
Наприклад, у Росії одне з найліберальніших
законодавств про аборт. Ст.36 «Основ законодат ельства РФ об охране здоровья граждан» дозволяє
«аборт на прохання» до 12 тижнів, за соціальними
показниками - до 22 тижнів, за медичними показниками - незалежно від строку вагітності.
У Польщі дозвіл на переривання вагітності
один із найскладніших у Європі. Комітет ООН із
прав людини виступив із критикою закону про
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аборти, що діє в Польщі. На думку ООН, він з анадто суворий, і жінки, ризикуючи своїм зд оров’ям і життям, ще й порушують закон, вда ючись до « кримінальних абортів». У Польщі д озволено робити аборт лише тоді, коли вагітність
виникла внаслідок зґвалтування, а також через
серйозні медичні показання.
Іран: парламент дозволив робити аборти,
проте не всім. Донедавна штучне переривання в агітності у країні, де панують радикальні ісламські
традиції, суворо забороняли. Однак іранський парламент ухвалив закон, який дозволяє робити аборти
впродовж перших чотирьох місяців вагітності, я кщо життя жінки в небезпеці або зародок не розв ивається нормально. Так аборти в цій країні стали
можливими за згоди обох батьків, медичного в исновку щонайменше трьох лікарів і лише в разі
очевидної загрози життю матері або дитини. Водночас аборт як спосіб позбутися від небажаної вагітності заборонений.
В Україні існує «Інструкція про порядок
проведення операції штучного переривання ваг ітності та про порядок проведення операції шту чного переривання вагітності ранніх строків м етодом вакуум-аспірації», затверджена наказом
Міністерства охорони здоров’я від 28.06.94р.
№111, згідно з якою операцію штучного перер ивання вагітності дозволяється проводи ти в акредитованих закладах охорони здоров’я при відс утності протипоказань і повному обстеженні: за
бажанням жінки при вагітності 12 тижнів і ме нше; за соціальними і медичн ими показаннями
при вагітності від 12 до 28 тижнів.
Медичними протипоказаннями до оп ерації
штучного переривання вагітності є: гостра і підг остра гонорея; гострі і підгострі запальні проц еси
будь-якої локалізації; гострі інфекційні хв ороби.
Операція штучного переривання вагітності
проводиться виключно акушер -гінекологами в
акредитованих стаціонарних лікувально-профілактичних закладах (пологові будинки, л ікарні, у
складі яких є гінекологічні загально - хірургічні
відділення).
Також існує постанова Кабінету Міністрів
України від 15.02.2006 р. № 144 «Про реалізацію
статті 281 Цивільного кодексу України». Згідно з
цією постановою, дозволяється штучне перер ивання вагітності, термін якої становить від 12 до
22 тижнів, здійснюється в акредитованих закл адах охорони здоров’я на підставах, зазначених у
додатку до постанови.
Додаток до постанови міст ить такий перелік підстав, за наявності яких можливе штучне
переривання вагітності, строк якої становить від 12

до 22 тижнів: деякі інфекційні та паразитарні хв ороби; новоутворення; хвороби ендокринної сист еми. Розлад харчування та порушення обміну реч овин; розлади психіки та поведінки та ін.
В умовах погіршення демографічної сит уації в Україні, зниження життєвого рівня, погі ршення репродуктивного здоров ’я населення, законодавець визначив дану проблему ст.134 КК
України - незаконне проведення аборту.
Ми вважаємо, що заподіяння смерті плоду
людини після того, як почалися фізіологічні роди
і з’явилася можливість безпосереднього фізичн ого впливу на тіло дитини, є не абортом, а вбивс твом. Позбавлення життя дитини, яка опинилася
поза утробою матері внаслідок пе редчасних родів або нещасного випадку, також належить розцінювати як убивство. Відповідальність за нез аконне проведення аборту настає з 16 років.
Висновки. На нашу думку, всяку державу
утворюють не лише територія та кордони, але й
люди: як народжені, так і ті, що не народились.
Між народженою і ненародженою дитиною н емає різниці, різниця лише в місці її проживання.
Людина вже з моменту зачаття є людиною , і тому, незважаючи на обставини, при яких відбул ося зачаття, незважаючи на те, хочете ви мати д итину чи ні, - якщо вона вже є! – полюбіть її і дайте їй життя.
У сучасних умовах різкого зниження нар оджуваності в Україні проблема планування сім’ї
набуває все більшої медико -соціальної та правової значимості. Аборт в Україні продовжує з алишатися основним метод ом регулювання народжуваності. Зрозуміло, що на сьогодні неможл иво прийняти закон, який би забороняв проведе ння абортів. По-перше, такий закон був би неко нституційним, оскільки б порушував особисте н емайнове право жінки - право на штучне переривання вагітності. А по-друге, він би призвів до збільшення кількості «кримінальних абортів». Як
правило, причиною кримінального аборту найча стіше є бажання жінки приховати вагітність. Т акий
аборт найчастіше проводять в антисанітарних умовах, у зв’язку із чим виникають тяжкі септичні
ускладнення.
Важливо ще й те, що на штучне перер ивання вагітності завжди існують причини. І в
державному масштабі необхідно не забороняти
аборти, а створювати такі умови, за яких рішення
про переривання вагітності було б виключною
справою медичних показань.
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CRIMINAL AND MEDICAL -SOCIOLOGY ASPECTS OF SIMULATED
INTERRUPTION OF PREG NANCY
Summary
In the article the author opens nature of an abortion and his historical development; defines сriminal
aspects of simulated interruption of pregnancy and its consequence; analyzes availability or absence guilty
the consciousnesses of the wrongful acts which are guided on simulated interruption of pregnancy.
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Постановка проблеми. Б. Кедров писав:
«Вивчення минулого може і має слугувати зас обом для того, щоб зрозуміти сучасне і передб ачити майбутнє…» [6, с.78]. Питання про кримінальну відповідальність за незакінчений злочин
і, зокрема, за замах завжди було актуальним у
вітчизняній кримінально -правовій науці. Однак,
у кримінально-правовій теорії протягом усієї історії її існування не було єдиної думки ані щод о
визначення «поняття замаху на злочин», ані щ одо необхідності криміналізації його видів, а т акож щодо кримінально-правової оцінки такої
злочинної діяльності. Саме т ому, вважаємо, що
для того, щоб правильно підійти до розгляду п итання про замах на злочин і розкрити його сутність, визначити шляхи подальшого розвитку,
необхідно провести історичний аналіз кримін ального законодавства даного інституту. Адже на
сьогодні є всі умови для об’єктивної оцінки іст орії такого розвитку.
Ступінь наукової розробки. Починаючи з
ХІХ ст. і до наших днів, у теорії кримінального
права завжди приділялася значна увага досл ідженню інституту замаху на злочин. У дорев олюційний період проблеми замаху на злочин д осліджували такі видатні криміналісти , як
О.Ф.Кістяківський,
Г.Е.Колоков,
П.Лякуб,
Н.С.Таганцев. У радянський час даній проблем атиці присвячені праці М.Д. Дурманова, В.Д. Ів анова, Н.Ф. Кузнєцової, І.С. Тишкевича. Не зал ишається поза увагою питання історичного розв итку законодавства про замах у кримінальному
праві і сьогодні. Даній проблемі присвячені праці
М.В.Гринь, А.П. Козлова, Г.В. Назаренко, А.І. Сі тнікової та інших. Водночас необхідно з азначити,
що питання, які стосуються розвитку з амаху, на
сьогодні або не досліджуються або досл іджуються
лише фрагментарно. Однак це не озн ачає, що в такому дослідженні немає потреби, а, навпаки, дов одить необхідність приділити таким питанням н алежну увагу та детально їх дослідити.
Автор поставив за мету проаналізувати ступінь наукової розробки проблеми, з’ясувати та д ослідити правове врегулювання інституту замаху на
злочин у кримінальному законодавстві України.
Виклад основного матеріалу дослідже ння. Історію кримінального права України можна

поділити на п’ять періодів. Першим вважається
період звичаєвого (неписаного) кримінального
права. Воно застосовувалось, як правило , в рамках звичаїв і традицій.
Другий пов'язаний з виникненням писе мності і появою законодавства Стародавньої Русі.
Даний період характеризується зародження кр имінального законодавства. В законодавстві Стародавньої Русі, зокрема в Руській Правді, Судебниках 1497р. і 1550 р. і Соборному Уложенню
1649 р. норма про відповідальність за замах на
злочин відсутня.
Однак, деякі історики при тлумаченні юр идичних норм правових пам’яток замість генети чного методу використовують трактування кримінально-правових інститутів з позиції сучасних
концепцій. Свідченням цього є твердженням
окремих авторів, що Руська Правда поряд із з акінченим злочином виділяла і замах на злочин,
оскільки в обов’язковому порядку «покаранню
підлягала особа, яка погр ожувала мечем, хоч і не
вдарила» [5, с.13]. Зовсім по -іншому вказану
пам’ятку трактували М.В. Влад імірський-Буданов, Л.Е. Пресняков і В.І. Сергієвич, розгляда ючи демонстрацію зброї як закінчений злочин [14,
с.53]. При цьому одні вчені кваліфікували дії
особи як погрозу, інші – як образу.
Дослідження норм короткої редакції Рус ької Правди показує, що відповідальність за дії зі
зброєю в руках наставала в шести випадках (н априклад, за відсікання або пошкодження руки, за
пошкодження ноги, пальців та ін.) і за які була
передбачена порівняно невелика санкція, що і є
свідченням того, що «оголення меча» без наст упного його застосування оцінювалося як погроза
зброєю, а не готування чи замах на злочин, які
спрямовані проти життя чи здоров’я іншої особи.
Саме тому автор вважає, що Руській Правді не
були відомі стадії вчинення злочину, а поняття
замаху як таке було чуже звичаєвому праву
слов’ян, оскільки дії особи, яка спричинила ф ізичну або моральну шкоду, сприймалися як о браза, тобто як закінчене діяння.
Незважаючи на те, що вчені, які досліджували Судебник 1497 року, стверджують, що ст.9
передбачає два види замаху: замах на державну
владу і замах на правопорядок, ця думка нічим
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не підтверджена. Оскільки дана норма містить
перелік особливо небезпечних осіб для держави,
а саме вбивці, зрадники, церковні злодії і для
яких за їхні дії було передбачене покарання у
вигляді смертної кари [15, с.69]. В даний період
навіть «голий умисел» вважався закінченим зл очином і карався смертною карою, тому незакі нчений злочин та замах, зокрема, не були відомі.
Отже, Судебник 1497 року також не містить
норм про замах на злочин.
Що ж стосується Соборного Уложення
1649р., то окремі автори вважають, що ст. 16 з акріплювала відповідальність за замах на життя і
здоров’я господині [13, с.435]. Анал із даної норми дозволяє стверджувати, що в ній не встано влювалася відповідальність за замах, а визначал ося покарання слуг, які надали допомогу особі,
яка незаконно проникла в будинок з наміром
вчинити посягання в будинку. Виявлення умислу
щодо вчинення посягання на представників п ануючого класу, співучасть слуг у реалізації такого наміру і навіть їх пасивність прирівнювалася
до вчинення злочину і каралася смер тною карою.
У зв’язку з цим ми вважаємо, що в даний період
норма про замах на злочин ще не зна йшла свого
закріплення в законі, покарання наставало вже на
стадії виявлення умислу, яке і визнавалося закі нченим злочином.
На нашу думку, все вищевикладене дозв оляє зробити висновок, що у законодавстві Стародавньої Русі, зокрема в Руській Правді, Судебн иках 1497р. і 1550 р. і Соборному Уложенню 1649
р. відсутні норми про замах на злочин.
Третій етап розвитку кримінального права
пов'язаний з кримінальним правом централізов аної держави. Він починається прийняттям Вої нського артикула Петра І (1715 р.). Після його
скасування набрало чинності “Уложення про п окарання кримінальні й виправні” 1845 року, де
вперше було законодавчо закріплено поняття
замаху. Стаття 9 Уложення визнавала замахом
“будь-яку дію, якою розпочинається чи продо вжується реалізація злого наміру” [1 7, с.5]. В коментарі до нього було зазначено: “Замахом нео бхідно вважати ту стадію здійснення задуманого
злочину, коли обвинувачений дав придбаним
засобам визначене спрямування, коли в його діях
знайшов відображення намір реалізувати зад умане й існувала небезпека для осіб, проти яких
злочин було спрямовано”. Тут, бачимо, закон одавець звертає увагу лише на характер поведінки
відносно завершеності чи незавершеності дії.
Коментуючи це поняття, Н.С. Таганцев писав:
“Замах, як найближчий до реалізації злочинної
118

волі момент, властивий кожн ій злочинній діяльності, оскільки злочин може бути визнаний з акінченим лише тоді, коли мета злого умислу д осягається в повній мірі” [17, с.5]. Фактично для
поняття замаху необхідними були початок або
продовження тієї діяльності, за допомогою якої
реалізується злочинний намір. Даний законода вчий акт закріплював два види замаху: замах узагалі (стаття 114) і виділений із нього замах закі нчений (стаття 115). Закінченим визнавався замах
“коли особою виконано все необхідне для реал ізації свого наміру, однак наслідки не настали
через особливі обставини”. Отже, поняття закінченого замаху залежало від двох умов: від об сягу
діяльності і від умов припинення злоч ину. Згідно
з Уложенням, у всіх випадках, в яких замах в изнавався караним, покаран ня, визначене в законі
за закінчене злочинне діяння, зменшув алося в
тому ж обсязі і в тому порядку, який був установлений на випадок визнання існування обст авин,
які пом’якшують вину. Том у при замаху на злочин суд не міг призначити вищу міру покарання
за вчинений злочин, а міг лише зменшити пок арання до нижчої межі або перейти до іншого в иду покарання. Такої ж позиції дотримувалася і
судова практика.
Подальший розвиток вчення про замах на
злочин отримало в Кримінальному уложенні від
22 березня 1903 року, я ке так і не вступило в силу в повному обсязі, а вводилос я поетапно, окремими розділами. В статті 49 Кримінального ул оження автори проекту визначали замах як “дія,
якою розпочинається реалізація злочинної діял ьності, вчинення якої бажав винний, незакі нченої
через обставини, які не залежать від волі винн ого” [13, с.286]. В даному визначенні була закрі плена ознака незавершеності замаху на зл очин
“через обставини, які не залежать від волі винн ого”. В даній статті також установлювалися правила відповідальності за замах на злочин: “замах
на проступки караний, замах вчин ити злочин за
допомогою непридатних засобів, не карається”.
До четвертого етапу становлення кримін ального права відносять епоху радянського кр имінального права. Хоча революція 1917 р. і ві дкинула досягнення криміналістів класичної шк оли, однак з початку існування держава викори стовує інститут кримінальної відповідальності для
попередження посягань і припинення найбільш
тяжких злочинів уже на момент їх зародження і
виникнення наміру їх вчинити.
Радянське законодавство продовжувало
приділяти увагу незакінченому злочину взагалі і
замаху на злочин, зокрема. Загальні ознаки поп е-
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редньої злочинної діяльності формувалися шл яхом видання різноманітних звернень Ради Н ародних Комісарів, окремих декретів, які пере дбачали кримінальну відповідальність за конкре тні склади злочину. В перелічених нормати вних
актах не проводилося розмежування між гот уванням до злочину і замахом на злочин, вони
охоплювалися єдиним терміном “спроби” вчин ити який-небудь злочин, і кримінальна відповідальність встановлювалася за попередню злочинну
діяльність в цілому. Однак у наступних нормативних актах з даного приводу робилися сп еціальні
вказівки. Так, у декретах РНК “Про хабар” і
“Про спекуляцію” вказувалося, що винні в зам аху на отримання чи давання хабара, а також на
спекуляцію караються як за закінчений злочин
[15, с.35]. Отже, замах на злочин виокремлювався
із попередньої злочинної діяльності як самостійний
вид і встановлювався принцип караності замаху як
закінченого злочину. Так, законодавство перших
років радянської влади спеціально вказує на кар аність замаху на злочин у декількох декретах, які
визначають відповідальність за конкретні злочини,
а не як загальну норму.
Не можна погодитися з твердженням А.А.
Герцензона, що відповідальніст ь за замах на злочин була встановлена в декретах, які передбач ають особливо небезпечні злочини, боротьбу з
якими держава вважала доцільним посилити
шляхом установлення караності не тільки закі нченого злочину, але і замаху [2, с.153]. Та зазначимо, що кримінальне законодавство цього періоду
спеціально визначало відповідальність за обмежене
коло злочинів, при цьому це законодавство вих одило із положень, що суспільно небезпечне гот ування до злочину і замах на злочин у принципі повинні тягнути кримінальну відповідальність.
Значним кроком у подальшому розвитку
кримінального права стало прийняття “Керівних
начал з кримінального права РС ФРР” ( у подальшому Керівні начала) 1919 р., створен их на
основі узагальнення практики діяльності судів і
трибуналів. Згідно із теорією «соціальних функцій права», яка отримала в даний період широке
розповсюдження, нове кримінальне право пов инно формуватися за принципом доціл ьності,
який протиставлявся принципу законності [11,
с.271]. В даному акті в розділі 4 “Про стадії зді йснення злочину”, уперше в радянському кримінальному законодавстві була подана дефініція
замаху на злочин: “Замахом на злочин визнаєт ься дія, спрямована на вчинення злочину, коли
винний виконав усе, що вважав за необхідне для
реалізації свого умислу, але злочинний результат

не настав з причин, які від нього не залежать”
(ст.18) [2, с.59]. Поряд з цим у статті 20 Керівних
начал зазначалося, що стадія реалізації умислу
вчинюваного злочину сама по собі не впливає на
міру репресії, яка визначається ступенем небе зпечності злочинця. Дане визначення замаху на
злочин не передбачало безпосередньо го спрямування дій на вчинення злочину (що давало пр ивід відносити до них підготовчі дії до вчинення
злочину), а також, як правильно зазначив І.С.
Тишкевич, було надто вузьким, оскіл ьки не враховувалося, що при вчиненні результативних
злочинів замах на злочин може виражатися не
тільки у виконанні всіх необхідних для настання
злочинного наслідку дій, але і у виконанні лише
частини цих дій [18, с.91]. Тобто дане визначе ння за змістом охоплює тільки закінчений замах.
Дещо ширше визначення замаху на злочин з апропоноване М.Д. Дурмановим. На його ду мку,
треба конкретизувати визначення замаху на зл очин як “дію, яка безпосередньо спрямована на
вчинення злочину, на виконання складу злочину,
коли винний уже посягнув на об’єкт” [4, с.108].
Прийняття Керівних начал не вирішило
всіх питань, оскільки вони давали лише вихідні
норми із Загальної частини кримінального права.
Саме тому після прийняття Керівних начал продовжувалися видаватися декрети, як і поряд з визначенням конкретних складів злочину містили
окремі положення і Загальної частини, в тому числі
щодо питань, які стосуються незакінчених злоч инів. Тому важливе значення для радянського кр имінального права мало прийняття в 1922 році пе ршого Кримінального кодексу, в якому точно були
визначені діяння, які визнавалися злочинами і
встановлювалося покарання за їх вчинення.
У кримінальному кодексі РСФСР 1922 р оку поняття замаху на злочин суттєво відрізнял ося від визначення, яке закріплене в Керівних н ачалах. Так, стаття 13 Кримінального кодексу
РСФСР 1922р. визначає замах як “дію, яка спр ямована на вчинення злочину, коли суб’єкт не в иконав усе те, що було необхідним для реалізації
його задуму, або, коли незважаючи на виконання
ним усього, що він вважав за необхідне, злочинний наслідок не настав з причин, які не залежать
від нього”[20, с.45]. В даному визначенні зак онодавчо закріплено і замах на злочин, при якому
винний не все вчинив для реалізації свого уми слу, тобто незакінчений замах. У цьому визначенні суть замаху як незакінченого злочину закон одавець відображає і допускає ту саму п омилку
спрямованості дій на вчинення злочину. Поряд з
цим дане визначення не позбавлене і певних н е-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2006. Випуск 333. Правознавство.

119

М.Д. Дякур

точностей. Так, по-перше, даремно законодавець
ввів до КК термін “намір” замість загальноприйнятого оформлення суб’єктивного ві дношення у
формі вини (умислу); по-друге, при спробі законодавчого визначення закінченого і незакінчен ого замаху законодавець застосував до перш ого
об’єктивну підставу виділення (суб’єкт не вик онав усього того, що було необхідне), а відно сно
до другого – суб’єктивну підставу (виконав усе,
що вважав за необхідне), що є грубим поруше нням формально-логічних правил класифік ації.
Така різниця ускладнювала роботу слідчих і с удових органів. На різницю критеріїв при розмежуванні замаху на закінчений і незакінчений
указували й інші автори [8, с.13]. Кримінальний
кодекс визначав, що кримінальна відповідал ьність за замах на злочин настає як і за закінчений
злочин. Однак при визначенні покарання суд п овинен враховувати відсутність або малозначність
шкідливих наслідків. У статті 14 Кримінального
кодексу зазначалося, що “замах, не доведений до
кінця за власним спонуканнями особи карається
за той злочин, який ним факти чно вчинений”.
Дане положення мало велике практичне зн ачення для попередження злочинів.
Основні начала кримінального законода вства Союзу РСР і союзних республік 1924 р. ві дмовилися від поняття замаху на злочин. Замість
цього була дана загальна формула попередньої
злочинної діяльності і виділено «злочин розпо чатий, але не доведений до кінця» [15, с.4]. Крим інальна відповідальність за замах і готування н астає як і за закінчений злочин. При цьому не б уло передбачено обов’язкове пом’якшення пок арання у випадках, якщо злочинною діяльністю не
були спричинені шкідливі наслідки. Однак суди
повинні були враховувати ступінь суспільної н ебезпеки особи, яка вчинила попередню злочинну
діяльність, і ступінь реалізації умислу.
Цікаво й те, що в 1926 р. приймається н овий Кримінальний кодекс, у якому вже виділені
замах і готування як незакінчений злочин, але
замах не визначений у законі, а лише вказаний як
такий. Так, у ч.1 ст.19 лише зазначалося: “Замах
на будь-який злочин, однозначний підготовчим
діям, які виражаються в підшуканні і пристос уванні засобів, створенні умов, і пе реслідуються
як закінчений злочин” [19, с.11].
Кримінальний кодекс Української РСР
1927 року вперше дав розгорнуте поняття замаху
на злочин. Так, замахом на злочин є діяння, яке
спрямоване на вчинення злочину, коли особа не
виконала все, що вважала за нео бхідне для реалізації свого наміру, так і коли особа виконала все,
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що вважала за необхідне, але злочинний резул ьтат не настав з незалежних від неї причин (ст.16).
У теорії кримінального права в даний пер іод поняття замаху трактувалося по -різному. На
думку Н.В. Лясс, “Замахом визнається вчинена
суб’єктом умисна дія, яка входить в об’єктивну
сторону складу злочину, і спрямована на дося гнення злочинного наслідку, якщо при цьому зл очин не було закінчено і результат не настав у силу випадкових обставин, які не випливають із
діяльності особи” [10, с.12].
Проф. А.Н.Трайнін визначає замах з погляду складу злочину, а саме: “Замах на злочин і снує в тих випадках, коли наявні всі елементи
складу цього злочину, за винятком одного - наслідку” [19, с.297]. При цьому автор зазначає, що
дії, якими вчиняється замах, – це елемент складу
злочину. Н.Ф. Кузнєцова, погоджуючись з в икладеною позицією проф. А.Н. Трайніна, проп онує визначити замах “як умисне виконання зл очину, яке незакінчене злочинним результатом,
якого бажала особа, з причин, які не залежать від
її волі” [8, с.89]. Ми не поділяємо в повному о бсязі позицію Н.В. Лясс, А.Н. Трайніна, Н.Ф. Ку знєцової відносно твердження, що замах вираж ається у вчиненні дій, які входять в об’єктивну
сторону складу злочину. Ми вважаємо, по-перше,
що не в усіх випадках давне твердження правильне, по-друге, які конкретно дії будуть входити в
другу стадію реалізації злочинного наміру – вчинення злочину, залежить також у кожному конкретному випадку від того, які з них (дії) особа вкл ючила в першу стадію реалізації злочинного наміру
– готування до злочину, які – в другу.
За Кримінальним кодексом Української
РСР 1960 р., а саме ч.2 ст.17 “замахом на злочин
є умисна дія, яка безпосередньо спрямована на
вчинення злочину, якщо при цьому злочин не
було доведено до кінця з причин, що не залежали
від волі винного” [12, с.69]. Покарання за замах
на злочин призначається за законом, який пере дбачає відповідальність за даний злочин (ч.3
ст.17). Визначаючи принципи призначення пок арання за незакінчений злоч ин, закон установлює,
що при призначенні покарання суд враховує х арактер і ступінь суспільної небезпечності дій,
учинених винним, ступінь здійснення злочинн ого наміру і причин, через які злочин не було д оведено до кінця. Норма про замах на злочин КК
1960 р. у порівнянні з КК 1926 р., містила певні
новели: по-перше, це вказівка на умисну дію, яка
безпосередньо спрямована на вчинення зл очину;
по-друге, при призначенні покарання суду нео бхідно враховувати характер і ступінь сусп ільної
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небезпечності дій, учинених винним, ступінь
здійснення злочинного наміру і причин, ч ерез які
злочин не було доведено до кінця. Як бачимо,
норма про замах на злочин була значно удоск оналена і розширена. Дискусії, які відбув алися
навколо даного питання, сприяли теорети чній
розробці теми.
Однак норма про замах на злочин за КК
України 1960 року містила і певні недоробки. На
нашу думку, до них можна віднести те, що зам ахом на злочин визнавалася тільки ді я та те, що
покарання за замах установлювалося як і за з акінчений злочин.
Частина цих недоліків була усунена в Кр имінальному Кодексі України від 5 квітня 2001
року з яким пов'язаний п’ятий етап у розвитку
кримінального законодавства, і який традиційно
для українського кримінального права визначає
поняття замаху на злочин. Згідно ч. 1 ст.1 5 КК
України 2001 року, замахом на злочин визнаєт ься «вчинення особою з прямим умислом діяння
(дії або бездіяльності), безпосередньо спрямов аного на вчинення злочину, передбаченого відп овідною статтею Особливої частини КК, якщо
злочин не було доведено до к інця з причин, що
не залежали від волі винного» [1, с.7]. Таке в изначення містить три новели: 1) на законодавч ому рівні закріплено те, що замах мо жливий лише
у злочинах, які вчиняються з прямим умислом; 2)
шляхом використання термін а діяння уточнено,
що замах на злочин може набувати форми як а ктивних дій, так і бездіяльності; 3) законод авчо
закріплений поділ замаху на закінчений та нез акінчений. Однак у КК України 2001 року не вст ановлено чіткий розмір і термін «покарання за
замах на злочин», а передбачено, що кримінальна відповідальність за замах настає як і за закі нчений злочин (ст.16).
Висновки. 1. У законодавстві Стародавньої
Русі, зокрема в Руській Правді, Судебниках
1497р. і 1550 р. і Соборному Уложенню 1649 р.
норма про відповідальність за замах на з лочин
відсутня, оскільки в даний період покарання н аставало вже на стадії виявлення умислу, яке і
визнавалося закінченим злочином. 2. Уперше
норма про замах на злочин з’явилася в “Уложе нні про покарання кримінальні й виправні” в 1845
році. 3. Наступний свій розвиток норма про замах отримала в радянський п еріод, коли під
впливом політичних змін, що відбувалися, не
проводилося розмежування між готува нням до
злочину і замахом на злочин, вони охоплювалися
єдиним терміном “спроби” вчинити який -небудь
злочин і кримінальна відповідальність встано в-

лювалася за попередню злочинну діяльність в
цілому. 4. Подальше формування норми про з амах на злочин відбувається під впливом сучасної
кримінальної політики, яка, на жаль, відрізняється безсистемністю і хаотичністю, однак зберігає
загальний напрямок на гуманізацію, саме тому
при призначенні покарання суд враховує ступінь
тяжкості вчиненого особою діяння, ступінь зді йснення злочинного наміру та причини , внаслідок
яких злочин не було доведено до кінця. 5. В сучасній нормі про замах на злочин, а саме ст.15 КК
України, відображені найбільш суттєві ознаки з амаху як незакінченого злочину, а саме: 1) те , що
замах можливий лише у злочинах, які вч иняються
з прямим умислом; 2) шляхом використання те рміна “діяння” уточнено те, що замах на злочин може набувати форми як активних дій, так і бездіял ьності; 3) сувора спрямованість учиненого, яка свідчить про наявність у винної особи конкретних м отивів і цілей; 4) недоведеність злочину до кінця з
причин, які не залежать від волі особи.
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DEVELOPMENT OF THE C RIMINAL LEGISLATION ABOUT ATTEMPTED
CRIME IN UKRAINE
Summary
In the article the analysis of historical development of the criminal legislation a bout attempted crime is
conducted; the preferences and lacks legislative definition of an attempt on crimes in the criminal legislation
are established; is justified, that in modern norm about attempted crime in the criminal Code of Ukraine the
main signs of an attempt as uncompleted crime are anchored.
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ДО НАШИХ АВТОРІВ
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ
В НАУКОВОМУ ВІСНИКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
СЕРІЇ «ПРАВОЗНАВСТВО»
1. КОМП'ЮТЕРНИЙ НАБІР
1.1. 3 метою прискорення публікації рукописів та підвищення якості роботи з ними редколегія “Наукового
вісника Чернівецького університету” перейшла на комп'ютерний набір тексту. Абсолютна більшість авторів, які
подають матеріали для опублікування у віснику серії «Правознавство», використову ють для їх створення і роздруковування електронно-обчислювальну техніку.
1.2. Співробітники редколегії працюють з програм ним редактором Word (for Windows).
1.3. Усі матеріали необхідно подавати до редколегії в елек тронному варіанті (на тридюймовій дискет і) поряд 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 зна ками в примірнику 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 варіан ті матеріалу не повинно бути переносу слів і вирівнювання тексту з правого б оку.

2. ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ
2.1. Рукопис повинен бути підписаний автором (спі вавторами).
2.2. Обсяг матеріалу, який подається авторами в іні ціативному порядку, не повинен переви щувати: 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. Необхідно точно вказувати джерело згадуваних у рукописі цитат, цифрових і фа ктичних даних. Крапки, коми та інші розділові знаки ставлять ся у тексті після посилання.
2.6. При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції у списку літератури і сторінку.
Наприклад, [3, с.234]. Якщо декілька авторів у одному посиланні, то потрібно номери позицій розд іляти крапкою з комою. Наприклад, [2, с.35; 4; 8, с.210].
2.7. Список літератури подається наприкінці статті в алфавітному порядку згідно з бібліографічним Дер жстандартом.
2.7.1. При посиланні на законодавчий акт у списку літератури необхідно вказувати йог о повну офіційну
назву й офіційне джерело, у якому він опублікований. Наприклад:
 Закон України «Про прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянс тва» від 5 липня 1991 року / Закони Ук раїни. Офіційне видання. Т.2. - Київ: АТ «Книга», 1996. -С. 141-158.
2.7.2. При використанні журнальних матеріалів потрібно вказувати прізвище, потім - ініціали автора статті; її назву; назву журналу; рік видання; номер сторінок. Те ж стосується статей, опублікова них у наукових збірниках. Наприклад:

Козловський А.А. Гносеологічна природа юридичних конфліктів // Науковий вісник Чернівецького уніве рситету. Збірник наукових праць. Вип. 33. Правознавство. - Чернівці: ЧДУ, 1998. - С. 3-19.
2.7.3. При посиланні на книгу вказується прі звище, потім ініціали автора; назву книги; місто, де книга в идана; рік видання; сторінки. Для колектив них монографій і збірників статей (якщо автори не вказані перед заг оловком книги) вказується редак тор (відповідальний редактор, редкол.), а для збір ників статей також перші три
автори. Наприклад:
Науковий вісник Чернівецького університету. 2006. Випуск 333. Правознавство.
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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 ст упінь;
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 рекоменд ацію до опублікування матеріалу у віснику, та дві завірені гербовою печаткою відпові дної установи рецензії фахівців з даної проблеми, що мають наукові ступе ні, причому, як мінімум, один з них доктор, інший - кандидат юридичних наук. З уста нови, де навчається або працює аспірант чи пошукувач, може
бути тільки один рецензент. Прізвище, ім'я та по батькові рецензентів, їх наукові ступені і вчені звання, посади
та місце роботи вказуються у витягу з протоколу засідання кафедри;
- інформація з вказівкою, кому зі співавторів у разі потреби направити дублікат набраного примірника і
коректуру;
- транслітерація прізвищ та ініціалів авторів, переклад заголовка матеріалу та коротке його ре зюме англійською мовою (не більше за обсягом від резюме авторефера ту кандидатської дисертації).
4. ДООПРАЦЮВАННЯ РУКОПИСУ І КОРЕКТУРНІ ПРИМІРНИКИ
4.1. Рукописи, повернуті авторам на доопра цювання, належить у доопрацьованому вигляді повер нути редколегії в рекомендований термін.
4.2. Необхідні виправлення в початковому варіанті тексту автор повинен зробити ручкою, так, щоб вони
були очевидні для редакторів, а також повідомити у листі про зміни. Тобто редколегії потрібно надсилати: а)
початковий варіант з виправлен нями; б) по-новому надрукований другий варіант тексту і супроводж увальний
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. Буд ь-які
винятки з цих правил допускаються тільки у випадку погодження їх автором персо нально з науковим редакт ором.
5.2. Редколегія зберігає за собою право ско рочувати і редагувати рукописи.
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