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ВЗАЄМОЗУМОВЛЕНІСТЬ ПРИНЦИПУ НЕВІДВОРОТНОСТІ
ТА ІНШИХ ПРИНЦИПІВ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Постановка проблеми. Відповідальність,
як і будь-який інший правовий інститут, грунтується на системі певних принципів. З’ясування
цих керівних засад важливе для розуміння сутності правової відповідальності. Принципи юридичної відповідальності виражають природу та
призначення юридичної відповідальності. Вони
відображають характеристики діючого законодавства, визначають тенденції його розвитку та
впливають на формування правозастосовчої
практики. Головне, щоб принципи юридичної
відповідальності не суперечили один одному і
складали єдину систему, завдяки чому функціонування інституту правової відповідальності буде
повноцінним та еффективним. Проте погляди вчених на кількісний склад принципів юридичної відповідальності у юридичній науці дискусійні. Це
зумовлене декількома факторами. По-перше, різним розумінням самої юридичної відповідальності.
По-друге, суб’єктивним моментом у тлумаченні
системи норм, що становлять інститут юридичної
відповідальності. По-третє, ототожненням принципів з деякими суміжними правовими категоріями
або особливостями функціонування юридичної
відповідальності [15, с. 302].
Ступінь наукової розробки проблеми.
У працях А. І. Корольова та Л. С. Явича, І. С. Самощенко та М. Х. Фарукшина в якості принципів
юридичної відповідальності вказується на законність підстав юридичної відповідальності, її невідворотність, справедливість і доцільність юридичної
відповідальності [13, с. 525-527, 12, с. 125-177].
В. С. Нерсесянц у праці “Общая теория
права и государства”, крім вищезазначених
принципів, виділяв ще такі, як правомірність,
обгрунтованість, своєчасність і недопустимість
подвоєння відповідальності за одне правопорушення [9, с. 527].
На погляд Б. Т. Базилєва, деякі з перерахованих принципів юридичної відповідальності
насправді не є такими. Наприклад, на його думку, справедливість як принцип права знаходить
вираження в інституті юридичної відповідальності і в самій практиці застосування даного інсти-

туту. Справедливість як загальний принцип права проявляється майже в усіх принципах юридичної відповідальності. Юридична відповідальність справедлива, оскільки вона наступає як наслідок правопорушення, можлива тільки на підставі закону та у відповідності з ним. Справедливість юридичної відповідальності виражається і в
тому, що вона носить особистий характер (кожний громадянин відповідає за власну поведінку),
не допускає поєднання двох або більше видів
відповідальності фактично за одне і те ж правопорушення. Б.Т. Базилєв виділяв п’ять принципів: законність підстав, недопустимість подвоєння юридичної відповідальності, невідворотність
настання, персоніфікація накладення, регламентація здійснення [4, с. 55-70]. Р.Л. Хачатуров,
Д.А. Липінський розподіляють принципи юридичної відповідальності на морально-юридичні
та спеціально-юридичні. Справедливість і гуманізм – морально-юридичні принципи відповідальності. Законність, індивідуалізація, невідворотність, винність діяння – спеціально-юридичні
принципи. І далі додають: справедливість, гуманізм, законність, індивідуалізація, невідворотність – загальні принципи юридичної відповідальності, а винність діяння – міжвидовий принцип, який з розвитком законодавства повинен
стати загальним принципом юридичної відповідальності [15, с. 309].
Мета статті. На наш погляд, кожен із принципів юридичної відповідальності має самостійний
характер. Але оскільки всі ці принципи виражають
суттєві властивості одного і того ж явища – юридичної відповідальності, то їх треба розглядати в
єдності. При аналізі одного принципу необхідно
всебічно враховувати дію інших принципів юридичної відповідальності. А оскільки основоположним принципом юридичної відповідальності є
принцип її невідворотності, то ми маємо за мету
проаналізувати зв’язок даного принципу з іншими
принципами юридичної відповідальності, а також з
деякими правовими принципами.
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Виклад основного матеріалу. В якості принципів юридичної відповідальності, поряд із принципом її невідворотності, можна виділити такі:
1. Принцип законності підстав юридичної
відповідальності. Він означає, що правовою підставою юридичної відповідальності є правопорушення (склад правопорушення). Виходячи із цього,
не зовсім зрозуміло, чому деякі дослідники виділяють лише окремі елементи складу правопорушення, найчастіше вину, називаючи їх принципами
юридичної відповідальності. Якщо немає хоча б
одного з елементів складу правопорушення, то немає і юридичної відповідальності за нього.
2. Принцип індивідуалізації юридичної
відповідальності. Він потребує врахування та
оцінки всіх обставин протиправної поведінки й
особистості самого правопорушника для наступного вибору заходу юридичної відповідальності,
що дозволяє більш ефективно досягати мети
юридичної відповідальності. Індивідуалізація
відповідальності забезпечується можливістю вибору різних засобів правового впливу в межах,
установлених санкцією закону з урахуванням
характеру і ступеня суспільної небезпеки протиправного діяння, особистості винного, обставин,
передбачених законом у якості пом’якшуючих
чи обтяжуючих відповідальність. Індивідуалізація відповідальності служить засобом забезпечення відповідності правопорушення та юридичної відповідальності.
3. Принцип недопустимості подвоєння
юридичної відповідальності за один вид правопорушення знайшов відображення у Конституції
України [ 1, ст. 61]. Даний принцип указує на те,
що не можна призначати різні види (два і більше) за один вид правопорушення. Будь-який галузевий інститут юридичної відповідальності
здійснює штрафну, каральну функцію. Покарання не стане ефективним, якщо набуде характеру
жорстокості. Однак при цьому не можна ототожнювати заходи юридичної відповідальності із
заходами захисту прав, заходами присічення та
іншими засобами юридичного примусу, які мають інше призначення, аніж юридична відповідальність (покарання).
4. Принцип достатності процесуально-правової регламентації юридичної відповідальності.
Він містить у собі вимогу регламентації в законі
встановлення факту юридичної відповідальності,
її реалізації стосовно до конкретного правопорушника. Необхідність процесуально-правової
регламентації юридичної відповідальності пояснюється тим, що вона в кінцевому підсумку за-
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безпечує дію юридичної відповідальності в рамках закону, не допускаючи сваволі.
Як відзначено вище, принцип невідворотності юридичної відповідальності знаходиться в
певному взаємозв’язку з перерахованими принципами цієї відповідальності.
Так, законність підстав юридичної відповідальності служить обов’язковою умовою справедливості державно-правового примусу. Настання
юридичної відповідальності за відсутності хоча б
одного з елементів складу правопорушення заперечує справедливість [5, с. 60]. Цілі невідворотності юридичної відповідальності і законності
підстав юридичної відповідальності зумовлені
наслідками правопорушення. Безпосередніми
цілями юридичної відповідальності є завдання
загального і спеціального попередження правопорушень. Їх можна тісно пов’язати лише між
собою. Справедливість та цілі – ось те спільне,
що об’єднує невідворотність і законність підстав
юридичної відповідальності. Порушення принципу невідворотності юридичної відповідальності
веде і до порушення принципу законності підстав
юридичної відповідальності. Принцип невідворотності юридичної відповідальності та принцип її
індивідуалізації тісно взаємодіють у здійсненні
відповідальності у суспільстві. Перший з них гарантує рівність усіх громадян перед законом, а другий допомагає забезпечити надійний захист прав та
інтересів кожного [6, с. 24-25].
Як зазначає М.С. Малєїн, між цими принципами існує певний зв’язок, який має різний
характер і неоднакове вираження в різних галузях законодавства. Так, якщо за вчинення правопорушення повинна невідворотно йти відповідальність, то з урахуванням різних правопорушень
необхідна індивідуалізація (диференціація) мір
відповідальності. Водночас надання громадянам
свободи у використанні своїх прав, у тому числі і
прав на захист своїх порушених інтересів, нейтралізує принцип невідворотності відповідальності і, разом з тим, - її індивідуалізацію [7, с. 174].
Індивідуалізація юридичної відповідальності (як і невідворотність юридичної відповідальності) має велике значення для посилення виховного впливу відповідальності, її превентивної
ролі, бо відповідальність тільки в тому випадку
досягає мети, коли повністю заснована на законі,
справедливості, враховує всі обставини справи і
особу винного. Юридична відповідальність ефективна лише за умови, що є неминучим наслідком правопорушення, а її носій персонально визначений. З погляду права, кожний особисто відповідальний за власну вину. Принципи невідво-
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ротності та індивідуалізації юридичної відповідальності переслідують одні і ті ж цілі: виховання і попередження нових протиправних дій особою, яка вчинила правопорушення, так й іншими
особами. Для досягнення того, щоб відповідальність справді сприймалась як необхідний і справедливий наслідок правопорушення, важливе
значення має місце і час застосування юридичної
відповідальності. Якщо після вчинення правопорушення проходить багато часу, то факт учинення
правопорушення забувається, зв’язок між правопорушенням і юридичною відповідальністю послаблюється. Звідсіля стає ясною необхідність того,
щоб відповідальність і покарання наступали як якнайшвидше, тобто своєчасно.
Принципи невідворотності та індивідуалізації юридичної відповідальності є загальними
вимогами законності, які мають важливе значення для попередження правопорушень. Зрозуміло,
що створення атмосфери невідворотності юридичної відповідальності складається з окремих
випадків застосування відповідальності до самих
осіб, які вчинили правопорушення. Тому при вирішенні кожної справи необхідно дотримуватися
невідворотності та персоніфікованості юридичної
відповідальності, які мають загальне значення при
виконанні завдань попередження правопорушень.
Інша справа – неминучість настання відповідальності. Невідворотність юридичної відповідальності
необхідна для того, щоб правопорушник міг постійно пам’ятати, що його змусять відповідати за
вчинення правопорушення. Невідворотність юридичної відповідальності виступає як повчальне застереження, мета якого не допустити нових правопорушень, тобто спрямовано на майбутнє.
Невідворотність юридичної відповідальності завжди повинна суворо уписуватися в рамки
вчиненого і випливати з ідей справедливості.
В якості однієї з гарантій справедливості виступає принцип недопустимості подвоєння юридичної відповідальності, який не допускає поєднання двох і більше видів відповідальності за фактично одне правопорушення [6, с. 27]. Зокрема, цей
принцип знайшов відображення у Конституції
України, у якій зазначено, що “ніхто не може
бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне і те саме правопорушення” [1, ст. 61]. Реалізацією данного положення виступає ч. 3 ст. 2 Кримінального кодексу
України: “ніхто не може бути притягнений до
кримінальної відповідальності за той самий злочин більше одного разу” [8, с. 16]. Відповідно до
цієї норми не допускається повторне притягнення до кримінальної відповідальності як тоді, ко-

ли особа вже зазнала раніше покарання за той
самий злочин, так і тоді, коли за цей злочин у
першому разі вона була виправдана. Ч. 3 ст. 2
поширюється і на випадки, коли особа з тих чи
інших підстав була безумовно звільнена від кримінальної відповідальності чи покарання. Положення ч. 3 ст. 2 застосовується і тоді, коли за той
самий злочин особу було раніше притягнуто до
кримінальної відповідальності, покарання, виправдано, чи звільнено від покарання в іншій
країні. Ч. 3 ст. 2 не стосується тих випадків, коли
згодом вироки та інші рішення суддів у кримінальних справах на законних підставах скасовуються чи змінюються судами вищого рівня, а
рішення слідчих та прокурорів (зокрема, про закриття кримінальної справи) – прокурором чи
судом. Не можуть вважатися повторним притягненням до кримінальної відповідальності і випадки уточнення, розширення обсягу раніше
пред’явленого особі обвинувачення [8, с. 15].
Юридична відповідальність має процесуально-правову регламентацію, передбачену нормами процесуального права. Через процесуальну
форму виявляється відношення юридичної відповідальності. У процесі виявлення правопорушення, виявлення всіх елементів його складу,
збирання доказів у цілях встановлення об’єктивної істини по конкретній справі часто неможливо
обійтися без застосування засобів процесуального примусу [10, с. 13]. Взаємодія невідворотності
юридичної відповідальності та принципу процесуально-правової регламентації юридичної відповідальності дозволяє оперативно реагувати на будьякий факт порушення правопорядку. Саме вплив
невідворотності юридичної відповідальності і правової регламентації процесу здійснення цієї відповідальності виступає як одна з гарантій захисту
проти волюнтаризму, сваволі законодавця та виконавця. Деталізування процесуальної форми юридичної відповідальності різне в окремих видах даної відповідальності. Головним фактором детермінації цього повинні бути ступінь суспільної небезпеки діяння й особистості правопорушника, зміст
міри юридичної відповідальності [6, с. 27].
У науці цивільного права існує поняття
диспозитивності. Реально це виявляється в тому,
що за загальним правилом суб’єкти цивільного
права вступають у правові відносини на свій розсуд, за власним бажанням, самостійно визначають порядок і доцільність своєї поведінки. За
таких обставин особа має можливість обрати оптимальний варіант своєї поведінки [16, с. 22]. Це
означає не тільки свободу вступу (невступу) в
договори, набуття права власності та інших

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 461. Правознавство.

7

О.Д. Максимюк

суб’єктивних прав, але і реалізацію прав, які випливають з відносин відповідальності. Так, згідно цивільно-процесуальним законодавством (ст.
3), кожна особа має право (але не зобов’язана)
звернутися до суду за захистом своїх порушених,
невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи
інтересів [2, ст. 3]. Відмова громадянина від захисту своїх порушених прав означає, що вчинене
кимось (організацією, посадовою особою, громадянином) правопорушення залишається безкарним,
часто – латентним. Отже, відбувається колізія
принципів невідворотності юридичної відповідальності і диспозитивності прав громадян. Зазвичай,
ця колізія вирішується у законі на користь принципу диспозитивності, крім деяких винятків.
Відповідно цивільно-процесуального законодавства України прокурор має право звернутися до суду із заявами про захист прав, свобод та
інтересів інших осіб, або державних чи суспільних інтересів та брати участь у цих справах [17,
ст. 45]. Це положення може в необхідних випадках нейтралізувати принцип диспозитивності по
цивільних, сімейних, трудових справах, які розглядаються у порядку цивільного судочинства.
Крім того, цивільні справи в суді можуть бути
порушені органами державного управління,
профспілками, державними установами, підприємствами або окремими громадянами в тих випадках, коли по закону вони можуть звернутися
до суду за захистом прав та інтересів інших осіб.
Отже, колізія принципів невідворотності
юридичної відповідальності і диспозитивності
прав громадян вирішується у законі з урахуванням інтересів суспільства та особистості, ступеня
суспільної небезпеки правопорушень і важливості порушених прав. У відповідних випадках
принцип диспозитивності обмежується за рахунок домінування принципу невідворотності відповідальності.
Здавалося б, принцип вільного розпорядження своїми правами, в тому числі і відносно
відповідальності, не може підривати її невідворотність, оскільки кожний громадянин зацікавлений як у захисті своїх суб’єктивних , так і суспільних інтересів. Тим не менше, це теоретично
правильне положення не завжди підтверджується
практикою. Тобто є причини, які зумовлюють
вибір невигідного і нелогічного варіанта поведінки громадян – відмова від захисту власних інтересів, порушеної справедливості, законності, й
одночасно – амністування правопорушників.
Менше всього це можна пояснити, мабуть, незнанням громадянами права і в більшій мірі – не
завжди достатньою ефективністю правових
8

норм, які не передбачають відповідальності за
деякі правопорушення, не встановлюють механізму реалізації мір відповідальності, звужують
право на звернення до суду. Але не можна не
враховувати й інших факторів, які послаблюють
невідворотність юридичної відповідальності: пасивність деяких громадян, неправильна суб’єктивна, а іноді й суспільна оцінка дій, спрямованих на захист прав і притягнення винних до відповідальності.
У юридичній літературі є дискусійним твердження, що правові інститути звільнення від
покарання встановлюються на основі принципу
гуманізму. Одні науковці дотримуються саме
такої позиції, а інші, навпаки, не погоджуються з
таким твердженням. Зокрема, П.А. Фефелов зазначає, що невідворотність покарання, маючи
важливе значення у попередженні злочинів, цим
уже має в собі риси гуманізму. Тобто ігноруючи
невідворотність покарання, ми підриваємо і
принципи гуманізму. Невідворотність покарання
та гуманізм тісно пов’язані між собою. Створення ситуації невідворотності покарання, яка є
найважливішою умовою для попередження злочинів, цілком відповідає гуманізму.
Навпаки, якщо особи, які вчинили злочин,
будуть звільнятися і в результаті цього у нестійких елементів буде формуватися твердження про
безкарність злочинів, що буде сприяти вчиненню
нових злочинів, то це не тільки порушує вимогу
невідворотності покарання, але й суперечить гуманізму [14, с. 56]. Іноді можна почути, що посилення санкції тієї чи іншої норми КК суперечитеме загальній лінії на гуманізацію проведеної
у країні кодифікації. Постає питання: про яку
гуманність ідеться і у чиїх це інтересах? Якщо
розуміти гуманність як однобічну і часом безмірну доброзичливість до злочинця, то вона відразу перетворюється на жорстокість до суспільства
та його громадян, інтереси яких повинен захищати кримінальний закон [11, с. 54]. “Гуманність, пише Г. З. Анашкін, – повинна проявлятися передусім у відношенні до суспільства, до людини,
якій злочинець наносить шкоду, спричинює горе
і страждання. Злочинець же повинен гостро відчувати силу нашої держави і справедливість законів” [3, с. 44].
Як відомо, між правопорушенням і відповідальністю існує тісний зв’язок: призначена міра відповідальності повинна відповідати вчиненому правопорушенню. Такий вимір особливо
важливий з урахуванням невідворотності відповідальності та різних видів правопорушень: від-
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повідальність повинна наступати за кожне правопорушення, але різної тяжкості.
На думку М. С. Малєїна, співвимірність
відповідальності із правопорушенням базується
на справедливості та доцільності [7, с. 182].
Будь-яка поведінка може оцінюватися й оцінюється суспільством, викликаючи відповідну реакцію: вчинені правопорушення зумовлюють негативну оцінку суспільства і держави, тому, безумовно, повинні тягнути негативні наслідки для
правопорушника; неминучість відповідальності
за правопорушення не може викликати сумніву і
повністю відповідає принципу справедливості.
Для досягнення відповідності між правопорушенням і відповідальністю необхідні критерії,
які містять у собі кількісні і якісні характеристики, які дозволяли б, якщо не виміряти, то зіставляти злочин і покарання, делікт і міру відповідальності. З погляду справедливості різні правопорушення повинні тягнути різну відповідальність.
Відносність дії принципу справедливості при
виборі заходів відповідальності зумовлюється
неможливістю точного виміру негативних для
суспільства наслідків численних видів правопорушень і в більшості випадків – відсутністю способів, засобів, методів форм, які в якості заходів
відповідальності були б адекватні правопорушенням (навіть принцип таліону не міг мати застосування до всіх видів правопорушень). Але
якщо немає точної міри вчиненого, то не може
бути і точної міри відповідальності.
Визнання відносності дії принципу справедливості при визначенні обсягу відповідальності
не тільки не зменшує його важливе значення, але
й сприяє розширенню його сфери в усіх галузях
законодавства та його окремих інститутах. Наприклад, одним із аргументів противників цивільної відповідальності за спричинену моральну
шкоду є посилання на неможливість точних оцінок такої шкоди та міри відповідальності. Однак
з погляду справедливості важливо, щоб правопорушення не залишалось без покарання, яке не
обов’язково повинно бути еквівалентне вчиненому. У найбільш загальній формі справедливість відповідальності має відображення у самій
системі права і його галузей, які встановлюють різні склади і наслідки правопорушень із урахуванням
ступеня суспільної небезпеки. Відповідно розрізняють кримінальну, адміністративну, дисциплінарну та цивільно-правову відповідальності, які відображаються за ступенем тяжкості санкцій. Крім
того, галузеве законодавство містить спеціальні
норми, які відображають зв’язок правопорушення

і відповідальності у відповідності з принципом
справедливості [7, с. 183].
Висновки. Отже, розглядаючи вищевикладені принципи юридичної відповідальності, необхідно відзначити, що всі вони взаємодіють між
собою, але їх взаємозв’язок характеризується як
системністю, так і деякою антиномічністю.
Принцип невідворотності юридичної відповідальності знаходиться у певному взаємозв’язку з
принципами законності підстав юридичної відповідальності, індивідуалізації юридичної відповідальності, недопустимості подвоєння юридичної відповідальності за один вид правопорушення, достатності процесуально-правової регламентації юридичної відповідальності, справедливості та доцільності. Суперечливість принципу невідворотності юридичної відповідальності проявляється з принципами диспозитивності та гуманізму. В цілому принципи юридичної відповідальності становлять складну діалектичну єдність, а принцип невідворотності юридичної відповідальності тісно пов’язаний з ними та взаємозумовлює їхнє функціонування.
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THE INTERDEPENDENCE OF THE PRINCIPLE OF INEVITABILITY
WITH OTHER LEGAL PRINCIPLES
Summary
The interdependence of the principle of inevitability of legal responsibility with other legal principles
is characterized both by systematic character and by independence. On the whole the principles of legal responsibility are considered as difficult dialectical unity, the principle of inevitability is closely connected and
actively cooperates with them.
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РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ АДВОКАТУРИ НА БУКОВИНІ У СКЛАДІ РУМУНІЇ
(1918 - 1940 РР.)
Постановка проблеми. Адвокатура як
правозахисний інститут займає одне з головних
місць у правозахисній системі кожної держави,
завданням якої є захист і представництво основних прав та інтересів суб’єктів правовідносин.
Тому кожна держава, яка стала на шлях «демократичного» розвитку, повинна приділяти особливу увагу розвиткові даного правозахисного інституту. Не винятком була й Румунія у міжвоєнний період, яка після приєднання до неї нових
територій, одним із пріоритетних завдань поставила перед собою уніфікацію законодавства про
адвокатуру. Це питання стало актуальним тоді у
зв’язку з тим, що діяльність адвокатів у «Великій
Румунії» регламентувалось, як законодавством
старого королівства, так і законодавством новоприєднаних територій, які між собою суперечили
та стримували процес об’єднання самої держави.
По-особливому проходив даний процес на Буковині, де діяльність адвокатури зі своїм австрійським
корінням була відмінною від загальнорумунської
та найдовше опиралася процесу уніфікації.
Ступінь наукової розробки проблематики. Аналіз історіографії теми дослідження засвідчує, що проблематика діяльності адвокатури на
Буковині в період румунського панування не досліджена, як в українській, так і в румунській
літературі. Тому основними джерелами дослідження діяльності адвокатури на Буковині у 1918
– 1940 рр. стали друковані засоби масової інформації того періоду «Glasul Bucovinei», «Monitorul Oficial» та нормативно-правові акти. Про певні питання діяльності адвокатури Буковини йде
мова і на шпальтах «Бюлетеня адвокатури Румунії» [5], журналу, який видавався Союзом адвокатів Румунії. Звертає увагу на діяльність адвокатури на Буковині й І. Ністор у своїх дослідженнях про Буковину у міжвоєнний період [22].
Значний внесок у дослідження питання діяльності адвокатури на Буковині зробив М.В. Никифорак у монографії «Буковина у державно-правовій
системі Австрії (1774 – 1918 рр.)» [2]. У монографії
автором досліджено процес становлення та регламентації діяльності інституту адвокатури на Буковині за Австро-Угорщини, що дало нам можливість
зрозуміти, чому буковинські адвокати так відчай-

душно опиралися запровадженню румунського
законодавства про адвокатуру.
Мета статті полягає у досліджені процесу
уніфікації, розвитку й організації діяльності адвокатури на Буковині під Румунським пануванням у 1918 – 1940 рр.
Виклад основного матеріалу. Діяльність
адвокатури Буковини після приєднання до Румунії у листопаді 1918 р. почала розвиватись у загальному руслі еволюції румунської адвокатури,
зберігаючи деякі основи, встановлені австрійською адвокатурою. Тому вивчення організації діяльності адвокатури Буковини у міжвоєнний період мусить опиратися на дослідження загальнорумунського законодавства про адвокатуру, враховуючи історичні, економічні та поліетнічні
особливості розвитку Буковини.
Приєднання Буковини до Румунії супроводжувалося процесом адаптації її законодавства
до румунського, але у зв’язку із законодавчою
неврегульованістю даного процесу він затягнувся на багато років, що стало причиною виникнення багатьох конфліктів. Оскільки на території
об’єднаної Румунії діяли закони, які регламентували адвокатську діяльність 1907 р. для «Старого
Королівства» і Бессарабії, 1874 р. – для Ардяла,
Банату, Крішани, Марамуреша та 1868 р. для Буковини [3, с. 129; 3. с. 231 – 232]. Це надало змогу буковинським адвокатам маніпулювати цим і
керуватись у своїй діяльності австрійським законодавством, нехтуючи загальнорумунським. Тому, враховуючи ставлення буковинських адвокатів до румунського панування на Буковині та неминуча потреба залучити їх до уніфікаційних
процесів, мало наслідком прийняття декретозакону про участь адвокатів у кримінальних процесах на Буковині № 4903 від 25 листопада 1919
р. Даним декретозаконом на адвокатів, які практикували на Буковині, покладався обов’язок
скласти присягу на вірність «румунській державі» протягом 14 днів з моменту опублікування даного акта. У випадку нескладання присяги адвокати позбавлялися права брати участь у судових процесах. Також у кожному бюро його голова, помічники, прокурор з дисциплінарних питань і більшість адвокатів мали володіти румунською мовою
[11]. Але адвокати Буковинського бюро, більшість
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з яких були «нерумунами» (близько 90 %), відмовилися вчити румунську мову та виконувати декретозакон у цій частині [22, с.148].
З метою консолідації адвокатського корпусу та подолання таких «негативних проявів» у
діяльності адвокатури Румунії в цілому та особливо на Буковині у травні 1921 р. у Бухаресті
відбувся перший конгрес адвокатів об’єднаної
Румунії із завданням створення єдиного законодавства, яке регламентувало діяльність адвокатури всієї держави. На даному конгресі 8 травня
1921 р. було ухвалено законопроект про уніфікацію законодавства про адвокатську діяльність, за
нього проголосували й присутні там представники Буковинського адвокатського бюро [10, с. 5].
Як зразок для регламентації діяльності адвокатури об’єднаної Румунії було взято адвокатуру
Франції, обґрунтовувалось це тим, що «…є істинним для адвокатури Франції є істинним і для
адвокатури Румунії» [10, с. 7].
Але й проведений конгрес не зміг примирити адвокатів Буковини, які далі продовжували
користуватись австрійським законодавством, не
визнаючи загальнорумунське право та прав своїх
«побратимів», адвокатів з інших повітів, яким
відмовляли у надані можливості практикувати на
Буковині, оскільки це суперечило, за їх обґрунтуванням, діючому законодавству краю [23, с. 1].
Враховуючи ситуацію, що склалася в адвокатурі
Буковини, був прийнятий Закон про адвокатуру
1921 р., який містив три статті та дозволяв адвокатам виступати перед судовими установами всієї держави та скасовував будь-які закони та інші
акти, які суперечили даному закону. Але навіть
після прийняття даного Закону адвокатам, які
були зареєстровані при інших бюро та хотіли
перейти до Чернівецького бюро, тут безпідставно відмовляли, тому міністром юстиції було видано циркуляр спеціально для судових установ
та адвокатського бюро Буковини № 25.675 від 8
червня 1922 р., згідно з яким адвокати, яким було
відмовлено у переведені [13, с. 1] до Чернівецького бюро, вважаються такими, що переведені до
нього. Але і цей циркуляр Чернівецьке бюро адвокатів не поспішало виконувати [1, с. 246; 28, с.
1; 30, с. 1]. Тоді постало питання про ліквідацію
Чернівецького адвокатського бюро як єдино правильний спосіб побороти їх «протизаконний»
супротив [17, с. 1], але це також не вплинуло на
форму «діяльності» та організації буковинської
адвокатури. Тому, як наслідок продовження їхнього «протестування», було ліквідовано Чернівецьке бюро адвокатів та дисциплінарну комісію
при ній міністром юстиції 3 липня 1922 р. розпо12

рядженням № 31.244 [15, с. 1] на підставі ст. 4
законодекрету № 4.093 від 19 листопада 1919 р.
[16, с. 2]. Д. Ончу був призначений комісаром
адвокатського бюро та була створена тимчасова
комісія з управління бюро до нових виборів на
чолі з доктором права Р. Реуц [14, с. 1] (який у
1923 р. був обраний деканом бюро), віцепрезидентом С. Доске та семи членів [16, с. 2].
Було створено також тимчасову дисциплінарну
комісію на чолі із К. Ончулом, віце-президентом
А. Лорбером і дисциплінарним прокурором
О.Скарлатом [16, с. 2].
Незважаючи на такі радикальні дії з боку румунського уряду, частина адвокатів не примирилась, а продовжувала свою боротьбу [29, с. 1], яка
була вже спрямована проти запровадження румунської мови у здійсненні судочинства, але і це, на
жаль, не увінчалось успіхом. [20, с. 2; 21, с. 2].
З метою остаточного вирішення «конфліктів» у діяльності адвокатури на Буковині був
прискорений законодавчий процес, результатом
якого стало прийняття закону про уніфікацію та
організацію адвокатського корпусу, який був
промульгований Королівським декретом № 610
від 19 лютого 1923 р. [121, с. 121]. Невдовзі після
прийняття закону був скликаний новий конгрес
адвокатів Румунії в Орадії-Маре, де було ухвалено проект регламенту прийнятого Закону, який
вже 12 жовтня 1923 р. був прийнятий парламентом [10, с. 6]. З прийняттям даного закону розпочався новий етап у розвитку адвокатури в Румунії. Як підкреслює з даного питання А. Попов,
«цінність новоприйнятого Закону про адвокатуру
полягала у скасуванні кастового характеру професії адвокатів на Буковині, зрівнявши всіх у
можливостях та правах, відновивши справедливість, надавши можливість румунським адвокатам працювати на Буковині, впроваджуючи та
відновлюючи національне правосуддя» [24, с. 2].
Новий закон був розроблений з урахуванням особливості регламентації діяльності адвокатури по всій «Великій Румунії», особливо Буковини, від якої було запозичено складання адвокатських іспитів [3, с. 124 – 125], але скасовано
обов’язковість наявності диплома доктора права
для кандидатів у адвокати [2, c. 229].
Для того, щоб бути зарахованим до адвокатського корпусу та отримати дозвіл займатися
адвокатською діяльністю, до кандидатів висувалися такі вимоги [19, с. 1]: наявність румунського
громадянства, вік не менше 24 років, мати диплом
доктора або ліценціата права одного з вищих навчальних закладів Румунії, мати встановлений законодавством стаж роботи у галузі адвокатської
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діяльності (не менше трьох років), складений кваліфікаційний іспит для зарахування до адвокатського корпусу. Законом було дозволено і жінкам
займатися адвокатською діяльністю [19, с. 4].
Адвокатам заборонялося займатися комерційною діяльністю як самим, так і через уповноважених ними осіб, діяльністю, яка принижує
адвокатську гідність або обмежує адвокатську
незалежність, перебувати у лавах Збройних сил,
бути державними нотаріусами, монахами, священиками тощо.
Для зарахування до адвокатського корпусу
кандидат мав пройти адвокатську практику як
стажист [4, с. 39 – 46] у адвокатському бюро, для
чого був зобов’язаний подати документи, які
підтверджують, що йому виповнився 21 рік, є
громадянином Румунії, має диплом про наявність юридичної освіти [19, с. 5]. Умова про проходження адвокатської практики для заняття адвокатською діяльністю не висувалася суддям, які
мають стаж роботи не менше трьох років, також
ліценціатам і докторам права, які після відповідного отримання титулу попрацювали не менше
трьох років як секретарі, помічники секретарів
при апеляційних палатах і трибуналах, а також
державними нотаріусами.
Після проходження стажування кандидат
складав адвокатський кваліфікаційний іспит за
умови отримання на те дозволу та рекомендації
від декана бюро. Порядок складання адвокатських іспитів регулювався спеціальними регламентами [26, с. 2].
У Румунії були створені чотири екзаменаційні комісії з правом прийняття адвокатських
іспитів у Бухаресті, Яссах, Клужі та Чернівцях
[19, с. 4]. Право складати адвокатські іспити при
екзаменаційній комісії, яка діяла у Чернівцях,
мали стажисти та інші кандидати, визначені законодавством, які діяли при адвокатських бюро у
«Буковинському», Хотинському та Дорогойському повітах [4, с. 48]. Чернівецька адвокатська
екзаменаційна комісія складалася з п’яти членів
(один представник від Чернівецького юридичного факультету, два радники апеляційної палати
та два адвокати від адвокатського бюро даного
округу (до екзаменаційної комісії делегатами
могли бути адвокати зі стажем роботи не менше
десяти років [7, с. 28]). Головою комісії, якщо
такого не було нею обрано, ставав найстарший за
віком її представник.
Екзаменаційні комісії засідали два рази на
рік – у січні та липні [19, с. 4] (а згідно із законом
1931 р. про адвокатуру екзаменаційна комісія
засідала вже у червні та жовтні, але при необхід-

ності за погодженням із Союзом адвокатів могла
проводити і додаткові засідання [36, с. 28 – 29]).
Іспит складався з усної та письмової частини.
При успішному складані іспиту кандидат отримував сертифікат на право зарахування до адвокатського корпусу, після чого він був зобов’язаний вимагати записати його до адвокатського
корпусу протягом одного року, інакше міг бути
виключений зі списку стажистів з правом провадити адвокатську практику. Кандидати, які не
змогли скласти кваліфікаційний іспит з трьох
спроб, позбавлялися права зараховуватися до
адвокатського корпусу.
Після зарахування до адвокатського корпусу декан бюро направляв відповідне подання до
генеральної ради адвокатів про видачу вже зарахованому кандидату до адвокатського корпусу
диплома адвоката. Право займатись адвокатською діяльністю адвокат отримував лише після
складання присяги.
Адвокати, які були внесені до адвокатських
списків, мали право представляти інтереси своїх
клієнтів у будь-якій судовій інстанції або державному органі, вони були зобов’язані також мати
офіс у місцевості, де практикують.
За виконану роботу адвокатам був гарантований гонорар, обов’язковість виплати якого гарантувалося державою [34, с. 17-18; 35, с. 39]. На
Буковині було встановлено два види адвокатських гонорарів: один для Чернівців і Сучави, а
другий для інших судових інстанцій, що входили
до юрисдикції Чернівецької апеляційної палати
[35, с. 40]. Адвокатські бюро були зобов’язані
державою організовувати безкоштовне надання
юридичної допомоги фізичним та юридичним
особам у випадках неможливості оплатити ними
їх послуг [25, с. 98]. Надання таких консультацій
мало здійснюватись щоденно, але не менше як
два рази на тиждень, про що повідомлялися державні установи та громадяни [36, с. 63].
У міжвоєнний період законодавством про
адвокатуру в Румунії була встановлена нова (за
європейським зразком) система органів управління адвокатурою.
Органами управління адвокатурою були генеральні конгреси адвокатів (6-7 вересня 1925 р.
такий конгрес адвокатів усієї Румунії відбувся у
Чернівцях, на якому були присутні близько 600
адвокатів [9, с. 1], а також представники адвокатського корпусу Болгарії [8, с. 2]), генеральний консиліум (рада) Союзу адвокатів, постійна комісія
Союзу адвокатів, загальні збори адвокатів адвокатського бюро, консиліум бюро та декан [36, с. 39].
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До генерального консиліуму Союзу адвокатів входили представники від усіх адвокатських бюро держави. Від Буковини членами генерального консиліуму Союзу адвокатів були В.
Боднереску, Е. Грібовскі, І. Розенцвайг, Н. Севяну [5, pp. 39-40]. Адвокатів Хотинщини представляв О. Діаконеску, а Радівецьке бюро було
представлено деканом Е. Настасіє [5, с. 68-70].
Загальні збори адвокатів Буковинського
бюро проводились у складі всіх включених до її
списку адвокатів, а також були чергові у березні
(прийняття бюджету) та позачергові (проводились за місяць до закінчення терміну повноважень консиліуму бюро або на письмову вимогу
не менше третини адвокатів бюро) [19, с. 18]. На
загальних зборах приймалося рішення про ухвалення бюджету, обиралися декан і консиліум
бюро або висловлювалась їм недовіра.
Консиліум адвокатського бюро був постійно діючим органом у міжсесійний період між
загальними зборами адвокатів. Діяв у містахрезиденціях апеляційних палат (на Буковині у
Чернівцях), складався з 12 членів [31, с. 24] , а в
решті міст де був створений з п’яти членів (за
законом про адвокатуру 1936 р. їх кількість була
збільшена до шести членів ст. 153) [19, с. 18].
Члени адвокатського консиліуму обирали зі свого складу одного продекана (допомагав декану у
виконані покладених на нього обов’язків або заміщав його) та касира. Виконували вони дані
обов’язки на громадських засадах без отримання
за це окремої платні [19, с. 20].
Декан здійснював загальне управління бюро, представляв його інтереси та мав право укладати від його імені угоди без погодження із консиліумом бюро на суму не більше 1000 лей за
законом про адвокатуру 1923 р. Деканами буковинського адвокатського бюро у міжвоєнний період були М. Фоксшанер, Р. Реуц, К. Редулеску
та Н. Саучук-Севяну.
Декан і консиліум бюро обиралися на три
роки. Могли бути обраними деканом та членами
консиліуму бюро кандидати, які мали десять років адвокатського стажу, винятком були для тих
бюро, де таких кандидатів з відповідним стажем
не набереться потрібна кількість [19, с. 19].
Закон про уніфікацію адвокатського корпусу 1923 р., як показав час та практика, був недосконалий, тому до нього було внесено багато змін,
але й вони були частковими та не змогли подолати непорозуміння, які виникли в адвокатській
діяльності. Враховуючи пропозиції Союзу адвокатів і різних адвокатських бюро, у грудні 1931 р
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було схвалено рішення прийняти новий закон
про організацію діяльності адвокатури. [36, с. 4].
Порівняно із законом 1923 р. він був більш
систематизований та були скасовані положення,
які повторювались, наприклад, про складання
присяги тощо.
Нововведенням стала необхідність наявності ступеня доктора права для запису до адвокатського бюро, що пропонувалося ввести ще у
1922 р. [36, с. 14] та було найзаповітнішою мрією
буковинських адвокатів, потрібна вже була згода
адвоката на прикріплення до нього стажиста (ст.
8 п. е), яким розширювалося коло їх прав представляти інтереси сторін у загальних судах, трибуналах та апеляційних палатах. [6, с. 9]. Даним
законом для уподібнення румунської адвокатури
до адвокатури європейських країн запроваджувалося обов’язкове носіння адвокатської мантії
адвокатами [7, с. 143]. Такий обов’язок для румунських адвокатів зберігся і до сьогодні.
Загострення політичної нестабільності на
початку другої половини 30-х років двадцятого
століття змусило румунську владу у квітні 1936
р. прийняти новий закон про адвокатуру, який
спростив процедуру отримання права займатися
адвокатською діяльністю, відновивши раніше
скасоване право на це ліценціатів права, розширив права стажистів (право виступати у апеляційних палатах за наявності одного року стажування також надав їм право здійснювати нотаріальні дії) [18] тощо.
У законодавчих актах міжвоєнного періоду, які регулювали діяльність адвокатури, велику увагу було звернено на забезпечення та створення «високоморального й етичного» адвокатського корпусу. Для втілення цього у життя при
адвокатських бюро створювались дисциплінарні
комісії. Такі дисциплінарні комісії діяли і на Буковині. Дані комісії за порушення адвокатами
законодавства мали право накладати на них дисциплінарні стягнення у формі попередження, догани, штрафних санкцій до 5000 лей у фонд каси
взаємодопомоги, заборони займатись адвокатською практикою на термін до двох років або скасування права займатись адвокатською практикою [19, с. 25-27].
Законодавство про адвокатуру 1918 – 1940
рр. також детально регулювало питання про
умови припинення здійснення адвокатської діяльності. Адвокатська діяльність припинялась у
таких випадках: у разі смерті адвоката; відмови
адвоката від подальшого заняття адвокатською
діяльністю; втрата румунського громадянства; скоєння вчинку, несумісного з адвокатською діяльніс-
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тю; вихід на пенсію (досягнення 65 р. а у випадку
хвороби та неможливості займатися адвокатською
діяльністю – 60 р. [27]); притягнення до дисциплінарної відповідальності із виключенням із списку
адвокатів [36, с. 16 ] тощо.
Проведена політика румунської держави з
1918 р. по 1940 р щодо діяльності адвокатського
корпусу на Буковині з метою подолання існуючого там супротиву місцевих адвокатів мала наслідком збільшення кількості адвокатів майже у
п’ять разів. На момент приєднання Буковини до
Румунії там було зареєстровано 211 адвокатів, з
яких 110 практикували у Чернівцях, а 101 в інших куточках повіту при судових установах, а
вже у 1934 р. кількість адвокатів разом зі стажистами, які мали право на адвокатську діяльність
на Буковині, досягла 1027, з яких у м. Чернівцях
було 676, а решта 351 були прикріплені до інших
судових установ краю. Такий стан справ у буковинській адвокатурі піддавався різкій критиці, де
більшість адвокатів погоджувались із К. Редулеску, який з приводу цього говорив: «…негативність даного процесу полягає не в зростанні саме
кількості, адвокатів а у зниженні рівня професіоналізму представників адвокатського бюро
(Pagini Juridice № 2, septembriе 1934)». Зростання
кількості адвокатів можна простежити, досліджуючи також щорічники, в яких друкувались
прізвища та адреси адвокатів, які входили до Буковинського бюро [31, с. 2; 5, с. 68]. Сприяла такому росту кількості адвокатського корпусу на
Буковині політика румунської влади, яка була
спрямована на подолання монопольного становища місцевих адвокатів, більшість з яких не були румунами, збільшенням кількості саме румунських адвокатів із «регату» (Старого Королівства). Така тенденція зберігалася, до червня
1940 р., коли Радянський Союз оголосив Румунії
ультиматум і та була змушена залишити Північну Буковину. А у зв’язку із ситуацією, яка склалася, Буковинське бюро адвокатів переїхало до
Сучави [12, с. 2] разом із останнім її деканом
Н.Саучук-Севяну та секретарем Г. Прідікіком.
Там воно було реорганізоване у Сучавське бюро
адвокатів, де деканом став В. Драгонесе, чим і
закінчився міжвоєнний період розвитку адвокатури Буковини.
Висновок. Отже, розвиток адвокатури на
Буковині під час румунського панування характеризується складністю проходження процесу
уніфікації законодавства про адвокатуру після її
приєднання до Румунії, зростанням кількісного
складу адвокатського корпусу (Буковинське бюро стало другим за величиною в Румунії), спро-

щенням системи отримання дозволу на заняття
адвокатською практикою, автономністю даного
інституту та авторитетністю серед населення.
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ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО
УДК 342.511
© 2008 р. О.Т. Волощук
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТА В УКРАЇНІ:
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
Постановка проблеми. Інститут президента в Україні функціонує з 1991 р. і, незважаючи
на відносну “молодість”, посів чільне місце в
державному механізмі, весь час трансформується
під впливом різних факторів. Безперечно, що заснування інституту Президента в Україні зумовлене, у першу чергу, зовнішніми факторами.
Можливість рецепції зарубіжного досвіду даного
державно-правового інституту очевидна, хоча б з
аналізу норм конституції. Але, і це є також закономірністю суспільного розвитку, заснування цього інституту має і внутрішню передумову - досвід
політичного будівництва, який Україна нагромадила протягом тисячолітньої історії. Сьогодні потрібно все уважніше придивлятися до історії, шукаючи
відповіді на сучасні проблеми.
Ступінь дослідженості. Проблеми становлення інституту Президента України та його
правового статусу розроблені у низці цікавих
досліджень таких авторів, як: С.А.Агафонов,
Д.М.Бєлов, О.В.Бойко, Ю.М.Коломієць, Н.Г.Плахотнюк. Проте всебічне і докладне дослідження з
окресленої проблематики на даний час, на жаль,
відсутнє у науці вітчизняного конституційного
права, а тому є потреби у нових дослідженнях.
Мета даної статті полягає в тому, щоб дослідити зовнішні та внутрішні передумови заснування посади Президента в Україні та на основі цього з’ясувати, який внесок зроблено вітчизняною практикою державотворення у світову
колекцію режимів, очолюваних одноособовим
главою держави.
Виклад основного матеріалу. Процес виникнення й еволюції інституту Президента в Україні має певні специфічні особливості, які дозволяють говорити про внесок вітчизняної практики
державотворення у світову колекцію режимів, очолюваних одноособовим главою держави. Досвід
політичного будівництва, який Україна нагромадила за свою багатовікову історію, дає багату поживу
для роздумів про сучасні форми організації політичної влади.
Історичні джерела, і насамперед “Повість
временних літ”, зображають Давньоруську дер-

жаву X ст. як політичне об’єднання “світлих і
великих князів” та “великих бояр”, що сидять
“по городах” і перебувають “під рукою великого
князя руського”. Але вже на початку правління у
Києві Володимира Святославича (978 р.) ця держава виступає у літописах як ранньофеодальна
монархія з відносно єдиною централізованою
владою. Саме поняття єдиновладдя з’являється в
історичних джерелах з 977 р. і пов’язується спершу з ім’ям Ярополка, а потім - Володимира
Святославича [16, с. 10-11]. Невідомий автор
“Слова о полку Ігоревім” (1187 р.) першим на
Русі висловив думку про виникнення держави на
ґрунті суспільного договору між князем і народом. Як власне суспільні договори населення з
володарями, спрямовані на зміцнення безпеки
того чи іншого князівства, визначення форм і
методів правління можна розцінювати договори
віча з виборними князями, які у Києві досить часто проводив митрополит. У XII-XIII ст. виникли
і перші парапарламентські вітчизняні установи –
снеми або боярські ради, які так і не набули розвитку у справжні парламентарні органи через
занепад української державності у XIV-XVI ст.
[12, с. 59-67; 100-105; 115-126].
Значний поштовх розвитку української козацької державності надала “козача конституція”
Стефана Баторія від 19 квітня 1579 р., яка встановлювала посаду запорізького гетьмана. Певний
внесок у становлення козачої держави зробили
гетьмани-реформатори Предслав Лянцкоронський,
Дмитро Вишневецький, Остафій Ружинський, Самійло Кішка і Петро Конашевич-Сагайдачний, які
започаткували полкову систему, побудували
укріплення на Хортиці, закріпили основи козацької
демократії, розвинули широкі міжнародні зв’язки
Запоріжжя [17, с. 14].
У період національно-визвольного руху
XVII-XVIII ст. з’явилася низка октройованих
актів конституційного характеру. Так, за Зборівським договором 1649 р., між Б.Хмельницьким і
урядом Польщі фактично виникла українська
козацька держава “Військо Запорізьке”. Саме від
Зборівської угоди увесь світ, Європа, визнали
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Україну як окреме державне утворення [17, с. 2021]. Правовий і політичний стан України після
січневої (1654 р.) Переяславської ради визначився цілим пакетом документів конституційного
характеру – Статтями Б.Хмельницького (Переяславські конституції), що мали юридичну силу
протягом майже 100 років: їх чинність підтверджувалася практично всіма наступними гетьманами [12, с. 215]. Мабуть, невипадково М.П.Драгоманов вважав, що устрій української держави
1648 -1654 рр. був більше подібний до устрою
європейських держав другої половини XIX ст.,
так званих конституційних [4, с. 140].
У 1710 р., коли ососбливо відчувався наступ російського царату на права і свободи українського народу, всієї автономної Гетьманщини
з’являються “Пакти й Конституції законів та вольностей Війська Запорізького” Пилипа Орлика.
У цьому документі, який складався як договір
між гетьманом і Військом Запорізьким (народ
України), були сформульовані головні принципи
побудови держави. Зокрема, законодавча влада
мала належати Раді, що складалася з полковників
зі своєю старшиною, сотників, генеральних радників і послів від Низового Війська Запорізького.
Всі важливі державні справи гетьман мав попередньо узгоджувати. Суд мав діяти незалежно
[19, с. 9, 25-37].
Майбутня доля для України була головним
предметом пошуків і діяльності перших вітчизняних політичних організацій у народницьку добу (XIX – початок XX ст.). Особливо важливу
роль відігравало Кирило-Мефодіївське товариство. Один із членів цього товариства Г. Андрузький
розробив “Начерки Конституції Республіки”. У
1905 р. з’явився Основний закон “Самостійної
України”, підготовлений групою членів Української народної партії на чолі з М.Міхновським, у
якому пропонувалося створення президентської
республіки, де законодавчу владу обіймає рада
представників і сенат, виконавчу владу - президент
Всеукраїнської спілки, що обирається народом на 6
років, судова влада належить судам [19, с. 39-43].
Становлення третьої Української держави
(1917-1920 рр.) знало кілька етапів. Із часу створення Центральної Ради (17.03.1917 р.) почався
процес розбудови інститутів державності. Першим актом законодавчого характеру був I Універсал, який проголосив необхідність створення
власних законів і самостійного порядкування на
своїх землях. З цією метою створено Генеральний Секретаріат як уряд автономної України на
чолі з В.Винниченком [11, с. 50]. Згодом, у II
Універсалі (3.07.1917 р.) Центральна Рада від
18

імені українського народу визнала Всеросійські
Установчі збори, які мали схвалювати автономію
України. Після жовтневого перевороту в Росії
був прийнятий III Універсал, який зафіксував на
законодавчому рівні фактичний відрив від Росії
та проголосив Українську Народну Республіку.
Після цього виникла необхідність прискорити
вироблення власної Конституції. Від імені комісії Центральної Ради з вироблення проекту автономного статусу України М.Грушевський сформулював засади документа: компетенція вищої
законодавчої влади обіймається всенародними
зборами (сеймом) та її президією; визначення
виконавчої влади – Кабінету міністрів; визначення організації судової влади - Генерального
суду; голова, обраний Всенародними зборами, є
Головою Української Республіки, тобто заступає
місце президента [19, с. 68-71]. IV Універсалом
(9.01.1918 р.) Центральна Рада сповістила про
самостійність і незалежність України. На останньому засіданні Центральна Рада (29.04.1918 р.)
ухвалила проект Конституції (“Статут про державний устрій, права і вольності УНР”), який так
і не набрав чинності. Одночасно Центральна Рада обрала Президентом України М.Грушевського, про посаду та функції якого в Конституції
нічого не зазначалося [19, с. 70-71].
Другий етап в історії державного життя
України розпочався 29 квітня 1918 р., коли на
хліборобському з’їзді генерала П.Скоропадського було проголошено гетьманом України. Гетьман відповідно до “Законів про тимчасовий
державний устрій України” [13, с. 84-86] затверджував закони, був керівником зовнішньополітичної діяльності держави, верховним головнокомандувачем Української Армії і Флоту, оголошував військовий стан, йому належало право
помилування тощо [13, с. 84]. Вітчизняні науковці слушно характеризують “режим Скоропадського” як перший крок на шляху переходу від парламентської до більш ефективної моделі організації влади [15, с. 89-90].
Третій етап пов’язаний з періодом перебування при владі Директорії. У цю добу основним
законом Директорії був Універсал Трудового
Конгресу України від 28.01.1919 р. [11, с. 91],
який можна охарактеризувати як універсальну
тимчасову Конституцію УНР доби Директорії.
На останньому засіданні Конгресу було
прийнято “Закон про форми влади в Україні”,
позитивне значення якого полягало у тому, що
він уперше у формі закону визначав засади державного устрою і все-таки набув чинності [11, с.
91]. За кілька днів до краху УНР – 12.11.1920 р.
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С.Петлюра затвердив два закони: “Про тимчасове верховне управління і порядок законодавства
в УНР” і “Про Державну Народну Раду УНР”
[13, с. 114-122]. Відповідно до цих законів верховна влада в УНР “тимчасово організовується
шляхом розмежування і координації державних
функцій між Директорією, Державною Народною Радою і Радою Народних Міністрів”. До
компетенції Директорії, яка ототожнювалася з її
Головою, належало затвердження “прийнятих
Державною Народною Радою законів”, “прийнятих Радою Народних Міністрів призначень і звільнень”, “прийнятих Державною Народною Радою домовленостей з іншими Державами”, а також призначення Голови Ради народних міністрів, членів уряду та деякі інші повноваження.
Аналізуючи в історичному аспекті (17101939 рр.) еволюцію виникнення і становлення
одноособового глави держави в Україні, можна
констатувати, що саме обрання президента прямим шляхом та легітимне правове закріплення
його ролі має вважатися даниною української
історичної традиції. Крім цього, важливе значення у виникненні та становленні інституту Президента мають наявність в українській політикоправовій думці, у суспільних настроях кінця XIX
– початку XX ст. самої ідеї одноособового глави
держави (становище якого у системі органів влади більше відповідало посаді президента, ніж
монарха), втілення її у конституційних актах, які,
однак, не були реалізовані на практиці.
Подальший розвиток інституту Президента
пов’язаний з утворенням Української Радянської
Республіки, а з 1922 р. – перебуванням УСРР у
Складі Союзу РСР – до 24.08.1991 р. Першим
українським діючим Основним Законом стала
Конституція УСРР, ухвалена у березні 1919 р.
[14, с. 69-82]. Цінність її полягала у тому, що до
утворення СРСР вона була справді основним законом відносно незалежної, “напівсуверенної”
України [17, с. 38]. У загальних положеннях
Конституція представляла УСРР як організацію
диктатури трудящих та експлуатованих мас пролетаріату і найбіднішого селянства. Влада трудящих мала здійснюватися Радами робітничих,
селянських і червоноармійських депутатів. Її
центральними органами вважались Всеукраїнський з’їзд таких рад, ВУЦВК і РНК, у компетенції
яких перебували всі питання загальнодержавного
значення. З початку 1922 р., коли Україна увійшла до складу СРСР, вітчизняне законодавство
починає наслідувати законодавство СРСР та
РСФСР. Тому внесені зміни до Конституції
УРСР 1924 р., прийняті Конституції УРСР 1936

р. і 1978 р. були відображенням Конституції
СРСР. Фактично президентські функції аж до
1990 р. у СРСР покладалися на т. зв. колективного главу держави – Президію Верховної Ради. За
таких умов ні про який розподіл влад, як і про
введення поста Президента, не могло бути мови.
Причини запровадження поста Президента
в Україні практично ті ж самі, що і при заснуванні цієї посади в СРСР: демократизація процесів керівництва державою, і водночас посилення
персональної відповідальності глави держави за
стан справ у країні, і побудова органів влади на
принципі розподілу влад, і складання принципу
партійного плюралізму тощо [1, с. 280-282].
Проте, зрозуміло, що становлення цього владного інституту в Україні мало свої особливості: поперше, в Україні статус глави держави закріплювався не в окремому законі, ця проблема тривалий час розв’язувалася реформованою Конституцією 1978 р., що не могло не викликати постійних двозначності з приводу тих чи інших
елементів президентського статусу; по-друге, на
відміну від інших країн СНД і Балтії, у правовій
системі України впродовж одного року (з
8.01.1995 р. по 27.06.1996 р.) діяв Конституційний договір між Верховною Радою України та
Президентом України про основні засади організації та функціонування державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття нової Конституції України; по-третє, особливістю також є те, що запровадження цього
інституту як на конституційному рівні, так і фактично (1991 р.) супроводжувалося відсутністю
такого необхідного елементу поділу влад, яким є
конституційний судовий контроль.
Офіційне закріплення в Декларації про
державний суверенітет України принципу розподілу влад обумовлювало необхідність проведення широкомасштабної реформи державної влади.
Одним із таких кроків, спрямованих на докорінне реформування державної влади, стало заснування інституту Президента України. Так,
21.06.1991 р. Верховна Рада України ухвалила
постанову “Про вибори Президента Української
РСР”, у п. 1 якої визнала “за доцільне заснувати
пост Президента Української РСР до прийняття
нової Конституції Української РСР”. У цій постанові передбачалося також, що вибори Президента Української РСР мають відбуватися у 1991
р. Незабаром – 5.07.1991 р. – було прийнято три
закони Української РСР, а саме: “Про заснування
поста Президента Української РСР і внесення змін
і доповнень до Конституції (Основного Закону)
Української РСР” [9, ст. 445]; “Про Президента
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Української РСР” [10, ст. 446] і “Про вибори Президента Української РСР” [8, ст. 448]. На цьому
етапі статус Президента України визначався як
“вища посадова особа Української держави і глава
виконавчої влади” (ст. 1 Закону України “Про
Президента Української РСР”). Суттєвим тут було
те, що Президент не наділявся статусом глави держави. 1.12.1991 р. відбулися вибори Президента
України, під час яких уперше на конституційній
основі шляхом загальних виборів обрано Президента України - Л.М.Кравчука.
Невдовзі – 14.02.1992 р. - Верховна Рада
України прийняла Закон України “Про внесення
змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) України” [14, с. 233]. Ст. 114-1 зафіксувала
положення: “Президент України є главою держави і главою виконавчої влади України”. Це мало
вельми принципове значення: якщо інші державні структури виконують у державному механізмі
певні функції – законодавствують, управляють,
здійснюють правосуддя, то Президент за новим
статусом репрезентував державу в цілому як
усередині країни, так і за рубежем [3, с. 6]. Таке
зростання ролі Президента асоціювалося із посиленням його відповідальності за становище в
державі. Водночас виникла проблема розмежування компетенції між законодавчою і виконавчою гілками влади. В умовах тяжкої кризи
18.11.1992 р. Парламент України прийняв Закон
про тимчасове припинення повноважень Президента, передбачених п. 7-4 ст. 1145 Конституції і
повноважень Верховної Ради передбачених п. 13
ст. 97 Конституції. 19.12.1992 р. Верховна Рада
доповнила чинну Конституцію ст. 971, згідно з
якою закріплювалось право Парламенту делегувати своїм законом Кабінету Міністрів на визначений термін повноваження видавати декрети у
сфері законодавчого регулювання з окремих питань, передбачених Конституцією (ч. 3-13, ст.
97). 21.05.1993 р. ухвалив Закон, який доповнив
ст. 114-5 Конституції новим правилом (п. 7-4) [5,
ст. 284]. З прийняттям цієї конституційної норми
компетенція Президента значно розширилася.
Наступний етап у становленні інституту
Президента України пов’язаний з процесом безпосередньої підготовки і прийняття Конституції
України 1996 р. Зазначимо, що у цей період не
було одностайної думки щодо формулювання
статті Основного Закону про Президента, а тому
проблема його конституційного статусу була
предметом постійних дискусій серед учених.
Конституція України 1996 р. закріпила тільки
одне положення попереднього статусу Президента: “Президент України є главою держави і ви20

ступає від її імені” (ст. 102). Осмислюючи цю
проблему з позицій теоретичного правознавства,
вважаємо, що немає особливої потреби в деталізації дефініції поняття “президента”. Насамперед, логіка концепції поділу влад диктує необхідність включення глави держави до системи
виконавчої влади [20, с. 590]. Ще один доктринальний аргумент – правило сучасних парламентських режимів, згідно з яким виконавча влада
є біцефальною, яка включає главу держави і голову Уряду. Перший, як правило, має обмежені
повноваження або є номінальним утримувачем
цих повноважень, тоді як реальна влада належить Уряду та його голові (розподіл повноважень може бути різним) [2, с. 60]. У напівпрезидентських республіках глава держави дистанціюється від виконавчої влади, хоча його повноваження багато в чому пов’язані саме з діяльністю
виконавчої влади. До того ж роль глави держави
як одного зі “співголів” виконавчої влади конституціями може і не фіксуватися.
Екстраполюючи наведені теоретичні міркування та зарубіжну практику на вітчизняну
модель розглядуваного інституту, а також виходячи з тих масштабних повноважень, гарантій,
можливостей і процедур Президента щодо виконавчої влади, доповнених поширеною практикою
безпосереднього вирішення главою держави
конкретних управлінських питань, можна зробити висновок про те, що в Україні Президент фактично є главою виконавчої влади. Проте конституційно і фактично глава держави володіє також
значними повноваженнями у законодавчій та
певними правами у судовій сферах. А тому саме
з таких міркувань більш доцільною можна вважати формулу, яка характеризує Президента
тільки як главу держави. Водночас Конституція
України 1996 р. закріпила певний дисбаланс у
взаємовідносинах між органами влади: надмірність повноважень Президента і недостатність
повноважень Верховної Ради та Кабінету Міністрів. Цей дисбаланс екстраполюється на практику не шляхом пом’якшення, а, навпаки, різкого
нарощення. На жаль, спроби подолання цього
дисбалансу шляхом прийняття Закону України
“Про внесення змін до Конституції України” [7,
ст. 44] та Закону України “Про Кабінет Міністрів
України” [6] тільки загострили протиборство.
Висновки. Отже, становлення інституту
Президента в Україні відбувається шляхом проб і
помилок. І тільки невдачі спонукають до пошуку
оптимального варіанта розподілу повноважень
між гілками влади. Точкою відліку конструктивної
консолідації зусиль учених, політиків, державних
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діячів у розв’язанні цієї проблеми має бути доктрина розподілу влад, яка здатна відбивати практичну спрямованість наукових досліджень у сфері
політико-правового реформування державного і
суспільного життя в будь-якій демократичній державі. Ця доктрина є резервом правової інтерпретації й адаптації конституційних норм, який належить використати у повній мірі.
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THE MAIN STAGES OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE INSTITUTE
OF THE PRESIDENT IN UKRAINE: CONSTITUTIONAL-LEGAL ASPECTS
Summary
The present article is dedicated to the characteristics of the constitutional-legal aspects of formation
and development of the institute of the President in Ukraine. The main stages of evolution of the institute of
the Head of the State, internal and external pre-conditions of the formation of this institute are examined in
the article.

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 461. Правознавство.

21

УДК 342.511
© 2008 р. В.В. Коструба
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ЛЮДИНИ НА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ У ШВЕЦІЇ
Постановка проблеми. Концептуальне ядро теорії соціально-правової держави становить
положення про зростання відповідальності держави за добробут, розвиток і безпеку громадян.
Такий тип організації державного та суспільного
життя базується на принципах підтримки певної
рівноваги між демократичними інститутами й
сильною державною владою, плануванням і ринком, приватною й державною власністю, економічною ефективністю й соціальною справедливістю. У зв’язку з цим своєрідним індикатором
розвитку суспільства, важливою складовою внутрішньої політики держави є сильна соціальна
політика, яка сприяє зниженню соціальної напруги, зростанню добробуту населення, досягненню рівноваги та стабільності в суспільстві.
Актуальність цієї статті зумовлена тими
процесами, що мають місце в Україні і у світі в
цілому. Під впливом інтеграції відбувається
зближення національних правових систем та їх
інститутів. Базою такого зближення виступають
загальнолюдські правові цінності – ідеї прав людини, верховенства права, демократичної соціально-правової держави та інші, що набувають
усе більшого поширення у світі.
Закріплення на конституційному рівні положення про те, що Україна є демократичною,
соціальною, правовою державою, встановлення
пріоритету прав, честі і гідності людини, як найвищих соціальних цінностей закріплення положення щодо невід’ємності і невідчужуваності
прав і свобод людини зумовлює необхідність вивчення зарубіжного досвіду.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Частково досвід скандинавських країн з проведення державної політики у соціальній сфері
проаналізовано у працях О. Волкова, Т. Лейсснера, Г. Лібман, А. Меллера, Л. Преснякової,
Х.Сведнера та інших. Проте вітчизняними дослідниками, на жаль, вивченню цього питанню не
приділялося достатньої уваги.
Метою даної статті є спроба показати процес розвитку системи соціального забезпечення у
Швеції, виділити її основні риси та дослідити
принципи шведської соціальної політики.
Виклад основного матеріалу. Система
соціального забезпечення Швеції завжди привертала увагу політиків і вчених, викликала цікавість
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та захоплення, бажання запозичити досвід цієї країни, перенести елементи його в інші історичні та
культурні умови. Термін “шведська модель” добре
відомий у всьому світі, часто ідентифікується саме
з державною політикою у соціальній сфері, яка вирізняється серед інших ефективністю, надійністю,
стабільністю, продуманістю.
Розділ І "Форми правління" Швеції містить
у собі параграф, що стосується соціальних, економічних і культурних прав, у якому зафіксовано:
“державна влада здійснюється на засадах рівної
поваги до всіх людей в ім’я свободи й гідності кожної особистості. Особистий, економічний та
культурний добробут окремої людини є основоположною метою держави. Вона насамперед зобов’язана разом з усім суспільством гарантувати
право на працю, житло й освіту, сприяти розвитку
соціального забезпечення й захисту, а також створенню сприятливих умов життя” [4, с. 710].
У шведській моделі соціально-правової
держави основними рисами соціальної політики
є універсальність і справедливість. Крім того,
характеризуючи всеохопну соціальну політику у
Швеції, вчені неодноразово наголошували, що у
цій державі вдалося створити таку систему соціального захисту людини, яка гарантує всебічний
розвиток особистості й забезпечує їй гармонійні
взаємовідносини з суспільством [2, с. 73].
У Швеції взаємодопомогу й підтримку хворих
і слабких здавна розглядали як спільний обов’язок
усіх громадян. Як і в багатьох країнах, тут на ранніх
етапах відповідальність за соціальну сферу лежала на
церковному приході, однак поступово ці функції перейшли до держави, і тепер відповідальність за соціальну захищеність громадян поділяють між собою
центральна влада та органи місцевого самоврядування (ландстинги та комуни).
Витоки сучасної соціальної політики у
Швеції з’явилися у другій половині ХІХ ст., і
хоча добробут країни у цей час швидко зростав,
розподіл доходів був нерівномірним й несправедливим. Соціальна й економічна вразливість
працівника провокувала численні конфлікти, які
вели до втрати робочого часу, зростанню наруги
у суспільстві. Щоб ці негативні процеси не призвели до соціального вибуху, держава, відповідаючи на вимоги своїх громадян і намагаючись
запобігти конфліктам, вдалася до заходів соціа-
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льного захисту найбільш уразливих верств населення. Прагнення уникнути можливого суспільного конфлікту, знайти певний консенсус – характерне для політичної культури Швеції. Найважливішим заходом у цьому напрямку стало ухвалення у
1913 р. першого в історії Швеції закону про загальну народну пенсію, що можна розглядати як “провісник” широкомасштабного соціального законодавства, розвиток якого припадає на ХХ ст.
Одним із центральних питань політики соціал-демократів, які прийшли до влади у 1930-х
роках, стають реформи соціальної сфери, і це не
зважаючи на тривалу економічну кризу й нестачу фінансів на проведення активних реформ. Пакет нормативно-правових актів для реалізації
першочергових заходів у соціальній сфері поступово приймає парламент. Без сумніву, свою роль
у цьому відіграли уроки російської революції, як
позитивні – широкі прогресивні реформи у сфері
соціального забезпечення, так і негативні – примусові засоби рзв’язання проблем, неприпустимі
для більшості шведських соціал-демократів.
Основну мету соціальної політики тісно
пов’язували із завданням економічного зростання, одним з найважливіших чинників якого уряд
вважав поліпшення матеріального та соціального
становища працівників, які не повинні “відволікатися” на усунення “власних” економічних проблем. Ще у 1932 р. відомий шведський політичний діяч, соціал-демократ Г. Мюрдаль казав, що
соціальна політика – це не витрати, а інвестиції
[9, с. 501]. Вже у 1944 р. соціал-демократи розробили “Післявоєнну програму робітничого руху”, спрямовану на створення підґрунтя для загальної системи соціального забезпечення, яка
охоплювала б усіх громадян [7, с. 259].
Період після Другої світової війни справедливо називають “порою жнив” для соціалдемократів, реформи йшли одна за одною. Ухвалено низку нормативно-правових актів, які закріплювали державну політику вирівнювання.
Народну пенсію за віком збільшено до прожиткового мінімуму 1946 р., ухвалено постанову про
загальне страхування на випадок хвороби, 1947р.
запроваджено однакову допомогу на дітей, незалежно від прибутків їхніх батьків. Соціальна житлова політика у цей період дала змогу родинам
із низькими доходами отримати сучасні квартири, а державні позики й субсидії стимулювали
житлове будівництво, зокрема в громадському
секторі. Крім того, значно збільшено асигнування на університети та вищі школи. Відповідно до
нового закону про охорону праці (1948 р.) двотижнева щорічна відпустка стала тритижневою, а

1950 р. ухвалено закон про загальну дев’ятирічну
освіту, опрацьовано плани розширення мережі
науково-дослідних установ і вищих навчальних
закладів. Протягом 1957–1960-х років питання
про народну пенсію стало основним у шведській
внутрішній політиці, суперечки між політичними
партіями з цього приводу призвели до проведення всенародного референдуму, на якому був
схвалений проект загальної обов’язкової пенсії
за працю, яка б фінансувалася за рахунок відрахувань підприємців.
Нині система соціального захисту – основний елемент шведської “політики добробуту”,
метою якої є забезпечення людини від різних
ризиків: на випадок хвороби, народження дитини, старості (загальне страхування), у зв’язку із
нещасними випадками та хворобами на виробництві (страхування від нещасних випадків на
виробництві) та безробіттям (страхування від
безробіття та допомога на ринку праці) тощо.
Отже, формування шведської системи соціального забезпечення проходило поступово і
знаходило закріплення на законодавчому рівні,
що дало змогу О. М. Волкову [1, с. 119] виокремити кілька етапів її розвитку.
Перший етап, коли закладалися основи сучасної системи соціального забезпечення у Швеції, він пов’язує із ухваленням у 1889 р. закону
про охорону праці. У цей період основну увагу
приділяли соціальній допомозі за місцем роботи
працівника, яка охоплювала страхування на випадок хвороби, заходи з охорони праці та страхування від нещасних випадків на виробництві.
Мета такої допомоги – зниження витрат на робочу силу. Політику соціального страхування в той
час проводили через систему служб взаємодопомоги, які надавали медичні послуги та виплачували допомогу на лікування.
Другий етап почався з приходом до влади
соціал-демократів у 1930-х роках, коли розширилася система заходів соціального страхування та
охорони здоров’я. У 1946 р. введено систему загальнообов’язкового страхування, а у 1955 р.
служби взаємодопомоги були перетворені в державні установи, до компетенції яких входило
здійснення повного або часткового відшкодування витрат на медичні послуги всім громадянам. У 1962 р., із ухваленням закону про страхування, служби взаємодопомоги були перейменовані в місцеві контори соціального страхування.
Допомога на дітей спочатку здійснювалася у формі зменшення рівня оподаткування осіб, які
мають дітей, але з 1947 р. вона була замінена на
грошові виплати за рахунок бюджетних коштів.
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Пенсійна система, відповідно до закону про народні (основні) пенсії 1913 р., базувалася на
принципі страхування: розмір внесків і виплат
визначався залежно від доходів застрахованої
особи й розраховувався індивідуально. Новий
закон про народні пенсії 1935 р. поширювався
вже не тільки на пенсіонерів, а й на інвалідів.
Після жорсткої політичної боротьби, всенародного референдуму та нових виборів, Риксдагом у 1959 р. ухвалено, запропонований соціал-демократами законопроект про загальну
обов’язкову пенсію за працю, який зафіксував,
що розмір пенсії працівника визначається з урахуванням рівня передпенсійних доходів застрахованої особи.
Третій етап розвитку системи соціального
забезпечення у Швеції пов’язують зі вступом у
дію закону про соціальні послуги 1982 р., який
охоплював вже всі сфери соціальної діяльності
держави й закріплював основний принцип фінансування різного роду соціальних виплат за
рахунок загальнодержавних і місцевих податків.
Отже, одним із основних принципів шведської моделі соціально-правової держави є універсальність. Система соціального забезпечення
побудована у цій державі також базується на
цьому принципі, хоча за час свого існування зазнала значних змін. Це означає, що вона охоплює
кожного жителя Швеції, незалежно від роду його
занять, а у багатьох випадках, і від того, чи
отримує ця особа заробітну плату. Громадяни
рівною мірою, не залежно від їх соціального статусу, відраховують певну частину свого доходу
до державного бюджету і, таким чином, беруть
участь у фінансуванні системи соціального забезпечення (принцип солідарності). Держава, у
свою чергу, бере на себе функції перерозподілу
соціальних благ від забезпечених до найбільш
незахищених груп населення. Дорожнеча такої
системи (рівень оподаткування у Швеції один з
найвищих) компенсується високим рівнем соціальної захищеності населення, відсутністю шокуючих контрастів між багатством і нужденністю і
політичною стабільністю.
Розрізняють два основних напрямки, за якими формується шведська соціальна політика: 1)
перерозподіл доходів за допомогою та званих
трансфертів; 2) організація різного роду соціальних
служб, таких, як догляд за дітьми, людьми похилого віку, недієздатними громадянами тощо [8, с. 42].
Трансферти реалізуються через систему
страхування або шляхом прямої фінансової підтримки. Соціальне страхування здійснює держава централізовано або за допомогою державних
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страхових кас, які є у кожному лені. Каси не мають власних фондів, і тому не беруть участі безпосередньо у фінансуванні соціальної допомоги,
яке здійснюється за рахунок податкових відрахувань. Вони підпорядковані Державному управлінню соціального страхування, яке має право
ухвалювати окремі постанови і рекомендації. На
урядовому рівні за юридичні й бюджетні питання, пов’язані із соціальним страхуванням, відповідає Міністерство соціального захисту населення, а за питання стосовно допомоги по безробіттю – Міністерство промисловості.
Окрім традиційного страхування, яке здійснюється у межах суспільного сектора, останнім
часом збільшується частка так званого договірного страхування, пов’язаного із суб’єктами на
ринку праці – роботодавцями та працівниками, а
також приватне страхування. Участь у певному
виді страхування у першому випадку залежить
від рішення Риксдагу, у другому – від рішення
роботодавця та працівника, у третьому – від рішення самого індивіда. Прямими фінансовими
виплатами зазвичай опікуються комуни, які у
Швеції є одночасно територіально-соціальними
осередками й низовою ланкою державного організму. Також є проміжні між страхуванням та
прямими виплатами форми підтримки – такі, як
державна допомога на дітей, допомога на житло,
тощо. Держава також бере на себе витрати,
пов’язані з похованням у тих випадках, коли покійник не мав для цього належних коштів.
На думку Г. Лібман та Л. Преснякової,
шведська соціальна політика базується на трьох
основних принципах: 1) рівність – це забезпечення
для всіх рівних можливостей досягнення добробуту; 2) надання соціальних гарантій, які за своєю
сутністю враховують усі можливі життєві ситуації
(“на всі випадки життя”); 3) досягнення повної зайнятості дієздатного населення [5, с. 92].
Джон Квіст називає шість принципів соціальної політики Швеції: загальний характер:
державна соціальна політика охоплює все населення Швеції, причому, впроваджуючи цю політику, держава відіграє більшу роль, ніж ринок чи
громадянське суспільство; суцільна зайнятість:
політика спрямована на забезпечення цілковитої
зайнятості населення та запобігання безробіттю;
рівність: політика має на меті досягнення рівності
між різними ґендерними, етнічними, віковими,
класовими, сімейними, релігійними, регіональними
та іншими групами; універсальність: право на
увесь спектр основних соціальних гарантій мають
усі шведські громадяни; надійність цих гарантій:
соціальні послуги мають високу якість; їх надають
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професіонали в певній галузі; щедрість гарантій:
грошові трансферти, особливо для низькодохідних
груп є достатньо щедрими, щоб забезпечити гідний
рівень життя [3, с. 38].
Інші дослідники шведської моделі соціальної політики вважають, що для неї характерні
такі загальні цілі, як зміцнення солідарності та
зменшення нерівності [10, с. 57].
У більшості країн система соціального
страхування розрахована на людей з невисокими
доходами, інколи до них зараховують і дрібних
підприємців. У Швеції соціальні програми охоплюють все населення, а не окремі його групи.
Вони підкоряються так званому принципу загальності соціального страхування. Організація
суспільного сектора сфери послуг передбачає
наявність значних коштів, які надходять туди від
податків. Саме тому шведські податки відносно
високі, але треба мати на увазі, що більша частина коштів, які вони збирають, повертається платникам податків у формі переказів грошових коштів і суспільних послуг. Усе населення оплачує
послуги, і всі користуються цими послугами. Так
шведи уникнули протистояння на “тих, хто сплачує, і тих, хто живе за чужий рахунок”. Цей
принцип мав певне позитивний сенс: усі громадяни знали, що їхні кошти, які витрачаються на
високі податки державі та органам місцевого самоврядування, повертаються до них у вигляді
виплат і послуг, і, в кінцевому рахунку, згуртовують громадянське суспільство.
Принцип загальності є і фактором досягнення рівності у шведському суспільстві: безкоштовне
чи відносно недороге державне медичне обслуговування та освіта доступні всім. Формулюючи у
свій час принципи соціального страхування, шведські соціал-демократи доводили, що рівень освіти,
яка надається у рамках державної системи, має бути настільки високим, щоб зникла навіть можливість формування попиту на приватну освіту та
високого попиту на медичне обслуговування у межах приватного сектора [6, с. 411].
Протягом 90-х років ХХ ст., у період економічних труднощів принцип універсального
соціального забезпечення був предметом публічного обговорення, але більшість політичних партій і громадян підтримали принципи всезагального соціального забезпечення, що фінансується
за рахунок державних та місцевих ресурсів (податків). Внаслідок цього рівень оподаткування у
Швеції є одним з найвищих у світі.
Висновки. Отже, для шведської системи
соціального забезпечення характерні великі бюджетні витрати, високі стандарти послуг, значні

соціальні виплати й традиційно широка участь
держави в цій галузі. Адже, як закріплено у Законі про соціальне забезпечення 1980 р., соціальне забезпечення суспільства на основах демократії та солідарності повинно сприяти економічній та соціальній безпеці, рівності умов життя й
активній участі особи у суспільному житті.
Відмітною рисою шведської державної політики в соціальній сфері є стабільність проведення реформ протягом усього ХХ ст., і хоча ці
реформи зазнавали під впливом економіки
кон’юнктурних коливань, вони незмінно залишались у центрі діяльності урядів як необхідний
засіб збереження мирних і збалансованих відносин у суспільстві, досягнення соціальної справедливості, вирівнювання доходів та успішної економічної політики.
Система соціального забезпечення, реалізована у Швеції, викликала й продовжує викликати великий інтерес у багатьох державах.
Шведський досвід у розв’язанні проблем людей
похилого віку й молоді, жінок і дітей з обмеженими можливостями, технології роботи з сім’ями
вивчають у Європі й Азії, Америці й Африці, і не
лише студенти та науковці в університетах, а й
політики, бізнесмени, суспільні діячі. І це не випадково. Завдяки багаторічним зусиллям шведів,
спрямованих на поліпшення умов життя різних
груп населення, Швеція демонструє всьому світу
можливості реального поліпшення соціального
клімату в суспільстві, якості життя для людей
будь-якого віку, статі та професій.
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ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ
В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. У світовій юридичній літературі поняття «ювенальна юстиція»
нерозривно пов’язане із здійсненням судочинства у справах за участю неповнолітніх осіб. Ювенальна юстиція має свої специфічні ознаки,
принципи та засади, які відрізняють її від правосуддя, що здійснюється в інтересах повнолітніх громадян. Така особливість ювенальної юстиції пояснюється тим, що проблема захисту прав неповнолітніх, ефективність такого захисту завжди була і
залишається досить актуальною, оскільки дієвість
системи права в країні має визначатися з погляду
реальної ефективності забезпечення прав, свобод
та інтересів найменш захищених верств населення,
якими, передусім, є неповнолітні особи.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Проблема створення ювенальної юстиції в України вже тривалий час обговорюються науковцями таких галузей права, як кримінального, цивільного, цивільного процесуального. У працях
сучасних дослідників Волинець Л.С., Белякової
С.В., Кулапова В.В., Кидалової А., Крестовської
Н.М., Савченко Л.Н., Юзікової Н.І. питання щодо доцільності існування ювенальної юстиції
розглядаються переважно у контексті охорони
прав та інтересів неповнолітніх осіб, здійснення
правосуддя щодо неповнолітніх осіб, які скоїли
злочин. Деякі аспекти даної проблеми аналізуються також і в публікаціях Євко В., Колесниченко З., Короткової Л., Коталейчук С. та ін., в
яких частково акцентується увага на необхідності судового захисту прав неповнолітніх у сім’ї.
Метою даної статті є висвітлення шляху
становлення та обґрунтування
необхідності
створення ювенальної юстиції в Україні.
Виклад основного матеріалу. У 1899 році
в США було створено перший в історії суд у
справах неповнолітніх. З цього моменту інтерес
до ювенальної юстиції значно зріс і тривав він до
20-х років XX століття.
Прийнята у 1924 році Лігою націй так звана
Женевська Декларація [23, с. 18-29] закликала чоловіків та жінок усього світу створювати для дітей необхідні умови для їх нормального духовного та фізичного розвитку. Про необхідність здійснення судового захисту прав дітей у Декларації не йшлося.

Після закінчення другої світової війни в
1945 році Генеральна Асамблея ООН створює
Дитячий Фонд Організації Об’єднаних націй
(ЮНІСЕФ), а в 1948 році Генеральна Асамблея
ООН приймає Загальну декларацію прав людини
[14, с. 7-11], яка проголошує право на захист сім’ї –
основної складової суспільства з боку держави (ч. 3
ст. 16). Проте все перелічене - це лише окремі фрагменти з міжнародних документів, у центрі уваги
яких знаходилися права людини, у тому числі і
неповнолітніх осіб, охорона яких, без сумніву, має
свої специфічні особливості.
Першим комплексним міжнародним документом щодо прав неповнолітніх є Декларація
прав дитини [1, с. 8-19], яка повністю була присвячена тільки дітям. Цей документ закликав батьків, добровільні організації, місцеву владу і
національні уряди з метою забезпечення дітям
щасливого дитинства якнайкраще забезпечувати
інтереси дитини (принцип 7). Уперше на законодавчому рівні закріплено право неповнолітньої
дитини за всіх обставин бути серед тих, хто першими повинен одержувати захист і допомогу
(принцип 8). Безперечно, тут мова йде і про належний судовий захист.
Проблема захисту прав дитини потребувала
подальшого вдосконалення, особливо, якщо такі
права потребували захисту в суді. Так, в 1966 році
було прийнято Міжнародний пакт про громадянські і політичні права [18, с. 36-62], де в основному
повторювалися положення щодо права неповнолітніх на захист з боку держави (ч. 1 ст. 23; ст. 24).
У цьому Пакті, що набрав чинності для України 23
березня 1976 року, уперше зазначено, що всі особи
є рівними перед судом і що будь-яка особа має
право на справедливий і публічний розгляд справи
компетентним і безстороннім судом, створеним на
підставі закону. Жодних обмежень щодо віку особи цей документ не містить. Більше того, існують
певні застереження стосовно судового захисту неповнолітніх осіб. Так, преса і публіка можуть не
допускатися на весь судовий розгляд або його частину з міркувань моралі, громадського порядку чи
державної безпеки, або коли того вимагають інтереси неповнолітніх (ч. 1 ст. 14). Міжнародний пакт
про економічні соціальні і культурні права [15, с.
12-23], прийнятий у 1966 році, повторив закріплені
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раніше положення щодо захисту дітей і вперше торкнувся категорії “несамостійних дітей та їх виховання”. Тут мова, безперечно, йде саме про дітей, які не
досягли повноліття. Таким чином, на міжнародному
рівні вперше було визнано право неповнолітніх на
належний судовий захист.
Як бачимо, інтереси неповнолітніх осіб
знаходяться на одному рівні з інтересами держави. На особливий характер судового захисту прав
неповнолітніх вказує інший принцип, згідно з
яким будь-яка судова постанова в цивільній
справі повинна бути публічною, за винятком тих
випадків, коли інтереси неповнолітніх вимагають
іншого або якщо справа стосується встановлення
опіки над дітьми (ч. 1 ст. 14). Стаття 26 Міжнародного пакту остаточно закріплює положення
про рівність усіх людей перед законом та їх право без будь-якої дискримінації (в тому числі і
вікової) на рівний захист перед законом.
Не залишилися поза увагою міжнародної
спільноти і проблеми, пов’язані з дітьми, які позбавлені права виховуватися в сім’ї. Не випадково ГА ООН в 1986 році прийняла Декларацію
“Про соціальні і правові принципи, які стосуються захисту і благополуччя дітей, особливо при
передачі дітей на виховання та їх усиновлення на
національному і міжнародному рівнях” [17, с. 510]. Цей документ у подальшому і ліг в основу
процесу усиновлення в Україні, який проводиться в інтересах дитини, і, що найголовніше, – тільки в судовому порядку (ст. 207 СК).
Прийнята 20 листопада 1989 року в НьюЙорку Конвенція про права дитини [19, с. 34-49]
стала першим комплексним документом, у якому
міжнародна спільнота, її держави-учасниці спробували кодифікувати загальні підходи до проблеми визнання, захисту, охорони та гарантій
реалізації і захисту прав дитини, що відповідає
Загальній декларації прав людини, яка проголосила, що діти мають право на особливу турботу і допомогу і що сім’я як основна ланка суспільства повинна сприяти росту благополуччя її
членів і особливо дітей, яким повинні бути надані необхідні захист і сприяння для всебічного
розвитку. У Конвенції сформульовані основні
принципи, якими повинні керуватися суб’єкти
охорони і захисту прав дитини.
Так, згідно зі статтею 3 Конвенції, у всіх
діях стосовно дітей, незалежно від того, застосовуються вони державними або приватними установами, які займаються питаннями соціального
забезпечення, судами, адміністративними або
законодавчими органами, першочергова увага повинна приділятися найкращому забезпеченню ін28

тересів дитини. Окрім цього, держави зобов’язуються забезпечити дитині такі турботу і захист,
які необхідні для її благополуччя, беручи до уваги
також права й обов’язки її батьків, опікунів або
інших осіб, які несуть відповідальність за дитину
за законом і з цією метою застосовують відповідні
законодавчі та адміністративні засоби.
Як бачимо, про які б права неповнолітніх
не йшла мова в Конвенції про права дитини, кожен раз вона орієнтує на турботливе ставлення
до неповнолітньої особи, її особистої незалежності, самостійності, що є стрижнем повноцінного
розвитку неповнолітньої особи, її становлення як
громадянина. Причому Конвенція не просто звертає увагу на необхідність турботливого ставлення до ще духовно і фізично несформованої
особистості, але й визначає ті важелі впливу на
неповнолітнього, які і формують його особистість. Тому в якості основоположного Конвенція
розглядає право неповнолітнього на збереження
своєї індивідуальності (ч. 1 ст. 8). Основні положення Конвенції надають неповнолітнім право
на формування власних поглядів та право вільно
їх висловлювати з усіх питань, що стосуються їх
життя. Причому жодних вікових обмежень Конвенція не встановлює, надаючи таку можливість
національному законодавству як матеріальному,
так і процесуальному, яке диференціює правову
оцінку думки, поглядів неповнолітніх залежно
від їх віку та характеру спору щодо їх порушеного права або інтересу. Із зазначеного права
неповнолітнього випливає його право бути заслуханим у ході будь-якого судового або адміністративного розгляду в порядку, передбаченому
процесуальними нормами національного законодавства. Не випадково цей документ називають
“Великою Хартією вольності для дітей” та “Світовою Конституцією прав дитини” [23].
Найважливішою особливістю Конвенції є
те, що права дитини, питання їх реалізації, захисту й охорони, а також відповідні гарантії цих
прав сформульовані у вигляді обов’язків, взятих
на себе державами-учасницями добровільно.
Домінуючим у такому підході є принцип всеосяжної відповідальності держав за забезпечення
прав дитини, закріплений статтею 4 Конвенції.
Конвенція „Про права дитини” була ратифікована
Верховною Радою Української РСР 27 лютого
1991 р. З моменту її ратифікації цей принцип став
домінуючим також і в законодавстві України. Приєднавшись до Конвенції, Україна тим узяла на себе
міжнародні зобов’язання з приведення свого законодавства у відповідність до Конвенції про права
дитини, яка проголошує, що “дитина, враховуючи
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її фізичну та розумову незрілість, потребує спеціальної охорони і турботи, включаючи належний
правовий захист, як до, так і після народження”
(преамбула Конвенції).
Уперше на необхідність судового захисту
прав осіб, які не досягли вісімнадцятирічного
віку, вказує Європейська Конвенція про здійснення прав дітей, проголошена 25 січня 1996 року в Страсбурзі [14, с. 733 - 740].
Мета цієї Конвенції полягала в тому, щоб
забезпечити, виходячи з інтересів дітей, їх права,
надавати їм процесуальні права та полегшити
реалізацію цих прав, слідкуючи за тим, щоб діти
були проінформовані особисто або через інші
органи та їм було б дозволено брати участь у судовому розгляді справ, які торкаються їх інтересів (ч. 1 ст. 1). Для цієї мети Конвенцією передбачається, що судовий розгляд справ, об’єктом
яких є права та інтереси дітей, тобто провадження із сімейних відносин, повинні здійснюватися в
інтересах дітей (п. 3 ст. 1). Основним ідеям цієї
Конвенції не суперечить Сімейний кодекс України. Так, згідно з кодексом кожний учасник сімейних відносин, який досяг чотирнадцяти років,
має право на безпосереднє звернення до суду за
захистом свого права або інтересу (ч. 1 ст. 18).
Наприкінці XX століття ці проблеми стають надзвичайно актуальними в країнах пострадянського простору, особливо в Російській Федерації, в якій фактично створюється ювенальна
юстиція у відповідності з судовою реформою.
Україна має властиві лише їй історичні корені щодо формування статусу дитини в суспільстві. З глибокої давнини дійшло до нас “Повчання Володимира Мономаха своїм дітям” (приблизно 1117 р.) [3, с. 12]. З цього документа видно, що громадська думка міцно оберігала цілісність сім'ї, бо саме сім’я – це запорука виховання
дитини, а мірилом гідності людини та її морального стану за всіх часів було ставлення до дитини, адже кожна людина, особливо в дитинстві,
потребує любові та піклування, доброзичливого
ставлення до себе, відчуття своєї необхідності.
У прийнятій 28 червня 1996 року Конституції України зазначено, що в державі визначаються і гарантуються права і свободи людини і
громадянина згідно із загальноприйнятими міжнародними актами. У Конституції України не
передбачено будь-яких винятків щодо можливостей використання різних способів захисту неповнолітніми особами своїх прав. Це випливає із
ст. 55, відповідно до якої права і свободи людини
і громадянина захищаються судом (ч. 1); кожному гарантується право на оскарження в суді рі-

шень, дій чи бездіяльності органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (ч. 2); кожен має право
будь-якими не забороненими законом засобами
захищати свої права і свободи від порушень і
протиправних посягань (ч. 4). Жодних обмежень
щодо можливого захисту неповнолітніми своїх
прав у суді ця стаття не містить. Таким чином,
Конституція України вказує на можливість використання неповнолітніми одного з найбільш ефективних правових засобів захисту – судового.
Історичний шлях становлення судового захисту прав неповнолітніх, його еволюція та стан
сучасного законодавства в Україні, цілком закономірно призвели до ідеї створення “спеціалізованої юстиції” так званої “ювенальної юстиції”,
яка досить активно підтримується також і російськими науковцями [2, с. 12-15; 13, с. 58-67].
Спеціалізована юстиція, на думку вчених,
дозволяє залучити до вирішення окремих категорій справ найбільш високо кваліфікованих фахівців, що призводить до підвищення якості здійснення правосуддя у справах за участю неповнолітніх. Особливість “ювенальної юстиції” визначається специфічними принципами, на основі
яких і пропонується її створення. По-перше, це
орієнтація правосуддя на охорону прав, свобод
та інтересів неповнолітніх. По-друге, – соціальний зміст правосуддя у справах за участю неповнолітніх. По-третє, індивідуалізація судового
процесу, оскільки в центрі судового процесу
знаходиться неповнолітня особа. Про необхідність нового підходу до проблеми захисту прав
неповнолітніх йдеться також і на шпальтах вітчизняних видань [4, с. 107-110; 5, с. 79-82; 7, с.
55-57; 8, с. 36-39; 9, с. 46-48; 16, с. 33-34; 20; 21,
с. 55-57; 24; 25, с. 111-112; 10, с. 47-51; 6, с. 8891; 11, с. 58-64].
Згідно із Сімейним кодексом України,
учасник сімейних відносин, який досяг чотирнадцяти років, має право на безпосереднє звернення до суду за захистом свого права або інтересу
(п. 1 ст. 18), що значно збільшить кількість справ
у судах за участю неповнолітніх та повинно
прискорити появу Ювенального суду в Україні.
Отже, національне законодавство щодо захисту неповнолітніми своїх прав та інтересів в
суді відповідає основним принципам та положенням, закріпленим в міжнародних актах. Але,
на жаль, в цивільному процесуальному законодавстві Україні не існує єдиного комплексного
процесуального документа, або хоча б окремої
глави в ЦПК, які б регулювали права неповнолітніх на судовий захист та його реалізацію, що
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вкрай необхідно при створенні ювенальної юстиції.
Сьогодні назріла нагальна потреба у їх виникненні, особливо у зв’язку з прийняттям Сімейного
кодексу України, положення якого стосовно малолітніх і неповнолітніх громадян знаходяться у протиріччі з нормами нині діючого Цивільного процесуального кодексу , який в цілому зберігає в основному застарілий підхід щодо питання цивільної
процесуальної дієздатності особи.
Поряд з цим чинний ЦПК містить ряд нових положень стосовно можливості захисту неповнолітніми своїх прав у суді, що значно покращить ефективність захисту прав неповнолітніх громадян у цивільному судочинстві.
Досить активно сьогодні обговорюється
питання щодо формування нового підрозділу
права, а саме – ювенального права, під яким розуміється система правових норм, спрямованих
на забезпечення виживання, розвитку та захисту
інтересів молодого покоління [12, с. 36], що, безперечно, позитивно вплине на прискорення створення в Україні Ювенального суду.
Висновок. Виходячи з викладеного, очевидна необхідність створення в Україні Ювенального суду, який був передбачений Концепцією
судово-правової реформи 1992 року. Але, на
жаль, Закон «Про судоустрій України» знову ж
не передбачає наявності такого органу в судовій
системі України. Цей факт, на нашу думку, не
може свідчити про те, що в Україні ювенальної
юстиції немає, оскільки як кримінальні, так і цивільні справи за участю неповнолітніх розглядаються загальними судами, а отже, безперспективно стверджувати, що в країні відсутнє і ювенальне правосуддя. Ці фактори красномовно свідчать, що необхідність створення Ювенального
суду в Україні назріла, мова може йти лише про
створення відповідної нормативної бази, на чому
зроблено акцент у Концепції судово-правової
реформи в Україні.
При розв’язанні цієї нагальної проблеми
потрібно завжди пам’ятати, що мова йде про судовий захист прав, свобод та інтересів молодого
покоління, яке в майбутньому забезпечуватиме
розвиток і процвітання нашої країни.
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THE PROBLEM AND THE FUTURE WAYS TO DISCOVER
THE JUVENIAL JUSTICE IN UKRAINE
Summary
The term “juvenial justice” is connected with the trials with civil cases involved children under age of
18. juvenial justice has its specific features, principles and graund, which is relativery made to the civil procedural cases with parts over 18 years.
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IІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС. МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО.
ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УДК 349.2
© 2008 р. І.В. Апопій
Львівська комерційна академія, Львів
ОБМЕЖЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ОСІБ, ЩО ПЕРЕБУВАЮТЬ
У ФАКТИЧНИХ ШЛЮБНИХ ВІДНОСИНАХ
Постановка проблеми. Фактичні шлюбні
відносини є альтернативною і дуже поширеною
формою організації сімейного життя чоловіка та
жінки в рамках реалізації їх права на особисту
свободу. Загальна демократизація українського
суспільства, запозичення західного способу життя і системи цінностей, характерної для розвинутих європейських держав зробило такі сім'ї нормою сучасності, що не суперечить загальноприйнятим моральним засадам. Стрімке зростання кількості зазначених пар потребує якісних
змін чинного законодавства щодо регулювання
відносин фактичного подружжя, насамперед захисту їх прав та інтересів у майновій сфері.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Дослідженням правових проблем регулювання
фактичних шлюбних відносин займалися такі
вчені, як Ромовська З.В., Фурса С.Я., Червоний
Ю.С., Диба І., Марченко В. та інші.
Виклад основного матеріалу. Важко переоцінити роль Сімейного кодексу, вагомим внеском якого у процес удосконалення й осучаснення вітчизняного законодавства стало, зокрема,
остаточне визнання фактичного подружжя сім'єю, що нарешті поклало край дискусіям на цю
тему серед науковців і практиків. Ще одним важливим нововведенням даного нормативноправового акта є максимальне усунення різниці в
правовому регулюванні майнових відносин подружжя та осіб, що перебувають у фактичних
шлюбних відносинах. Ідеться про визначення
правового режиму майна й особливості аліментних зобов'язань, у яких подружжя та фактичні
подружжя одержали практично ідентичні права.
Проте, віддаючи належне Сімейному Кодексу, потрібно визнати: він, на жаль, не
розв’язує усіх правових проблем, з якими стикаються сім'ї, що наважились проігнорувати державну реєстрацію своїх взаємин. Незважаючи на те,
що за своїм практичним змістом шлюбні та фактичні шлюбні відносини відрізняються лише наявністю чи відсутністю юридичного оформлення, законодавець уперто продовжує, як висловилася Ро32

мовська З.В., «фетишизувати» шлюби, ставлячи
осіб, що перебувають у фактичних шлюбних відносинах, в умови майнової дискримінації [10, с.21].
Найбільш яскравим прикладом таких нерівних умов є порядок спадкування. Оскільки, як
було сказано вище, шлюби і фактичні шлюбні
відносини мають у своїй основі однакові відносини між особами, в науковій літературі була
висловлена оптимістична думка, що фактична
дружина (чоловік) за умови тривалого проживання однією сім'єю із спадкодавцем, може претендувати на спадкування у першій черзі за законом за аналогією [10]. Проте така позиція не
збігається з офіційним тлумаченням норм Цивільного Кодексу. Відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову
практику у справах про спадкування», проживання однією сім'єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення в них права на
спадкування за законом у першу чергу на підставі статті 1261 ЦК. Такі особи є спадкоємцями
четвертої черги за законом [9]. Отже, особа, що
проживала зі спадкодавцем у фактичних шлюбних відносинах, матиме право на спадкування
лише за відсутності в останнього дітей, батьків,
рідних і двоюрідних братів і сестер, баби, діда,
прабаби, прадіда, дядька, тітки, племінників,
племінниць, онуків, правнуків та й то за умови
спільного проживання не менше 5 років. Така
позиція законодавця є яскравим прикладом домінування форми над змістом, притаманного вітчизняній правовій системі.
Ще більше проблем виникає у разі, коли
особи, що проживають у фактичних шлюбних
відносинах, одночасно перебувають у нерозірваному шлюбі з іншою особою. Власне, нерідкісні
випадки, коли один (або й обидва) з фактичного
подружжя, маючи за плечима невдалий шлюб, з
певних, часто суб'єктивних, причин, не оформили його припинення юридично. У такому разі
право на спадкування в жодного з них не виникає. Так, відповідно до згадуваної Постанови
Пленуму ВСУ, до числа спадкоємців четвертої
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черги не входить особа, яка хоча і проживала
спільно зі спадкодавцем, але перебувала у зареєстрованому шлюбі з іншою особою [9]. Якщо ж у
нерозірваному шлюбі перебував спадкодавець,
то право на спадкування в першій черзі автоматично одержує його «законна» дружина або чоловік, навіть у разі, коли вони десятки років не
підтримували відносин. Така позиція в цілому
вбачається справедливою, враховуючи принцип
моногамії, адже дружина (чоловік) у недійсному
шлюбі теж не матиме права на спадкування. Однак не можна не зауважити «вибірковість» законодавця у прирівнянні правового статусу подружжя і фактичного подружжя, оскільки перше
має суттєву перевагу у спадкуванні над останнім.
Для уникнення майнових утисків у правовому сенсі, особи, що перебувають у фактичних
шлюбних відносинах повинні врегулювати питання спадкування шляхом складення заповіту.
Стосовно необгрунтованої майнової дискримінації фактичного подружжя в спадковому
праві варто ще додати, що відповідно до ст.13.2
Закону України «Про податок з доходів фізичних
осіб», такі особи у разі прийняття спадщини
сплачуватимуть податок на загальних підставах,
тоді як для подружжя передбачена нульова ставка податку. Аналогічні норми застосовуються, до
речі, і до відносин дарування між зазначеними
особами. Причиною такої ситуації є норма п.
1.20.4 ст.1, де зазначається, що для цілей цього
Закону членами сім'ї фізичної особи є її дружина
або чоловік, діти як фізичної особи, так і її дружини або чоловіка (у тому числі усиновлені),
батьки, баба або дід як фізичної особи, так і її
дружини або чоловіка, брати чи сестри як фізичної особи, так і її дружини або чоловіка, онуки як
фізичної особи, так і її дружини або чоловіка,
інші утриманці такої фізичної особи або її опікуни, визнані такими згідно із законом.
Членами сім'ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки та батьки її
чоловіка або дружини, її чоловік або дружина, діти
як такої фізичної особи, так і її чоловіка або дружини, у тому числі усиновлені ними діти. Інші
члени сім'ї фізичної особи вважаються такими, що
мають другий ступінь споріднення [6]. Як бачимо,
незважаючи на ст.3 Сімейного Кодексу, Закон
України «Про податок з доходів фізичних осіб», не
відносить фактичне подружжя до членів сім'ї ні
першого, ні другого ступеня споріднення.
Традиційне ігнорування фактичних шлюбних відносин продовжує ст.37-38 Закону України
«Про пенсійне забезпечення» [3], де членами сім'ї, які мають право на пенсію в разі втрати году-

вальника не вважаються жінка або чоловік, що
проживали з ним однією сім'єю без реєстрації
шлюбу. Власне, аналіз цих статей, наштовхує на
висновок, що даний нормативно-правовий акт
взагалі не розглядає їх як членів сім'ї.
Трохи демократичнішою на загальному
фоні виглядає ст.1200 Цивільного Кодексу України, якою регулюється порядок відшкодування
шкоди, завданої смертю потерпілого. Так, особами що мають право на відшкодування нею названі: дитина — до досягнення нею вісімнадцяти
років (учень, студент — до закінчення навчання,
але не більш як до досягнення ним двадцяти
трьох років); чоловік, дружина, батьки (усиновлювачі), які досягли пенсійного віку, встановленого законом, — довічно; інваліди — на строк їх
інвалідності; один з батьків (усиновлювачів) або
другий з подружжя чи інший член сім'ї незалежно від віку і працездатності, якщо вони не працюють і здійснюють догляд за: дітьми, братами,
сестрами, внуками померлого, — до досягнення
ними чотирнадцяти років; інші непрацездатні
особам, які були на утриманні потерпілого, —
протягом п'яти років після його смерті [2]. 3
огляду на це, можна зробити висновок, що жінка
або чоловік, які проживали з потерпілим у фактичних шлюбних відносинах матимуть право на
одержання відшкодування у разі, якщо вони є
непрацездатними та перебували на утриманні
померлого або якщо вони не працюють і здійснюють догляд за малолітніми дітьми, внуками,
братами, сестрами померлого.
Щодо одержання соціальних пільг і гарантій, то тут спостерігаються незначні, але позитивні зміни. Так, Постановою Кабінету Міністрів
України від 24 лютого 2003 р. «Про Порядок
призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям» до складу сім'ї, що звертається за призначенням соціальної
допомоги включені жінка та чоловік, які проживають однією сім'єю, не перебувають у шлюбі,
але мають спільних дітей [8], тоді як в Законі
України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям» від 1 червня 2000 p., ці
особи не були зазначені [4].
Як видно з даної норми, законодавець урахував ст.3 Сімейного Кодексу, хоча і в досить
оригінальному тлумаченні: фактичне подружжя
вважається сім'єю лише у разі наявності в нього
спільних дітей. Отже, за логікою даного нормативно-правового акта, бездітна пара або пара з
дитиною від попереднього шлюбу, яка не зареєструвала свої відносини, сім'єю не вважається, на
відміну від подружжя в аналогічній ситуації.
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Аналогічно надає статус сім'ї особам, що
проживають у фактичних шлюбних відносинах і
мають спільних дітей законодавство про державну допомогу сім'ям з дітьми [5, с.7]. Батько, матір дитини мають право на одержання державної
допомоги при народженні дитини та допомоги
по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку незалежно від того, чи перебувають
вони у шлюбі між собою. Більше того, жінка, що
народила дитину, перебуваючи у фактичних
шлюбних відносинах, не набуває статусу одинокої матері. Так, відповідно до ст. 18-1 Закону
України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» 21 листопада 1992 року та п.ЗЗ Постанови
Кабінету Міністрів України Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги
сім'ям з дітьми від 27 грудня 2001 p.: «жінка, яка
має дітей від особи, з якою вона не перебувала і не
перебуває в зареєстрованому шлюбі, але з якою
вона веде спільне господарство, разом проживає і
виховує дітей, право на одержання допомоги, встановленої на дітей одиноким матерям, не має. При
реєстрації цією жінкою шлюбу з особою, яка є батьком її дітей, допомога на дітей, народжених від
цієї особи, не призначається» [5, с.7].
Висновки. Аналіз законодавства України
дозволяє зробити висновок, що закріплене у Сімейному Кодексі визнання сім'єю осіб, які перебувають у фактичних шлюбних відносинах, на
жаль, не знайшло належного відображення у більшості нормативно-правових актів, що регламентують майнові права осіб. У результаті, фактичне подружжя або повністю ігнорується законодавцем або зазнає майнової дискримінації порівняно з подружжям, яке перебуває у шлюбі.
У даному випадку необхідним вбачається запозичення позитивного досвіду правових систем
розвинених європейських держав, які практично

прирівнюють статус згаданих суб'єктів у майновому сенсі, даючи громадянам реальну, а не номінальну свободу вибору прийнятної для себе
форми сімейних відносин. З огляду на це внесення змін у чинне законодавство, приведення
його у відповідність із Сімейним Кодексом є необхідним кроком для побудови насправді демократичної правової держави.
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Краснодонська філія МАУП
УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО
ОРЕНДУ ДЕРЖАВНОГО ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА
Постановка проблеми. Ведення бізнесу з
використанням державних ресурсів або ресурсів,
які належать громаді адміністративно-територіальних одиниць досить розповсюджено в нашій країні. Але у сучасних умовах правове регулювання відносин оренди державного та комунального майна не задовольняє жодну з їх сторін.
Однією з причин такого стану можна вважати
невиважену позицію законодавця щодо розмежування правових режимів оренди державного
та комунального майна.
Так, важливим фактором розвитку відносин оренди державного та комунального майна є
ефективне правове регулювання його використання, чому не сприяє спільний режим організації використання майна територіальних громад
та майна держави. Це пов'язано з широким розповсюдження в майнових відносинах суб'єктів
господарювання договірного підходу, але, як
показує практика, більшість територіальних громад не використовують надане їм право розробки типової форми договору оренди комунального
майна. Вони застосовують типову форму договору оренди державного майна і тим позбавляють
себе від більш гнучкого механізму договірного регулювання, невиправдано віддаючи перевагу більш
жорсткому режиму оренди державного майна. Як
наслідок цього, поширюються випадки визнання
договору оренди неукладеним через недосягнення
сторонами згоди з усіх істотних умов договору. До
того ж перелік істотних умов, запропонованих підзаконними актами, визнається багатьма дослідниками дуже спірним.
Низка гострих господарсько-правових проблем виникає стосовно умов оренди акваторії
Чорного моря, в якій перебуває Чорноморський
флот Росії. Їх наявність заважає у вирішенні питань передачі для експлуатації численних ділянок земель м. Севастополя. Політичними рішеннями підміняються господарсько-правові механізми формування організаційно-майнових зобов’язань, що не йде на користь їх виконанню
належним способом.
У сучасних умовах правове регулювання
господарювання, при якому на засадах оренди
використовується державне нерухоме майно, потребує стабілізації. Досі залишається нестабіль-

ним розмір орендної плати за користування державним нерухомим майном. Коефіцієнт збільшення/зменьшення орендної плати часто використовується місцевими громадами не за призначенням, а у корупційних схемах.
Це несприятливі умови для інвестування
коштів у поліпшення об'єкта оренди, при тому,
що оренда державного майна для суб'єктів господарювання є оптимальним варіантом отримання нерухомості для здійснення господарської
діяльності. Вищевикладеним зумовлюється актуальність і доцільність дослідження питань удосконалення законодавства про оренду державного та комунального майна.
Мета статті – у межах авторської концепції
вдосконалення правового регулювання відносин
оренди державного та комунального майна обгрунтувати ті проблемні питання, які можуть бути
розв’язані внаслідок вдосконалення Господарського кодексу та відміни профільного Закону «Про
оренду державного та комунального майна».
Ступінь наукової розробки проблеми.
Наукові дослідження щодо питань удосконалення законодавства про оренду державного та комунального майна здійснювалися в основному
М.І. Брагінським, О.А.Беляневич, В.В. Вітрянським, О.В. Дзерою, В.В. Луцем, В.С.Мілаш,
В.В. Мусієнко, І.С. Перетерським, Ю.О.Серебряковою, С.О. Теньковим, В.С. Щербиною та ін.
Окремі питання теми розглядалися
А.Г. Бобковою, Г.Л. Знаменским, В.В. Лаптєвим,
В.В. Луцем, В.К. Мамутовим, В.С. Мартем’яновим, І.В. Побірченко,
Н.О. Саніахметовою,
О.О. Чувпило, О.В. Шаповаловою та ін., однак
комплексного дослідження правового режиму
господарювання, коли на засадах оренди використовується державне та комунальне майно, як
підстава для спеціальної кодифікації господарського законодавства не здійснювалося.
Виклад основного матеріалу. У господарсько-правовій науці приділяється достатня увага
проблематиці регулювання діяльності з використання державного та комунального майна на
засадах оренди [1, с. 42-46], [2, с. 107-111], [3, с.
327-234], [4, с. 65-67].
У поточному році Ю.О.Серебряковою захищена дисертація на здобуття наукового ступе-
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ня кандидата юридичних наук за спеціальністю
12.00.04 ”Господарсько-правове регулювання
оренди державного та комунального нерухомого
майна”[5].
Авторкою досліджено договірні відносини
оренди державного та комунального нерухомого
майна у сфері господарювання, питання змісту
та форми договору оренди державного та комунального нерухомого майна, заходи щодо удосконалення господарсько-правової відповідальності за порушення договірних відносин у сфері
оренди державного та комунального нерухомого
майна та інші, що в цілому (при умові реалізації
окремих пропозицій) має сприяти поліпшенню
відповідного правового режиму.
Водночас не можна сприймати як позитивні зміни, запропоновані нею пропозиції щодо
поширення положень ч. 4 ст. 1 Закону «Про
оренду державного та комунального майна» на
орендні відносини інших форм власності [6, с.
15]. Основним аргументом є застарілість указаної норми закону, бо нею “ігноруються” положення Цивільного кодексу про оренду приватного майна. Правовий режим оренди приватного
майна м’якший ніж правовий режим оренди неприватного майна. І зміна такої логіки не має під
собою ані економічних, ані юридичних підстав.
Більше того, у заявленому контексті, підміна одного режиму іншим є неприпустимою, бо порушує правила співвідношення загальної норми
кодифікаційного акта (Цивільного кодексу України) із нормою профільного Закону. Внаслідок
проведеного аналізу можна дійти висновку про
доцільність виключення положень ч. 4 ст. 1 Закону «Про оренду державного та комунального
майна» [7, ст. 1], а не вдосконалення їх, як
пропонує Ю.О.Серебрякова.
Вищевикладене спонукає до пошуку засобів застереження від недосконалого правового
режиму та зміни неефективного законодавства
про оренду державного та комунального майна.
Відомо, що умовою успішного впливу господарського законодавства на відносини оренди
є подолання суперечливості та неузгодженості
комплексу діючих правових норм. Тому розглянемо можливості систематизації господарськоправових норм про оренду як один із ефективних
засобів вирішення вказаних питань.
При цьому системоформуючими елементами Господарського кодексу України як кодифікованого нормативно-правового акта, на базі
якого запропонована спеціальна систематизація,
мають стати норми, які розмежовують правові
режими оренди державного та комунального
36

майна. Зокрема, такими є норми ст. 283-291 ГК
України. В них згруповані такі положення:
cтаття 283.Оренда майна у сфері господарювання; cтаття 284. Умови договору оренди; стаття
285. Основні права та обов'язки орендаря ; стаття
286. Орендна плата; стаття 287. Оренда державного та комунального майна; стаття 288. Суборенда державного та комунального майна; стаття 289. Викуп (приватизація) об'єкта оренди;
стаття 290. Оренда землі у сфері господарювання; стаття 291. Припинення договору оренди [8,
ст. 283-291].
Для розмежування у ході систематизації
правових режимів оренди державного та комунального майна у законоположеннях ГК України не вистачає норм про права, обов’язки та відповідальність орендодавця. Основним аргументом є те, що правове положення орендатора надмірно обтяжене тому, що він має підкорятися
умовам Типового договору оренди, затвердженого Фондом державного майна України, який є
однією із його сторін [9]. Це ставить орендаря у
залежне положення від більш сильної сторони
договору, якою є Фонд державного майна України та органи місцевого самоврядування. А при
тому, що органи місцевого самоврядування не
розробляють власних Типових договорів оренди
фактично правові режими змішуються, що є недоцільним.
Здавалося б, одним зі шляхів розв’язання
вищеназваних проблем є використання зарубіжного досвіду правового регулювання підприємницької діяльності. У вітчизняній науковій літературі вивчався такий досвід країн Німеччини,
Франції, Латвійської Республіки, США та інших країн. Але, порівнюючи його, Ю.О. Серебрякова дійшла висновку, що, як у теоретичному,
так і в практичному аспектах, дослідження стосувалися переважно законодавства країн з розвиненою економікою, можливість адаптації досвіду яких в умовах України з ряду причин обмежена. Одноманітність підходу в зарубіжних
країнах щодо правового регулювання оренди
нерухомого майна всіх форм власності неприйнятна в умовах господарювання, що склалися в Україні на даному етапі розвитку [2, с.9].
Зокрема, автор висловлюється про необхідність розмежування правового регулювання
оренди державного майна та правового регулювання оренди комунального, але пропозицій, як
це зробити, не надає.
Уявляється, з причини колізії положень
Господарського, Цивільного кодексів, Закону
України «Про оренду державного та комуналь-
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Удосконалення законодавства про оренду державного та комунального майна

ного майна» та деяких інших актів чинного законодавства доцільно вивчати питання скасування
Закону України «Про оренду державного та комунального майна». Норми Закону України «Про
оренду державного та комунального майна» , що
визначають юридичний механізм правового забезпечення використання майна на засадах оренди, належить визнати такими, що мають гіршу
редакцію, аби використовувати їх базовими для
розмежування правових режимів оренди державного та комунального майна.
Питанням кодифікації господарсько-правових норм про оренду приділяли увагу В.К. Мамутов, В.С. Щербина, О.П. Подцерковний та інші. Їх науково-практичні коментарі, а також запити практики господарювання в нашій та деяких інших країнах бралися до уваги при вивченні питань удосконалення законодавства про
оренду державного та комунального майна.
На основі аналізу й узагальнення законодавчого регулювання відповідних відносин у ході
дослідження була запропонована Концепція розмежування правових режимів оренди державного
та комунального майна як шлях удосконалення
правового регулювання відносин оренди державного та комунального майна.
Метою концепції є розробка нових наукових положень та рекомендацій з підсилення правової регламентації відносин оренди державного
майна та пом’якшення правового регулювання
відносин оренди комунального майна
Концепція розмежування правових режимів оренди державного та комунального майна
як шлях удосконалення правового регулювання
відносин оренди державного та комунального
майна має такі складові частини.
1. Деталізація правових режимів оренди державного та комунального майна у ракурсі довгострокової стратегії розвитку економічної системи.
2. Конкретизація інструментів правового
регулювання оренди державного та комунального майна (спрощений порядок переходу на суміжний договір концесії) та засобів юридичного
супроводження відносин оренди (вдосконалення
господарського-правової роботи з договорами
оренди державного майна та претензійної стосовно оренди комунального майна ).
3. Виокремлення нового шляху кодифікації
господарського законодавства на підставі деталізації та конкретизації правових режимів оренди
державного та комунального майна.
Отже, у запропонованій авторській концепції доводиться, що в основному достатніми
для регулювання господарської оренди як

специфічного договору найму майна державної та комунальної форм власності мають стати
положення ГК України. Але цілком достатніми
вони стануть лише при доповненні їх положеннями, які: зазначатимуть деталі правових режимів оренди державного та комунального майна у
ракурсі довгострокової стратегії розвитку економічної системи; визначатимуть власні інструменти правового регулювання оренди державного
та правового регулювання оренди комунального
майна (зокрема, спрощений перехід на суміжний
договір концесії); окреслюватимуть правовий
статус орендодавця; розставлятимуть акценти у
визначенні орендної плати.
Узагальнюючи
вищезазначені аргументи
можна дійти висновку про доцільність вивчення
особливостей застосування до орендних відносин
норм чинного господарського законодавства про
оренду державного та комунального майна у ракурсі розмежування правових режимів.
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ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ:
ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ
Постановка проблеми. Підвищення ефективності застосування норм трудового законодавства є однією з необхідних умов збереження самостійності галузі трудового права. В умовах децентралізації правового регулювання праці, коли в якості галузевого принципу трудового права закріплюється принцип поєднання державного і договірного регулювання трудових відносин, роботодавцю надається широка можливість встановити на
локальному рівні правила поведінки працівників у
сфері праці і їх відповідальність.
Аналіз практики застосування норм трудового законодавства показує, що особливо гостро
постає питання про поєднання заходів заохочення та примусу в процесі управління колективом
працівників. Крім того, якщо роботодавець вільний у визначенні переліку заходів заохочення за
успіхи у праці і порядку їх застосування, то накладення дисциплінарних санкцій суворо регламентується законом. Це положення виправдано і
історично визначено в науці трудового права.
Ще на початку ХХ ст. відомий науковець у сфері
трудового права Л.С. Таль при дослідженні питань управління організацією і колективом працівників враховував факт так званого проникнення в інститут правил внутрішнього трудового
розпорядку понять і доктрин публічного права.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Правове регулювання дисциплінарної відповідальності в сфері трудового права стало предметом
досліджень таких науковців, як В.С. Венедиктов,
Р.І. Кожушко С.І., Кондратьєв, А.Р. Мацюк, Л.І.
Лазор, В.І. Прокопенко, О.І. Процевський, В.Г.
Ротань, , О.Т. Барабаш, Я.І. Безугла, Н.Б. Болотіна, Г.С. Гончарова, П.І. Жигалкін, В.В. Жернаков, І.В. Зуб, Д.О. Карпенко, П.Д. Пилипенко,
М.П. Стадник, Б.С. Стичинський, Н.М. Хуторян,
Г.І. Чанишева та інші.
Мета цієї статті полягає у визначенні правової сутності, ознак та принципів дисциплінарної відповідальності у трудовому праві.
Виклад основного матеріалу. Дисциплінарна відповідальність як самостійний вид юридичної відповідальності є особливим елементом
в структурі правової системи, важливим забезпечуючим фактором правомірної поведінки. Вона
характеризується наявністю, як правило, власної

підстави – дисциплінарного проступку, особливих
санкцій – дисциплінарних стягнень, суб’єкта дисциплінарного проступку і суб’єкта дисциплінарної
влади, який уповноважений застосовувати дисциплінарне стягнення в позасудовому порядку.
Правові проблеми дисциплінарної відповідальності багатоаспектні. Вони носять міжгалузевий характер і знаходяться на межі ряду юридичних наук, а саме наук адміністративного і
трудового права.
Питання дисциплінарної відповідальності
завжди були і залишаються в центрі уваги законодавця, що знаходить своє відображення і в
практиці їх застосування. Однак на жаль, законодавство містить ряд недоліків у правовому регулюванні інституту дисциплінарної відповідальності. Одним з яких є відсутність самого поняття “дисциплінарна відповідальність”.
Якщо звернутися до наукових розробок, то
в літературі по трудовому праву радянського періоду поняття дисциплінарної відповідальності
зазвичай розглядалося як складова частина більш
загальної проблеми дисципліни праці. Під останньою розуміли визначений законом або на основі
закону трудовий розпорядок, що визначає трудові обов’язки робітників і службовців, відповідальність за невиконання цих обов’язків і заходи
заохочення за відмінне їх виконання [1, с. 242].
Значну увагу питанням дисциплінарної
відповідальності у своїх роботах приділив М.Г.
Александров. Ознакою єдиного триваючого трудового правовідношення він виділив його авторитарний характер, що проявлявся в дисципліні
праці. До обов’язків працівника вчений відносив
виконання роботи і підкорення правилам внутрішнього трудового розпорядку. Відповідно роботодавцю кореспондувався обов’язок вимагати
її виконання і дотримання трудового розпорядку.
Авторитарний характер трудового правовідношення передбачав можливість застосування дисциплінарних заходів по відношенню до працівника [2, с.
129]. В свою чергу А.Є. Пашерстник критикував
положення висунуті М.Г. Александровим, оскільки
на думку першого, це не відповідало характеру
соціалістичної трудової дисципліни як зв’язку між
самими працівниками [3, с. 65-67].
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Як правило дисциплінарна відповідальність розглядалася науковцями в сфері питань
дисципліни праці і дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку [4;5;6;7]. Деякі вчені
намагалися теоретично обґрунтувати необхідність застосування схеми, яка визначала конкретизацію відповідальності в залежності від важкості вчиненого проступку [8, с. 46]. Тобто, коли в
підзаконних актах була передбачена значна кількість складів дисциплінарних проступків у відповідності до ступеню їх важкості. В свою чергу О.В.
Смірнов виступив проти таких пропозицій, вважаючи, що необхідною умовою для застосування заходів дисциплінарної відповідальності є відповідність міри покарання скоєному, особі порушника і
обставин за яких воно було вчинено [9, с. 153].
Загальноприйнятим вважалося, що дисциплінарна відповідальність полягає у накладенні
адміністрацією підприємства стягнення на робітника за порушення трудової дисципліни.
Правова природа дисциплінарної відповідальності трактувалася з урахуванням правових
реалій і досить спрощено. Так, А.А. Абрамова,
М.А. Тимонов та ряд інших науковців відносили
дисциплінарний вплив до різновиду державного
примусу, оскільки він здійснювався керівництвом державних підприємств фактично від імені
держави [10, с. 29; 11, с. 93].
Деякі вчені дотримувалися договірної теорії, визначаючи дисциплінарну відповідальність
в загальнотеоретичному розумінні як обов’язок
працівника відповісти перед роботодавцем за
вчинене правопорушення і зазнати заходів впливу, які передбачені в дисциплінарних санкціях
трудового права [12, с. 47].
На сучасному етапі загальні підходи до розуміння правової сутності дисциплінарної відповідальності суттєво не змінилися. Під дисциплінарною відповідальністю розуміють або обов’я-зок
працівника відповісти (понести покарання) за дисциплінарний проступок, яке передбачене нормою
трудового права [13, с. 364], або осуд поведінки
працівника шляхом оголошення йому владою роботодавця дисциплінарного стягнення [14, с. 266].
На нашу думку, дисциплінарну відповідальність можна визначити як обов’язок працівників зазнати юридично несприятливих наслідків у
формі втрат особистого характеру за скоєння дисциплінарного проступку в порядку і на умовах,
передбачених трудовим законодавством.
Специфічними рисами дисциплінарної відповідальності є: настання відповідальності за
скоєння дисциплінарного проступку; владний
осуд протиправної поведінки працівника; право40

порушник зобов’язаний зазнати негативних наслідків особистого характеру.
Основою становлення і подальшого розвитку законодавства про відповідальність в сфері
трудових відносин є основні принципи правового регулювання праці – головні положення, які
відображають сутність діючого законодавства.
В сучасній теорії права сформувалося в основному однозначне розуміння принципів, які
визначають підстави і межі юридичної відповідальності. Серед таких принципів зазначають
законність, справедливість, невідворотність настання, індивідуалізацію покарання, відповідальність за вину, недопустимість подвоєння відповідальності [15, с. 360-361].
В трудовому праві найбільш повний перелік принципів відповідальності був запропонований О.В. Абрамовою. На думку останньої, це
принципи законності, застосування санкцій за
конкретне правопорушення, відповідальності за
вину, справедливість, доцільності, швидкості
застосування санкцій, об’єктивної істини, гласності і принцип забезпечення права на оскарження [16, с. 16].
Дослідженням принципів дисциплінарної
відповідальності займалася значна кількість науковців в галузі трудового права. Так, А.В. Пятаков визначив наступну систему принципів дисциплінарної відповідальності: невідворотність
відповідальності; обґрунтованість стягнення;
швидкість та своєчасність стягнення; накладення
за кожний дисциплінарний проступок лише одне
стягнення; співрозмірність стягнення скоєному і
індивідуалізація покарання в залежності від особи, стану дисципліни і інших умов; застосування
передбаченого законом стягнення уповноваженими на те органами або посадовими особами в
межах їх компетенції; забезпечення правильної
реалізації стягнення; гарантованість захисту прав
працівників, які притягуються до дисциплінарної
відповідальності [17, с. 184].
Перелік принципів запропонований науковцем складає цілісну систему, яка враховує і характеризує дисциплінарну відповідальність як
вид юридичної відповідальності.
Вважаємо за необхідне проаналізувати
найбільш важливі системні принципи, які властиві дисциплінарній відповідальності.
Так, принцип законності дисциплінарної
відповідальності полягає у вимозі притягнення
до відповідальності тільки за винну протиправну
поведінку і тільки у встановлених законом межах. Вказівка на винуватість як необхідну умову
застосування заходів дисциплінарної відповіда-
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льності формується через призму принципу
справедливості покарання.
Принцип справедливості дисциплінарної
відповідальності знаходить свій вираз в нормах
трудового права, які встановлюють необхідність
відповідності стягнення ступеню вини і тяжкості
скоєного проступку, які виключають можливість
посилення стягнення за результатами розгляду
скарги працівника, який підлягає покаранню, і
які передбачають відповідальність за власні дії.
Нормативно-правові акти закріплюють положення про необхідність відповідності стягнення ступеню вини і важкості скоєного проступку, покладаючи обов’язок приймати до уваги важкість
проступку, нанесену шкоду, обставини, за яких
він вчинений.
Вважаємо, що при визначенні міри дисциплінарного стягнення у Кодексі законів про працю України варто було б закріпити перелік
пом’якшуючих і обтяжуючих вину обставин. До
числа останніх можна було б віднести: повторність скоєння правопорушення, участь у груповому правопорушенні дисципліни праці; скоєння
проступку, що тягне суттєві порушення правил
внутрішнього трудового розпорядку, а також
вчинення дисциплінарного правопорушення в
стані алкогольного, наркотичного або іншого
токсичного сп’яніння.
Принцип справедливості включає в себе вимогу одного юридичного покарання за одне правопорушення. Конституція України визначила, що
ніхто не може бути повторно засуджений за одне й
те ж саме правопорушення. Відповідно, дане положення має загально правове значення і поширюється також на сферу дисциплінарної відповідальності. Саме з цього і виходить судова практика.
Принцип доцільності характеризує дисциплінарну відповідальність як засіб досягнення
певних соціальних цілей. Дія принципу доцільності передбачає сувору індивідуалізацію відповідальності, врахування при виборі заходу відповідальності характеристик особи правопорушника, роду і характеру його діяльності (трудових
обов’язків). Цей принцип виражається також в
можливості звільнення від покарання.
Доцільність дисциплінарної відповідальності передбачає також закріплення в компетенції
роботодавця правомочності по достроковому
зняттю дисциплінарного стягнення, якщо мета
відповідальності досягнута раніше закінчення
строку дії дисциплінарного стягнення.
Принцип невідворотності має попереджувальне значення покарання. Невідворотність дисциплінарної відповідальності означає, що жоден

дисциплінарний проступок не повинен залишитися без реагування з боку роботодавця на нього. Реалізація принципу невідворотності дисциплінарної відповідальності повинна бути закріплена
в обов’язку порушення дисциплінарної справи по
кожному випадку порушення дисципліни праці. Це
саме по собі буде мати велике превентивне значення незалежно від того, закінчується дисциплінарне
провадження стадією реалізації дисциплінарної
відповідальності або ж, з урахуванням особи правопорушника і обставин вчиненого дисциплінарного проступку, закінчується до неї.
Принцип швидкості настання дисциплінарної відповідальності, тісно пов'язаний з її цілями
– загальною і спеціальною превенцією, знаходить практичне вираження у встановленні строків накладення дисциплінарних стягнень (ст. 148
КЗпП України), в закріпленні оперативного вирішення питань притягнення до дисциплінарної відповідальності. Зазначений принцип стимулює діяльність роботодавця по своєчасному застосуванню
дисциплінарних стягнень і сприяє посиленню виховного впливу дисциплінарного стягнення.
З таких позицій вищезазначені загальні
принципи дисциплінарної відповідальності є теоретичним виразом або основними положеннями
самостійного виду юридичної відповідальності.
Вони реалізуються через управлінські рішення і
визначають правильні напрямки дисциплінарної
практики.
Висновки. Отже, дисциплінарну відповідальність можна визначити як обов’язок працівників зазнати юридично несприятливих наслідків
у формі втрат особистого характеру за скоєння
дисциплінарного проступку в порядку і на умовах, передбачених трудовим законодавством.
Специфічними рисами дисциплінарної відповідальності є: настання відповідальності за
скоєння дисциплінарного проступку; владний
осуд протиправної поведінки працівника; правопорушник зобов’язаний зазнати негативних наслідків особистого характеру.
Основними принципами дисциплінарної
відповідальності є принципи: законності, справедливості, доцільності, невідворотності та швидкості настання дисциплінарної відповідальності.
Необхідно закріпити у Кодексі законів про
працю України перелік пом’якшуючих і обтяжуючих вину обставин. До числа останніх можна було б віднести: повторність скоєння правопорушення, участь у груповому правопорушенні
дисципліни праці; скоєння проступку, що тягне
суттєві порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, а також вчинення дисциплінар-
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ного правопорушення в стані алкогольного, наркотичного або іншого токсичного сп’яніння.
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Summary
The article the definitions and principles of disciplinary responsibility in labor law is described.
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ПРАВОВА ПРИРОДА ДРОБОВОЇ АКЦІЇ
Постановка проблеми. На відміну від російського, український законодавець установлює
заборону на існування дробових акцій. До прийняття Закону України „Про акціонерні товариства” [1], такий висновок можна було зробити виходячи з аналізу п.8 Положення про порядок реєстрації випуску акцій акціонерного товариства
при зміні номінальної вартості та кількості акцій
без зміни розміру статутного капіталу, затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 14 вересня 2000
року № 125 [5, п.8 Розділу 1], в якому зазначено:
“При проведенні консолідації акцій повинно бути забезпечено виконання умов обміну акцій
старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера. Забороняється проведення консолідації
акцій у разі, якщо існують власники цінних паперів, яким належить кількість акцій, що не може
бути обмінена на цілу кількість акцій нової номінальної вартості, тобто добуток коефіцієнта
деномінації на кількість належних власнику цінних паперів, що підлягають консолідації, не є
цілим числом”. А в новому Законі в п.2 ч.1 ст.18
прямо зазначено, що обов’язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера. На думку автора,
такий підхід, а саме заборона існування дробових
акцій у повній мірі не відповідає правовій природі проведення процедури консолідації, оскільки значно ускладнює, а у великих акціонерних
товариствах із розпорошеними пакетами акцій,
взагалі унеможливлює її проведення. Виникає
необхідність у закріпленні такого підходу до
проведення консолідації, подібного до того, який
діє в Російській Федерації, за яким тільки коефіцієнт консолідації повинен бути виражений цілим числом, а також закріплюється можливість
виникнення дробових акцій при проведенні
процедури консолідації.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Дана проблема є актуальною і предметом досліджень багатьох сучасних науковців. Серед учених, які досліджували окремі аспекти даної проблеми, доцільно виокремити праці Сагайдачної
К.Н., Роднової О.М., Дедова Д.І., Бушева А.Ю.,
Локшина М.Г., Шапкіної Г.С., Михайлової А.Н.

Мета статті. Виходячи з твердження про
те, що наявний порядок проведення консолідації
в Україні, не відповідає в повній мірі її правовій
природі і подекуди унеможливлює її проведення, автор ставить перед собою завдання здійснити дослідження такої правової конструкції, як
дробова акція, особливостей її правової природи
та можливості використання даного правового
інституту в національному законодавстві.
Виклад основного матеріалу. До прийняття Федерального закону “Про внесення змін і
доповнень в Федеральний закон “Про акціонерні
товариства” від 7 серпня 2001 року № 120 [2],
дробова акція за законодавством Російської Федерації розглядалося як тимчасове явище, неповноцінний об’єкт, який міг виникати тільки при
проведенні консолідації. Такий висновок можна
було зробити з п. 2 ч.1 ст.74 Федерального закону “Про акціонерні товариства” [3, п. 2 ч.1 ст.74],
в якому йшлося, про те, що у випадку виникнення при консолідації дробових акцій, вони підлягають викупу самим акціонерним товариством за
ринковою вартістю. Таке відношення російського законодавця до статусу дробових акцій (які
виникали при проведенні процедури консолідації), як указують ряд дослідників, надавало легальні можливості для “виключення” акціонерів, які
володіють порівняно невеликим відсотком від статутного капіталу [12, с.118], оскільки на той час
був відсутній, як такий, інститут дробових акцій і
була наявна пряма імперативна норма, що зобов’язувала акціонерне товариство здійснювати
викуп таких акцій. Зазначений викуп акцій здійснювався і за відсутності згоди на це власника (акціонера), який міг бути змушений продати свої
дробові акції, що виникли в результаті проведення
консолідації акцій.
Тільки з набранням чинності зазначеного
Федерального закону № 120 (1 січня 2002 року)
був виключений п. 2 ч.1 ст.74 (примусовий викуп
дробових акцій) і ст. 25 Федерального закону
“Про акціонерні товариства” було доповнено ч.3.
Лише з цього моменту можна стверджувати, що
дробова акція стає повноправним учасником цивільного обороту, оскільки її обіг здійснюється
нарівні з цілими акціями (п.4 ч.3 ст.25 Федерального закону “Про акціонерні товариства”). Вона
надає її володільцеві права, які надаються акцією
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відповідної категорії (типу), в обсязі, що відповідає частині цілої акції, яку вона складає. В ч.3
ст.25 цього Закону додано ще дві підстави виникнення дробових акцій. Так, до процедури консолідації додано ще підстави можливого виникнення дробових акцій при здійсненні переважного права на придбання акцій, які продаються акціонером приватного акціонерного товариства та
при здійсненні переважного права на придбання
додаткових акцій. Дробові акції виникають тільки за умови, що при проведенні консолідації, реалізації переважних прав акціонер не має можливості придбати цілу кількість акцій.
Запровадження даного інституту дробових
акцій у російському законодавстві мало на меті
забезпечити захист міноритарних акціонерів від
витіснення його зі складу товариства шляхом
примусового викупу належних йому дробових
акцій, в результаті проведення консолідації з високим коефіцієнтом конвертації. Але таке запровадження наштовхнулося на значну критику з
боку науковців. Так, О. Роднова вказує на те, що
поки “зберігається принцип неподільності акцій,
можна говорити про акціонерні товариства як
про самостійний вид юридичних осіб, і як тільки
ця риса втрачається, зникає межа між акціонерним товариством і товариством з обмеженою
відповідальністю, стає безглуздим самостійне
законодавче регулювання їх правового положення” [15, с.191]. А. Бушев указує: “введення прав
на дробові акції за новим Законом користі не
принесло. Права акціонерів – володільців дробових акцій – не стали більш реальними, ніж були.
Інтереси ж мажоритарних акціонерів, які є стратегічними інвесторами, і акціонерних товариств
у результаті введення права на дробові акції суттєво постраждали. Володільці дробових акцій
складають у відомому розумінні баласт товариства, який здержує його розвиток… значно збільшилися витрати на ведення реєстру акціонерів,
в якому враховуються і володільці дробових акцій, ускладнюється управління товариством (часові і матеріальні затрати на повідомлення акціонерів, проведення зборів, підрахунок голосів,
відповіді на запити і т.д.). Рівень цих витрат найчастіше набагато вищий, ніж фактичні вклади
(“кредити”) багатьох індивідуальних акціонерів”
[8]. Багато науковців приходять до висновку, що
результат введення в цивільний обіг дробових
акцій має більше негативних якостей, ніж позитивних [16, с.9] і про можливість захисту прав і
законних інтересів міноритарних акціонерів іншими правовими засобами [9, с.55-57], але, нажаль, чітко не вказуючи якими.
44

Немає єдності у ставленні до дробових акцій
і в інших зарубіжних країнах, оскільки “у Великобританії консолідація, при якій утворюються дробові акції, не допускається; в Японії у відповідності
до Комерційного кодексу у випадку, якщо при
консолідації утворюються дробові акції, вони підлягають анулюванню; у США при утворенні дробових акцій володільці отримують грошову компенсацію в розмірі вартості однієї акції, яка утворюється в результаті консолідації” [6, с.40].
Деякі автори вказують на неможливість існування дробових акцій, виходячи з такої її ознаки, як неподільність прав, що посвідчені акцією.
Так, М. Плющев указує на те, що “конструктивною ознакою цінного паперу є те, що вона посвідчує неподільну сукупність майнових прав; при
цьому, ця сукупність неподільна не тільки в розумінні неможливості розірвання один від одного різноманітних видів посвідчених одним папером прав, але і в плані неможливості розподілу
даних прав за обсягом. При таких обставинах
використання цінного паперу в цілях встановлення розміру виділеної в окремий об’єкт частини цих прав (їх обсягу), які посвідчує цей папір, є
нонсенсом” [13, с.6]. Не можна погодитися з таким твердженням, тому що неподільність акції
означає неможливість саме розділення на свій
розсуд прав, що посвідчуються акцією, і випуск в
обіг акцій, які надають одне або декілька прав, а
не всю сукупність прав, яку надає цей папір. При
цьому не забороняється обіг цінних паперів, якщо вони будуть складати пропорційну частину
від всіх прав, які закріплені в них. Тобто забороняється, наприклад, обіг акцій, що надають право
на дивіденди, а не надають право на ліквідаційну
квоту; тоді як не забороняється обіг акцій, які
надають право на третину дивідендів, ліквідаційної квоти і т.д.
Інші дослідники виходять із можливості
застосування режиму дробових акцій лише для
бездокументарних цінних паперів [10, с.124],
виходячи з того, що випуск цінних паперів у документарній формі здійснюється емітентом шляхом виготовлення сертифікатів, які посвідчують
права власності на цінний папір (цінні папери).
Отже, відбувається відхід від принципу “один цінний папір – один документ” [17, с.75]. Це дає можливість у подальшому здійснювати закріплення в
сертифікаті і пропорційної частини прав акції, тобто дробової акції. Тому можна стверджувати про
можливість застосування режиму дробових акцій і
до документарних цінних паперів.
Як уже зазначалося, поява дробових акцій можлива в трьох випадках, а саме: в резуль-
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таті проведення консолідації, при здійсненні переважного права на придбання акцій, які продаються акціонером приватного акціонерного товариства та при здійсненні переважного права на
придбання додаткових акцій; тільки за умови, що
при проведенні цих процедур акціонер немає
можливості придбати цілу кількість акцій. Дискусійним залишається питання про вичерпність
даного переліку випадків виникнення дробових
акцій, чи ні. Е.Бурлакова вважає, що в п.1 ч.3
ст.25 Федерального Закону “Про акціонерні товариства”, чітко зазначені випадки, при яких
можуть утворюватися дробові акцій і “отже, акціонер не може за своїм бажанням “розділити
свою акцію” [7, с.12]. У даному випадку можна
дотримуватися й іншої точки зору, за якою можна
вважати, що будь-яка норма, яка регулює цивільний обіг, не може тлумачитися як обмежуюча,
оскільки із закону прямо не випливає інше. І тому
можна припускати, що ні теоретичні, ні практичні
судження не дають змогу застосовувати ч.3 ст. 25
Федерального закону “Про акціонерні товариства”
до випадків виникнення дробових акцій обмежувального тлумачення.
Існує також думка авторів про обмеженість
законодавчо закріплених випадків виникнення
дробових акцій. А. Михайлова: “Якщо виходити
із тлумачення ч.3 ст.25 Федерального закону
“Про акціонерні товариства”, то наведений перелік підстав належить визнати вичерпним. Виключаються інші підстави виникнення дробових
акцій, у тому числі у випадах реорганізації, наприклад, при злитті відкритих акціонерних товариств. При цьому аналіз правозастосовної практики показує, що буває важко у процесі злиття
акціонерних товариств з різними, як правило,
статутними капіталами і номінальною вартістю
їх акцій, визначити статутний капітал і номінальну вартість акцій створюваного в результаті
злиття акціонерного товариства” [11, с.101].
Н.Полиганова вказує, що формулювання ч.3
ст.25 цього Закону “дає можливість зробити висновок, що законодавець закріпив вичерпний
перелік підстав виникнення дробових акцій. Це
знаходить підтвердження, наприклад, у ч. 5
ст.28, яка забороняє збільшення статутного капіталу товариства за рахунок його майна шляхом
розміщення додаткових акцій, у результаті чого
утворяться дробові акції. Але поява дробових
акцій можлива і в інших випадках. Так, у ст. 18
Закону вказано, що кожний акціонер реорганізованого товариства, який голосував “проти” або
не брав участі в голосуванні з питання про реорганізацію товариства, повинен отримати акції

кожного товариства, які створюються в результаті поділу, які надають такі ж права, що й акції,
які належали йому в реорганізованому товаристві, пропорційно кількості належних йому акцій
цього товариства. Досить можливо, що в результаті таких дій з’являться дробові акції” [14, с.10].
В Інформаційному листі Федеральної комісії з
цінних паперів Росії від 26 листопада 2001 року
№ ІК-09/7948 “Про утворення частини акцій
(дробових акцій)” [4] ідеться про те, що перелік
випадків, при яких утворюються дробові акції,
зазначений в ч.3 ст.25 Закону, вичерпний. На думку автора, перелік підстав виникнення дробових акцій повинен бути визначений законодавцем як вичерпний для недопущення свавільного і
безпідставного ділення акціонерами своїх акцій,
що може призвести до значного ускладнення обігу акцій. Але даний перелік повинен бути розширений і містити в собі підстави, при яких заборона утворення дробових акцій значно ускладнює діяльність акціонерного товариства (напр., у
випадках реорганізації товариства).
Висновки. На думку автора, поки не будуть
розроблені правові засоби для запобігання виникнення дробових акцій при консолідації та у випадках реалізації переважних прав при додатковому
випуску акцій та при продажу акціонером акцій у
приватних акціонерних товариствах, і, головне, без
шкоди для процедури їх проведення, виникає необхідність для закріплення даного інституту дробових акцій і в українському законодавстві.
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LEGAL NATURE OF THE FRACTIONAL SHARES
Summary
The given scientific work is devoted to the legal nature of the fractional shares and cases of their
origin. It grounds the conclusion that the subdivided of rights on the share but it is proportional distribution
of all amount of right. On the basis of the analysis the conclusion about the necessity to consolidate the
institution of the fractional shares in the Ukrainian legislation was made.

46

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 461. Правознавство.

УДК 347.4
© 2008 р. К.В. Колесников
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, Луганськ
ВИЗНАЧЕННЯ РІЕЛТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ЯК САМОСТІЙНОГО ВИДУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Постановка проблеми. У загальному мовному обігу широкого кола фахівців застосовується поняття ріелторської діяльності. Однак
законодавчого закріплення, незважаючи на численні спроби, це поняття не отримало. Причина
цього лежить не тільки у політичній, законотворчій, економічній площині, але й у відсутності
наукового обґрунтування цього поняття.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Спроби визначити поняття «ріелторської діяльності» вже здійснювалися економістами та фахівцями у сфері обігу нерухомості (ріелторами),
зокрема: А.М. Асаулом, Г. Апресовим, В.І. Павловим, І.І. Пилипенком та іншими. Але юристами цей вид діяльності розглядається тільки односторонньо, а саме: з позиції посередницької
діяльності: Г.І. Сальниковою, Р.В. Колосовим та
ін. Такий підхід сформував думку, що ріелторська діяльність є видом посередництва. Однак, розкриваючи предмет ріелторської діяльності, можна зазначити, що ріелторська діяльність різноманітна і представляється в різних аспектах. Це і
торгівля нерухомістю, і девелоперська діяльність, і надання консультацій тощо.
Метою статті є визначення поняття та
предмета ріелторської діяльності як самостійного виду підприємницької діяльності, відокремлення її від посередницької діяльності, порівняння визначень поняття та змісту предмета ріелторської діяльності, зазначених у проектах законів України «Про ріелторську діяльність».
Виклад основного матеріалу. Одне з перших визначень поняття „ріелторська діяльність”
в Україні було у статті 2 законопроекту Президента України Л.Д. Кучми (проект закону №3405
від 29.06.1999 „Про ріелторську діяльність” [2])
та відповідно в статті 1 Указу Президента України „Про ріелторську діяльність” [1], де ріелторська діяльність - це підприємницька діяльність, пов'язана із здійсненням операцій з нерухомим майном. Далі стаття зазначала перелік операцій з нерухомим майном. Цей перелік містив: а)
торгівлю нерухомим майном, у тому числі продаж нерухомого майна з прилюдних торгів; б) посередницьку діяльність, пов'язану з нерухомим
майном; в) інформаційно-консультаційну діяльність, пов'язану з нерухомим майном.

Подібне формулювання містив і законопроект народного депутата С.В. Ківалова (проект закону №4130 від 25.10.1999 „Про здійснення операцій з нерухомим майном”[3]), який також був не
прийнятий Верховною Радою України.
У силу назви проекту закону №4130 від
25.10.1999 поняття „ріелторської діяльності”
було другорядним і замінялося поняттям „здійснення операцій з нерухомим майном”. Хоча автор під цим розуміє те ж саме, тому у дужках
зазначає „ріелторська діяльність”. У переліку
операцій з нерухомим майном зазначаються ті ж
самі види діяльності, але у проекті №4130 від
25.10.1999 продаж нерухомого майна з прилюдних торгів відокремлюється від торгівлі нерухомим майном і визначається як самостійна операція з нерухомим майном.
Проекти законів №3405 від 29.06.1999 та
№4130 від 25.10.1999 року має одну характерну
ознаку поняття ”ріелторської діяльності”: в них
збудовано за принципом розкриття предмета ріелторської діяльності, тобто операцій, які можуть
здійснюватися ріелторами. Дещо інший підхід
застосовано у проектах законів народних депутатів України І.Б. Коліушка та І.М. Просолова,
проект №7336 від 25.05.2001 [4] та №3499 від
27.04.2007 року [5] відповідно.
Проект №7336 від 25.05.2001р. „Про рієлторську діяльність” у статті 1 містить поняття
„рієлторської діяльності” (в проекті №7336 визначається слово „ріелторська” у відповідних
родах, відмінках тощо через „є”, тобто як „рієлторська”). Отже, під рієлторською діяльністю
визнається підприємницька діяльність, яка здійснюється шляхом укладання угод щодо об’єктів
нерухомості та прав на неї або надання послуг у
сфері реалізації прав на нерухоме майно.
Поняття „ріелторської діяльності” в проекті закону №3499 від 27.04.2007 року визначається як підприємницька діяльність, яка полягає в
наданні послуг фізичним та юридичним особам
(споживачам ріелторських послуг) при здійсненні
ними операцій з нерухомістю та/або реалізації ними прав на нерухоме майно. Принципово новим у
проекті №3499 від 27.04.2007 року народного депутату України І.М. Просолова є визначення
суб’єктів - споживачів ріелторських послуг. Подіб-
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не визначення є і в аналогічному проекті Федерального Закону Російської Федерації, але в понятті
ріелторської діяльності воно не зазначається.
Новим у цих проектах є поширення ріелторської діяльності не тільки на операції з нерухомістю але і на права на неї. Також поняття в
цих проектах не містить переліків операцій з
нерухомим майном, які би входили до предмета
ріелторської діяльності. Фактично норми цих
проектів, регламентуючи поняття, передбачають
посилання на види ріелторської діяльності. Причому поряд з попередньо розглянутими проектами ці переліки дещо ширші.
Так, законопроект №7336 від 25.05.2001 народного депутата України І.Б. Коліушка передбачає такі напрями ріелторської діяльності: а) торгівля нерухомим майном; б) посередницька діяльність
у цивільно-правових відносинах у сфері обігу нерухомого майна; в) девелоперська діяльність; г)
управління нерухомим майном; ґ) інформаційноконсультативна діяльність щодо нерухомого майна; д) рієлторська експертиза; е) передпродажна
оцінка нерухомого майна; є) надання інших послуг,
пов'язаних з нерухомим майном.
Усі інші українські законопроекти в порівнянні з проектом №7336 від 25.05.2001р. мають
неповні переліки напрямів діяльності і містять уже
перелічені види операцій з нерухомістю.
Серед російських учених склалася така ж
думка, тобто предмет ріелторської діяльності розглядається досить широко, крім того вони враховують особливості законодавства Російської Федерації та додають ще один напрям - робота ріелторської фірми з виробничою нерухомістю по програмі реструктуризації виробництва [15].
Проект Федерального закону Російської Федерації «Про ріелторську діяльність у Російській
Федерації» також містить широкий перелік, як
визначає стаття 6 визначеного проекту закону
окремих видів ріелторської діяльності (окремі види
послуг ріелторів). Причому в проекті зазначаються
визначення, які містять наукові обґрунтування.
Підсумовуючи вищезазначене щодо поняття „ріелторської діяльності”, варто зазначити, що
кожен з проектів визначає ріелторську діяльність
як вид підприємницької діяльності, яка зв’язана з
нерухомим майном і правами на неї, конкретизація якої здійснюється шляхом визначення видів
ріелторської діяльності (операцій з нерухомим
майном). Також варто зазначити, що в кожному проекті закону можна простежити одну тезу, що ріелторська діяльність є самостійним видом підприємництва,
саме задля цього і створено проект, який був потрібен
для юридичного закріплення статусу суб’єктів ріел48

тоської діяльності та зазначення напрямів цієї діяльності. Саме ці операції або види ріелторської діяльності і складають його предмет.
У теорії права предмет розглядається з позиції
правового регулювання та визначається як відносини
(дії, діяльність, які формують ці відносини), які піддаються правовому впливу [10, с.173]. Правовому
регулюванню підданий кожен з видів ріелторської діяльності, але обсяг цього впливу різний.
Різними залишаються і джерела регулювання,
крім цього, відсутнє загальне ядро, яке б надавало можливості поєднати норми, а в певних випадках і конкретизувати спеціально для ріелторської діяльності. Розглянемо ці види окремо, для
чого ріелторську діяльність будемо розглядати в
широкому значенні.
Перший вид ріелторської діяльності – посередницька діяльність. Посередницька діяльність
розглядалася такими вченими: В. Васильєвою,
Р.В. Колосовим, Н.С. Кузнєцовою, В. Резніковою,
Г.І. Сальниковою та деякими іншими.
Варто підтримати висновки Г.І. Сальникової, що в науці і законодавстві відсутнє єдине
поняття посередництва. Відзначається, що найчастіше під посередництвом розуміється всяка
діяльність за участю третіх осіб, без урахування
специфіки виконання посередницьких послуг.
При цьому посередництво можна представити в
економічному та правовому значеннях. В економічному значенні посередництво варто розуміти
як діяльність, що сприяє товарному обороту і
здійснюється суб'єктами підприємництва як від
свого імені, так і від імені клієнта, як за свій рахунок, так і за рахунок клієнта.
А посередництво в правовому значенні можна визначити як підприємницьку діяльність суб'єктів підприємництва - юридичних і фізичних
осіб, що здійснюється як від свого імені, так від
імені, за рахунок і в інтересах іншої особи (клієнта), і сприяє вступу клієнта в правовідносини з третіми особами шляхом здійснення посередником
дій юридичного і фактичного характеру [13, с. 6-7].
Стаття 14 законопроекту №3499 від
27.04.2007 року народного депутата України І.М.
Просолова визначає посередницьку діяльність
суб’єктів ріелторської діяльності як діяльність з
надання послуг споживачам ріелторських послуг
щодо здійснення цивільно-правових угод з нерухомим майном (купівля-продаж, оренда, міна,
забезпечення розселення тощо) і правами на нього. При цьому це поняття не зазначає ні сам вид
послуг, ні умови їх реалізації, ні шляхи. Отже, до
цього виду ріелторської діяльності можна віднести
і девелоперську діяльність, і консультативну та
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інші види діяльності, які зазначені в цьому проекті
як самостійні. Також можна тлумачити цю діяльність ще ширше, наприклад, як діяльність з посвідчення договорів з нерухомим майном, що є видом нотаріальної діяльності. Отже, таке визначення
аморфне та потребує конкретизації.
Дещо чіткіше визначення має законопроект
№7336 від 25.05.2001р. народного депутата України І.Б. Коліушка. Стаття 8 законопроекту №7336
від 25.05.2001 визначає, що посередницька діяльність у цивільно-правових відносинах з приводу
нерухомого майна - це цілеспрямована діяльність з
надання послуг і допомоги іншим учасникам ринку
нерухомості в реалізації їх прав на нерухоме майно
при вчиненні оплатних угод (купівля-продаж, найом (оренда), міна нерухомого майна тощо).
Щодо назви, то автор законопроекту
№7336 від 25.05.2001 значно звузив обсяг предмета посередницької діяльності лише цивільноправовими відносинами. Але ж посередницька
ріелторська діяльність реалізується і як господарські відносини, наприклад, при укладенні
агентського договору. Ця помилка більше історична, адже на момент розробки та реєстрації
законопроекту Господарського кодексу не було.
До позитивних моментів у визначенні посередництва в законопроекті №7336 від 25.05.2001
слід зазначити конкретизацію ролі та місця ріелтора як посередника. Воно спрямоване на надання послуг і допомоги для реалізації прав іншими
суб’єктами, тобто клієнтам. Сам же ріелтор не
здійснює юридичних дій. Однак таке твердження
потребує додаткового розгляду.
Розгляд і конкретизація висновків щодо
цих законопроектів можлива з урахуванням уже
розроблених сучасною наукою підходів. Перший
підхід розглядає посередництво у вузькому значенні, тобто тільки як надання фактичних послуг. Другий підхід передбачає широке значення
визначення „посередництва”, та включає не тільки фактичні послуги, а і юридичні. При цьому
Р.В. Колосов пропонує розрізняти фактичне та
юридичне посередництво [8, с.8].
Твердження про здійснення ріелтором лише фактичних посередницьких послуг було би
справедливим, але ж ситуація змінюється. І на
даному етапі ріелтори все більше здійснюють
посередницькі юридичні послуги. Так, ріелтор
здійснює фактичні дії, спрямовані на реалізацію
так званого „простого” посередництва, тобто
пошуку необхідного контрагента (для продавця –
покупця, для орендатора – орендаря тощо), крім
цього, надає послуги спрямовані на здійснення
представницьких дій. Прикладів цього багато:

направлення запитів до підприємств, установ і
організацій, отримання документів необхідних
для цілей посередницької послуги, укладення
договорів від імені клієнта тощо, залежно від
умов домовленостей.
Поряд з цим ріелтор надає додаткові послуги: ріелторської експертизи, інформаційні,
консультативні, юридичні та інші. Вони, як правило, входять до посередницького договору як
супутні, але можуть входити і в предмет посередницького договору у загальній сукупності. При
цьому, як зазначає В. Рєзнікова, незалежно від
розмаїття інших дій, що здійснюються посередником у процесі надання ним замовникові супутних послуг, визначальною буде основна дія, яка
здійснюється посередником при наданні ним замовникові саме посередницької послуги (оскільки
саме така юридично значима дія призводить у кінцевому
підсумку до встановлення правових
зв’язків між суб’єктами) [11, с. 43]. Отже, такий
договір все одно можна вважати посередницьким.
Проект Федерального закону Російської
Федерації «Про ріелторську діяльність у Російській Федерації», як уже зазначалося, відокремлює діяльність ріелтора як посередника та агента, повіреного, брокера, дилера, зазначаючи про
самостійність цих видів діяльності. При цьому
стаття 9 указаного проекту Федерального закону
визначає, що посередницькою ріелторською діяльністю визнається діяльність, яка являє собою
надання особам, які виявили намір придбати або
продати нерухоме майно (придбати або передати
права на таке майно), послуг з пошуку контрагентів з метою подальшого укладання відповідних
правочинів, безпосередньо стороною яких сам
ріелтор не є. Оформлення таких відносин повинно здійснюватися договором про надання ріелторських послуг, передбаченого главою 3 вказаного проекту. Інші договори, які українські вчені
відносять до посередницьких (доручення, комісії,
агентський договір тощо), укладаються тільки у
випадку надання цих послуг. Отже, російські законотворці пішли іншим шляхом, ніж українські, для
ріелторської діяльності. Вони структурно відокремили і агентський договір, і договір комісії, і договір доручення від власно посередництва, визначаючи цим „просте” посередництво.
Принцип такого відокремлення у суті технології надання послуги. Так, визнане „просте”
посередництво, за технологією є збір (пошук)
інформації про клієнтів, або, як зазначає законопроект №3499 від 27.04.2007 року народного депутата України І.М. Просолова, та проект Федерального закону споживачів ріелторських послуг, та
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наданні цієї інформації іншому, який звернувся до
суб’єкта ріелторської діяльності, клієнту та сприяння укладення договору між ними. За що ріелтор
отримує винагороду. Діяльність ріелтора як агента
(агентська діяльність), брокерська діяльність, діяльність у якості повіреного, діяльність у якості дилера має свої особливості і в технології, і в законодавчому закріпленні, а так є самостійними, і потребують власного визначення.
Підсумовуючи наведене, можна зробити
висновок, що посередницька діяльність суб’єктів ріелторської діяльності - це діяльність з надання послуг клієнтам ріелторських послуг, яка
здійснюється як від свого імені, так від імені, за
рахунок і в інтересах клієнта, для вступу клієнта
в правовідносини з третіми особами (другий клієнт) шляхом здійснення суб’єктом дій юридичного і фактичного характеру з нерухомим майном і правами на нього.
При цьому зазначимо, що посередницька діяльність спрямована на сприяння укладення та реалізації договорів купівлі-продажу, оренди, міни тощо
між клієнтами суб’єкта ріелторської діяльності.
Посередницька діяльність реалізується
шляхом укладання договорів. Основними в цій
сфері договорами є договір доручення, договір
комісії та агентський договір. Але, як уже зазначалося, ріелторська практика використовує й інші
види договорів, які також мають ознаки посередництва. А з огляду на те, що в деяких джерелах
посередництво в ріелторській діяльності відокремлюють від діяльності агента, повіреного тощо, то і
договір на надання таких посередницьких послуг
набуває власної господарсько-правової значущості.
Стаття 20 законопроекту №3499 від
27.04.2007 року народного депутату України І.М.
Просолова визначає основи договору про надання
ріелторських послуг. До речі, згадку про закріплення відносин ріелтор-клієнт у договорі містить
ще законопроект №7336 від 25.05.2001 народного
депутата України І.Б. Коліушка, але його формулювання досить загальне та зводиться лише до
форми договору. Всі інші українські законопроекти про ріелторську діяльність питання оформлення
договору відносин ріелтор-клієнт не містять.
Законопроект №3499 від 27.04.2007 року
народного депутату України І.М. Просолова визначає істотні умови договору про надання ріелторських послуг. Аналізуючи їх, можна зробити
висновок, що договір спрямований на реалізацію
будь-яких видів ріелторської діяльності, за винятком тих, що окремо врегульовані чинним цивільним і господарським законодавством. Так, торгівлю нерухомістю, управління майном не можна
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визначити в договорі про надання ріелторських
послуг, це є предметом окремого договору купівлі-продажу та договору управління майном.
Вони самостійні, а, крім того, норми, які регулюють їх застосування, більш конкретні і досконалі, ніж ті, які запропоновані у законопроектах.
Девелоперська та редевелоперська діяльність
за своєю суттю є інвестиційною діяльністю, тому
договір про надання ріелторських послуг так само
не підходить для закріплення цих відносин. Те ж
саме можна сказати і про договори доручення, комісії, агентський договір. Який з посередницьких
договорів обере ріелтор та його клієнт, буде залежати від умов домовленостей. Обмежувати сторони лише договором на надання ріелторських послуг суперечить чинному законодавству. Вибір
умов і контрагента лежить на сторонах договору.
Отже, запропонований договір про надання ріелторських послуг не єдиний договір, який може
укладати суб’єкт ріелторської діяльності та його
клієнт між собою.
До недавнього часу вважалося, що основні
посередницькі договори (договір доручення, договір комісії, агентський договір) є однотипними,
разом з тим у вітчизняному праві вони визначені
як самостійні. І в цьому є певний сенс, спрямований на створення максимально вигідних умов для
розвитку ринку посередницьких послуг, сприяння
розвитку господарського обороту.
Хоча прийнято вважати, що посередництво
– це основний вид діяльності суб’єктів ріелторської діяльності, тим не менше, не єдиний.
До структури предмета ріелторської діяльності входять і непосередницькі операції, наприклад, торговельна діяльність, девелоперська (редевелоперська) діяльність, ріелторська експертиза, надання послуг юридичного характеру (юридичний супровід документів угоди та консультування) тощо. Всі з цих видів діяльності можуть
розглядатися окремо від посередництва як самостійні. Самостійними вони визначені і в законопроектах «Про ріелторську діяльність».
Торгівля нерухомим майном як вид діяльності ріелторів спірна. По-перше, не всі законопроекти його відокремлювали, по-друге, і серед самих
ріелторів існує думка, про (з етичної точки зору)
неприпустимість, фактично використовувати своє
положення та знання на ринку для фактичної спекуляції нерухомістю. Однак таких меншість.
Навіть у випадку не відокремлення торгівлі
нерухомості як самостійного виду діяльності та
запровадженні, як у проекті І.М. Просолова, обмеження щодо суб’єктів ріелторської діяльності,
здійснення іншої діяльності, окрім ріелторської”
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(цим законопроектом пропонується, що ріелторська діяльність буде запроваджена для них як виключний вид діяльності), даний вид діяльності буде випливати із загальної право- та дієздатності
суб’єкта як учасника цивільного обігу.
Отже, торгівля нерухомим майном буде існувати як вид ріелторської діяльності. У сучасних умовах під торгівлею нерухомістю в ріелторській діяльності розуміється діяльність,
пов’язана з купівлею-продажем нерухомого майна. У цьому випадку суб'єкт ріелторської діяльності діє від свого імені, адже реалізовує свою
нерухомість, у власних інтересах, а мета діяльності полягає в отриманні прибутку. При цьому
від торгівлі нерухомістю, треба відрізняти організацію торгівлі нерухомим майном. У першому випадку діє від свого імені і у власних інтересах, а в
другому випадку суб’єкт ріелторської діяльності
найчастіше діє від імені споживача, і у його інтересах, з метою організації продажу нерухомості через
аукціони, конкурси, публічні торги.
Російський проект закону „Про ріелторську
діяльність у Російській Федерації”, як і деякі
українські проекти, відрізняє організацію торгівлі нерухомим майном і власне торгівлю нерухомістю. Якщо точніше, то під торгівлею в цьому проекті розуміється діяльність суб’єкта ріелторської діяльності в якості дилера, це положення випливає з частини другої статті 8 вказаного проекту. Окремого положення, яке би закріплювало торговельну діяльність, російський
проект закону не містить.
Частина третя статті 17 Закону України
„Про цінні папери та фондовий ринок” і стаття 2
Закону України „Про державне регулювання ринку цінних паперів в України” визначає дилерську діяльність однаково, як укладення торговцем
цінними паперами цивільно-правових договорів
щодо цінних паперів від свого імені та за свій
рахунок з метою перепродажу, крім випадків,
передбачених законом.
Тобто не буде дилерської діяльності, якщо
суб’єкт ріелторської діяльності придбав нерухомість іншим, ніж купівля-продажа, шляхом, а
потім вирішив її реалізувати або придбав для
власних потреб (наприклад, приміщення під
офіс), а потім його реалізував. Фактично діяльність дилера – це „гра” на ринку, в нашому випадку на попиті та пропозиції ринку нерухомості.
Професійний учасник, знаючи ринок, користується цим для отримання прибутку.
Отже, дилерська діяльність як напрям ріелторської діяльності – це форма торговельної
діяльності, яка передбачає здійснення купівлі не-

рухомості суб’єктом ріелторської діяльності за
власний рахунок та від власного імені з метою подальшого перепродажу для отримання прибутку
від різниці ціни покупки та продажу. Хоча дилерська діяльність – це різновид або форма торгівлі,
вона набула поширеного застосування в практиці
суб’єктів ріелторської діяльності, але не є єдиною
формою торговельної діяльності цих суб’єктів.
З огляду на зазначене вище можна зробити висновок, що торгівля нерухомим майном - це діяльність, яка здійснюється суб'єктом ріелторської
діяльності від свого імені, у власних інтересах і
полягає в отриманні прибутку від придбання та
подальшого продажу нерухомого майна.
Дещо новим явищем на ринку нерухомості
є девелоперська та редевелоперська діяльність. Сутністю девелопмента як особливого виду професійної діяльності на ринку нерухомості
полягає в організації й керуванні інвестиційним
проектом у сфері нерухомості. Також девелоперською діяльністю визнаються також інвестиційні
проекти, спрямовані на розвиток ринку нерухомості або його інфраструктури. Значення девелопера для реалізації процесу розвитку нерухомості визначається насамперед тим, що він забезпечує координацію між усіма учасниками девелопмента, ухвалює на себе ризики, пов'язані з
реалізацією проекту, несе відповідальність перед
окремими учасниками [16, с.13].
Мета девелопмента створення нового продукту – нового об’єкта нерухомості, з власним ім’ям,
концепцією продажу цієї нерухомості, тощо.
У зв’язку з цим прийнято розрізняти девелоперську діяльність та редевелоперську діяльність. Перша
передбачає створення принципово нового об’єкта
нерухомості, а друга – перебудову вже існуючого
об’єкта нерухомості в новий об’єкт.
Управління нерухомим майном як поняття розглядається в різних аспектах. Серед
них – як досить специфічну послугу та як професійну діяльність [14, с. 50]. Одноособово як вид
ріелторської діяльності управління нерухомим
майном не визначається, але в аспекті сучасного
ринку цей вид застосовується і не тільки суб’єктами ріелторської діяльності. Розкриваючи класифікацію суб’єктів господарської діяльності з управління нерухомим майном, М.В.Мащенко визначає
групу суб’єктів, для яких управління майном становить винятковий (єдиний) вид господарської діяльності та групу суб’єктів, які здійснюють поряд з
управлінням майном і інші види діяльності [9, с.81].
До другої категорії належить віднести і ріелторів.
Їх діяльність в управлінні нерухомим майном набула всіх ознак виду підприємництва, то-
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му воно може бути самостійним, або у складі з
іншими видами господарської діяльності (наприклад, ріелторської діяльності), та буде являти
собою самостійну, ініціативну, систематичну, на
власний ризик господарську діяльність, що здійснюється підприємцями на підставі договору на
управління нерухомим майном з його власником, з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від реалізації правомочності власника нерухомості та в
його інтересах [14, с. 52].
Ріелторська експертиза як напрям ріелторської діяльності передбачався законопроектами народних депутатів України І.Б. Коліушка
та І.М. Просолова. В обох законопроектах під
ріелторською експертизою передбачалася послуга, яка надається суб'єктами ріелторської діяльності споживачам ріелторських послуг і полягає
у дослідженні стану правовстановлюючих, технічних та інших документів щодо нерухомого
майна, визначення їх повноти та відповідності
вимогам чинного законодавства. При цьому фактично перевірка (експертиза) документів можлива за умови надання цих документів самими
споживачами. Ріелтор з позиції наших законопроектів не має права вимагати надання відповідних
документів чи відомостей. Іншу позицію займають законотворці РФ та Киргизстану. Перші у
власному законопроекті, а в Киргизстані у відповідному законі передбачають право на звернення
ріелторів за відомостями та документами до державних органів та установ. Крім цього, визначаються порядок звернення та обсяг відомостей і
документів, які можуть бути отримані ріелторами,
в тому числі для цілей ріелторської експертизи.
Характерним моментом двох законопроектів є те, що проект І.Б. Коліушка передбачає
окремим видом діяльності проведення передпродажної оцінки об’єкта нерухомості, на відміну від проекту І.М. Просолова. Однак структура норми в законопроекті визначена так, що
оцінку може здійснити тільки професійний оцінщик згідно із Законом України «Про оцінку
майна, майнових прав та професійну оціночну
діяльність в Україні». Отже, передбачається можливість суб’єкта ріелторської діяльності придбати додатковий статус – суб’єкта оціночної
діяльності. У зв’язку з чим фактично потрібно
розрізняти професійну оцінку нерухомого майна
та економічну оцінку з метою визначення приблизної вартості об’єкта для продажу на ринку.
Якщо професійна в нашому випадку практична
діяльність з оцінки нерухомості служить для
відображення конкретної ціни об’єкта, визначе52

ною за спеціальною затвердженою методикою,
то економічна має на меті сформувати уяву про
ціну об’єкта для подальшого його корегування
під впливом попиту та пропозиції.
Останнім у статті буде розглянена інформаційно-консультативна діяльність ріелторів.
Даний вид діяльності може розглядатися як самостійний, але найчастіше він здійснюється разом з іншими напрямами ріелторської діяльності.
При цьому фактично він складається з двох напрямків: інформаційного забезпечення споживача та надання йому консультацій.
Інформаційне забезпечення полягає в одержанні, зберіганні, використанні та поширенні
інформації про нерухоме майно та ринок нерухомості, якщо така інформація не становить
професійної таємниці. Таке визначення закріплюються в законопроектах І.Б. Коліушка та І.М.
Просолова. Під консультаційною діяльністю розуміється у всіх джерелах надання консультацій.
Консультації, які надаються ріелтерами, зазвичай
або юридичного, або технічного характеру.
Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновки, що ріелторська діяльність – це
підприємницька діяльність, яка полягає в наданні
послуг фізичним та юридичним особам (споживачам ріелторських послуг) при здійсненні ними
операцій з нерухомістю та/або реалізації ними
прав на нерухоме майно. Коло цих послуг визначається предметом цієї діяльності.
Фактично застосування ріелторської діяльності як тільки виду посередництва – одностороннє. Безперечно, що посередництво є основним напрямом ріелторської діяльності, але не
єдиним. Сучасні ріелтори, як в Україні та і за кордоном, окрім послуг посередництва, здійснюють і інші види діяльності, наприклад, торгівлю
нерухомим майном, управління нерухомим майном, девелоперську та редевелоперську діяльність та інші, що фактично дає змогу стверджувати про різноманітність ріелторської діяльності
та необхідність її відокремлення від інших видів
професійної діяльності на ринку нерухомості і як
самостійний вид підприємницької діяльності.
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FOR DETERMINATIONS OF REALTY TO ACTIVITY AS INDEPENDENT TYPE
TO BUSINESS ACTIVITY
Summary
In article are considered questions of the legal fastening the notion and subject realty to activity (the
directions of realty to activity) as independent type to business activity and change from intermediary
activity.
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СТРУКТУРА ЦИВІЛЬНОЇ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ
Постановка проблеми. Однією з фундаментальних проблем у науці цивільного процесуального права є цивільна процесуальна форма.
Саме цивільну процесуальну форму як найбільш
центральну проблему в правовій науці доводить
М. В. Максютін, на думку якого, це зумовлено,
перш за все, тим, що вивчення її різних аспектів
передбачає правильне розуміння поняття «процесу», коло його учасників, побудову процесу в
цілому і окремо його стадії, послідовність здійснення процесуальних дій судом і учасниками
процесу [4, с.78].
Так, справді, ця проблема актуальна як в теоретичному, так і в практичному відношеннях. Цивільна процесуальна форма – важливий і обов’язковий елемент цивільного судочинства, а вчення
про неї – складова частина процесуальної теорії.
Автори багатьох праць стверджували, що цивільна
процесуальна форма містить гарантії здійснення
прав, свобод і інтересів учасників процесу, забезпечує функціонування демократичних принципів,
створює умови, що забезпечують об’єктивний розгляд і вирішення цивільних справ.
Тому розгляд питань, що стосуються цивільної процесуальної форми, аналіз і характеристика її структури дасть можливість обрати правильний підхід до подальшого реформування
цивільного процесуального законодавства.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Будучи одним з центральних питань у науці цивільного процесуального права, цивільна процесуальна форма стала об’єктом пильної уваги з
боку таких відомих учених-процесуалістів, як:
В.М. Горшенєв, І.А. Жеруоліс, М.В. Максютін,
Г.Л. Осокіна, Т.В. Сахнова, Н.А. Чечіна, Д.М.Чечот, К. С. Юдельсон та інші.
Перелічені науковці здійснювали дослідження таких питань, як поняття цивільної процесуальної форми, виділяли її особливості та
складові компоненти. Але, незважаючи на це, в
науці цивільно-процесуального права немає єдності позицій щодо такого питання, як структура
цивільної процесуальної форми та її аналіз.
Мета статті. Зважаючи на вказане, автор
ставить за мету провести комплексне дослідження питань, що стосуються структури цивільної
процесуальної форми, проаналізувати думки
вчених-процесуалістів з приводу її структурних
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компонентів і сформулювати власну позицію
щодо перелічених питань.
Виклад основного матеріалу. Щоб успішно організувати судову діяльність, встановити
визначений порядок здійснення правосуддя в
цивільних справах, цивільна процесуальна форма
повинна мати свій зміст і структуру. Змістом цивільної процесуальної форми можна визначити її
внутрішній стан, виражений у єдності всіх елементів, властивостей, зв’язків. Оскільки цивільна
процесуальна форма є порядком здійснення правосуддя в цивільних справах, вона стає неповною без установлених законом правил судочинства. Тому можна вважати, що змістом цивільної
процесуальної форми є нормативно закріплені
правила здійснення певних, визначених процесуальних дій судом та особами, які беруть участь у
справі, а також оформлення цих дій у процесуальних документах.
Цивільна процесуальна форма володіє власною структурою, яка забезпечує збереження
цілісності, єдності явищ як системи, утворює її
основу за допомогою якої організовується, упорядковується зміст явищ [2, с.118]. Саме така
структура властива цивільній процесуальній формі, яка складається з певних компонентів –
процесуальних стадій, процесуальних проваджень і процесуального режиму.
Характеристика структури цивільної процесуальної форми знаходить свій прояв, перш за
все, в стадіях цивільного процесу.
Вчені-процесуалісти по-різному визначають і
характеризують стадії цивільного процесу. Так,
одні автори вважають, що стадії існують як установлений законом порядок розгляду справи [8,
с.75]. На думку інших учених, стадії визначаються як по черзі змінюючи один одного самостійні
етапи, які мають визначену мету і завдання [7, с.43].
Проте традиційним вважається визначення стадій
процесу як сукупності процесуальних правовідносин,
об’єднаних найближчою метою [10, с.17].
У наведених визначеннях стадії розглядаються, перш за все, як структурний елемент процесуальної діяльності, який відображає, внаслідок своєї послідовності, розвиток процесу в часі.
На дану особливість звертали увагу більшість
процесуалістів. Так, В. М. Горшенєв виділяв однією із суттєвих вимог, які висуваються до циві-
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льної процесуальної форми – забезпечену процесуальними стадіями обов’язковість дотримання
послідовності здійснення повноважень [9, с.125].
Н. О. Чечіна та Д. М. Чечот відзначали стадійність процесу як найбільш яскравий прояв однієї
з головних властивостей цивільної процесуальної форми – системність [11, с.175].
Отже, можна сформулювати таке визначення стадії – як складової частини цивільного
процесу , що відображає розвиток процесуальної
діяльності суду і учасників процесу у визначених
межах, що має свою мету та завдання.
Як уже зазначалось, окрім стадій до структури цивільної процесуальної форми відносять і процесуальні провадження. Думки вчених-процесуалістів з приводу поняття процесуального провадження не співпадають і протирічать одна одній.
Так, одні вважають, що це діяльність, яка об’єктивно вимагає процесуального регулювання і спрямована на досягнення юридичного результату у формі відповідного акту державного управління [13,
с.151]. Для інших – послідовно здійснювана серія
процесуальних дій [12, с.90].
Цивільний процесуальний кодекс (ч. 3 ст. 15)
чітко визначає три види провадження: позовне,
окреме і наказне. Виділення і існування різних видів провадження не руйнує єдиної цивільної процесуальної процедури. Адже вона здійснюється на
загальних принципах цивільного процесуального
права і регулюється в цілому одними і тими ж нормами права. Однак, ці норми, враховуючи специфіку тієї чи іншої справи, матеріально-правові відносини, диференціюють порядок розгляду окремих
категорій цивільних справ.
Наявність трьох видів провадження пояснюється тим, що судовому захисту підлягають
різні за характером права, свободи й інтереси
фізичних, права та інтереси юридичних осіб і
інтереси держави. Багато з цих прав, у силу своїх
матеріально-правових характеристик, не можуть
бути розглянуті і вирішені в межах одного встановленого законом порядку. Вказані види провадження складають весь цивільний процес, мають
визначену процесуальну мету і завдання, та відрізняються особливим порядком їх вирішення.
Так, переважна кількість справ, що вирішуються судом, розглядаються в рамках позовного провадження, оскільки в них наявний спір
про право. Тому цілком правомірно, що даний
вид провадження є найбільш поширеним видом
цивільного судочинства, правила якого найбільш
чітко сформульовані в ЦПК і є загальними для
всіх справ. Позовна форма захисту завжди співпадає з цивільною процесуальною формою і є

найбільш пристосованою для правильного розгляду і вирішення цивільних справ. За правилами
позовного провадження, але з урахуванням
окремих положень вирішуються справи окремого і наказного проваджень. Саме тому І. А. Жеруоліс, виділяючи три види провадження, визнавав
позовний порядок основною і своєрідною процесуальною формою [1, с.72]. Т.В. Сахнова, характеризуючи позовне провадження вказує, що воно
складає стержень усього цивільного процесу, оскільки закономірності цивільної процесуальної форми породжені позовною формою захисту і найбільш повно проявляються в ній [3, с.59].
Внаслідок того, що позовне провадження
характеризується спором між сторонами, у ньому реалізуються всі інститути цивільного процесу. Чого не можемо сказати про окреме і наказне
провадження, які характеризуються відсутністю
спору про право, а отже, спрощеним порядком їх
вирішення. Тому для позовного провадження
характерна наявність повної, складної цивільної
процесуальної форми, з усіма вимогами і правилами, що закріплені в ЦПК. Звідси, для окремого
і наказного проваджень притаманна спрощена
процедура (відсутність усіх стадій цивільного
процесу, не викликаються сторони в судове засідання, по-іншому реалізуються принципи цивільного процесуального права, немає відмови від
позову, визнання позову, подачі зустрічного позову, укладення мирової угоди, передачі справ до
третейського суду тощо), а тому цивільна процесуальна форма носить спрощений характер.
Отже, процесуальне провадження доцільно
визначити як сукупність послідовно здійснюваних процесуальних дій суду та учасників процесу, здійснення яких залежить від предметної характеристики справи.
Окрім указаних категорій, в якості структурного елементу цивільної процесуальної форми виділяють і процесуальний режим. С. С. Алєксєєв у якості основних елементів правового режиму називає галузевий метод правового регулювання, галузевий механізм правового регулювання, галузеві правові принципи, особливу галузь законодавства, очолювану кодифікаційним
актом [5, с.208]. Н. О. Рассахатська при характеристиці складових цивільної процесуальної форми вважає процесуальний режим одним зі структурних елементів цивільної процесуальної форми і ставить дану правову категорію в один ряд
із процесуальними провадженнями і стадіями
процесу [6, с.9]. На думку В. М. Горшенєва, поняття “процесуальний режим”, будучи основним
компонентом будь-якої форми, являє собою ат-
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мосферну характеристику процесу, яка складається як структурне утворення з окремих елементів: принципів, засобів і способів їх реалізації,
системи гарантій [9, с.153].
На наш погляд, процесуальний режим виступає в якості своєрідного критерію, що розділяє поняття “процес” і “процедура”. Вказані В.
М. Горшенєвим структурні компоненти найбільш чітко знаходять своє вираження у процесі.
Закон чітко регламентує правила діяльності учасників процесу, нормативно закріплюючи принципи як основні начала цієї діяльності і встановлює процесуальні гарантії, що забезпечують законність процесу. Водночас для процедури законодавець передбачає правила, які регулюють
лише основні дії і лише деяких учасників даної
діяльності. Тому доцільно розглядати «процесуальний режим» як категорію, яка забезпечує ті
умови, в яких діяльність набуває юридичного
значення саме процесу, але не процедури.
Отже, організація змісту цивільної процесуальної форми як процесуального порядку здійснення судочинства знаходить своє вираження в
структурних елементах: процесуальних стадіях,
процесуальних провадженнях і процесуальному
режимі. Причому, без стійких зв’язків, взаємодії
цих компонентів, тобто без структури цивільна
процесуальна форма, як і будь-яка інша система,
перестала б існувати як одне ціле.
Висновки. На підставі наведеного, робимо
висновок, що цивільна процесуальна форма має
власну структуру, яка містить ряд компонентів:
- стадія – складова частина цивільного
процесу, яка відображає розвиток процесуальної
діяльності суду і учасників процесу у визначених
межах, що має свою мету та завдання;
- процесуальне провадження – сукупність
послідовно здійснюваних процесуальних дій,
здійснення яких залежить від предметної характеристики справи;
- процесуальний режим – категорія, яка забезпечує ті умови, в яких діяльність набуває
юридичного значення процесу, а не процедури.
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THE STRUCTURE OF THE CIVIL PROCEDURAL LAW
Summary
In the article the author depicted the structure of the civil procedural form and gave characteristic for
its main elements.
The thoughts of scientists in a procedural field about this category and the basic features of the civil
procedural form are analyzed and the conclusion according to these issues is made.
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ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ ДОСВІД ЄС В ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ:
СТВОРЕННЯ ТЕХНОПАРКІВ (ТЕХНОПОЛІСІВ)
Постановка проблеми. В умовах безпрецедентного загострення кризи та міжнародної
конкуренції за ринки збуту на успіх можуть сподіватися тільки ті країни, які накопичують передовий інноваційний промисловий капітал [1].
Саме таким шляхом йдуть високорозвинені країни, тому прорахунки і провина українських реформаторів в недооцінюванні процесів, що відбуваються у розвинутих країнах, з роками стають очевидними. Кожна країна має унікальне
поєднання менталітету свого населення, природно-географічних умов та наявної матеріальнотехнічної бази та інших факторів, які є основою
її економіко-правового життя. Однак при цьому
треба пам’ятати, що активний розвиток інноваційної діяльності можливий лише за активної
державної підтримки, бо можливість швидкого
прибутку на випуску нового продукту є досить
проблематичною. Важливість науково-технічного прогресу пояснює особлива увага з боку держави до наукової сфери у всіх країнах, що проявляється в значних і різноманітних видах державної підтримки. Існує об'єктивна необхідність
у державній підтримці наукових досліджень і
передових напрямків розвитку, оскільки приватнопідприємницький сектор має менші в порівнянні з державою фінансові можливості і здатний забезпечувати розвиток лише окремих, пов'язаних із конкретною підприємницькою діяльністю проектів. Науковий проект ще підлягає
доведенню до інноваційного продукту, і малому і
середньому бізнесу самостійно тут не впоратися:
потрібні достатньо великі інвестиції на проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, придбання відповідного обладнання, виготовлення дослідних зразків тощо без
гарантування отримання швидкого прибутку.
Таким чином, економіко-правове регулювання
інноваційної діяльності через планування управління (з усіма можливими стимулами, в тому числі, пільги, дотації тощо) та її контроль стає невід'ємною частиною соціально-економічного
життя сучасного суспільства. Однак існує не
завжди правильне бачення інновацій і інноваційного продукту, в тому числі і в ЄС. На виклик
часу країни ЄС мали відповідну реакцію: вони
всеж-таки узяли напрямок на кооперацію в сфері

інноваційної діяльності. Причому, ЄС почав будувати юридичне й організаційне підґрунтя союзної науково-технічної політики майже з нуля,
позаяк до того цілісної європейської науковотехнічної політики не існувало. Але ж незмінність системи права поряд із трансформацією та
ускладненням суспільних відносин може мати
негативні наслідки для суспільства, оскільки в
такому разі відбувається консервація старих відносин, які не відповідають уже загальним потребам та не можуть їх задовольнити, а розвиток
нових гальмується. Таке становище в цілому
унеможливлює суспільний прогрес та економічне зростання держав, що зумовлює необхідність
здійснення своєчасного аналізу стану системи
права та використовуваних правових механізмів і
заходів на їх відповідність конфігурації, рівню та
напрямку розвитку суспільних відносин.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Результатом актуалізації інноваційних питань як
для суб’єктів господарювання, так і для державчленів ЄС і Співтовариства в цілому, стає формування та поступове збільшення законодавчого
масиву, присвяченого регулюванню відносин,
пов’язаних зі здійсненням або залученням до інноваційної діяльності, — інноваційного законодавства. Господарсько-правових досліджень особливостей оборотоздатності, різних підходів до
розуміння інновацій як об’єкта правових відносин
у ЄС практично ще не проводилося. Поєднання
взаємних інтересів розробників та споживачів зумовило бурхливе зростання у ЄС кількості наукових, науково-технологічних та технологічних парків, які в цих країнах набагато випереджають темпи створення звичайних бізнес-центрів або аналогічних утворень у промисловості.
Існує ряд робіт українських і російських
авторів, присвячених економіко-правовим питанням інноваційного розвитку ЄС, в цілому, й
інноваційним структурам, зокрема [2-6]. Однак
вони не вирішують існуючі проблеми. Так, автор
[4] не бачить різниці між інноваційною діяльністю та НДДКР. Практично не звертається увага на
ті помилки, які були зроблені, а потім виправлені
самим Союзом, щодо інновацій в ЄС.
Мета статті. Метою статті є дослідити господарсько-правовий досвід ЄС у створенні тех-
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нопаркових структур в контексті інноваційного
розвитку як самого Союзу, так й України.
Виклад основного матеріалу. Проаналізувавши поняття інновації з різних сторін, автор
вважає, що деякий час панувало не повне визначення їх визначення, тому числі і в ЄС. Д. Адамюк визначає, що в ЄС інновації – це новий процес або продукт [2]. Однак добре відомо, що вони повині бути запущені у масове виробництво і
реалізовані на ринку (див. роботу автора [7]).
Взагалі слово «інновація» є синонімом до слова
«нововведення» і може використовуватися поряд
з ним (див. англійські термінологічні словники).
Зустрічається кілька підходів до визначення сутності інновації. Методологія системного опису
інновацій в умовах ринкової економіки базується
на міжнародних стандартах, рекомендації з яких
прийняті в м. Осло в 1992 р. і одержали назву
«Керівництво Осло» [8]. Ці стандарти і рекомендації розроблені тільки щодо технологічних інновацій і охоплюють нові продукти і процеси, а
також їх значні технологічні зміни. Інновація
вважається здійсненою в тому випадку, якщо
вона впроваджена на ринку чи у виробничому
процесі та реалізована на ринку. В ЄС довгий
час панувала думка, що науково-технічна діяльність (НДР і НДДКР) еквівалетні інноваційній
діяльності, що привело до значного відставання
країн-членів ЄС в цій галузі від США і Японії,
хоча на науково-технічну діяльність в ЄС витрачалися і витрачаються дуже значні кошти [9].
Автор роботи [2] вважає, що поняттям «інновація» в ЄС охоплено досить широкий перелік
об’єктів науково-технічної діяльності. І тільки
Регламентом Європарламенту від 11 березня
2008 року це непорозуміння було ліквідовано
[10]. Однак створення нових адміністративних
інноваційних структур в ЄС і визнання інновацій
на урядовому рівні як життєво необхідних почалося ще на прикінці минулого століття.
Перед цим прийняття Єдиного Європейського Акту (ЄЄА) в 1987 р., стало етапом становлення науково-технічної політики та надання
широкий перелік їй статусу пріоритетного напрямку. В IV розділі Акту сказано про потребу
посилення науково-технологічної бази промисловості для забезпечення конкурентоспроможності європейських компаній. Зазначений Акт
прибирав бар’єри між країнами ЄС у просуванні
товарів, послуг, капіталів і людей, створював
юридичні основи активної ролі ЄС у науковотехнічні та інноваційній політиці. Після прийняття ЄЄА частина третя Договору про створення ЄС була доповнена спеціальним розділом
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«Наукові дослідження і технічний прогрес». До
компетенції Євросоюзу віднесено встановлення
правил розпорядження результатами досліджень,
у тому числі правового режиму об'єктів інтелектуальної власності, що створюються або використовуються в рамках досліджень [11].
Крім фінансової підтримки інновацій, в ЄС
існує практика створення спеціальних пільгових
територій. Існує декілька категорій територіальних інноваційних структур: регіон науки, технополіс (наукоград), бізнес-інкубатор, інноваційний центр тощо. З різною мірою локалізації, але
технологічний (науковий) парк є однією із найбільш поширених інноваційних структур. Основна ідея технопарків – це комерціалізація наукових досліджень університетських, академічних
та інших дослідних центрів, наукова продукція
яких з допомогою інноваційних процедур доводиться до промислових та комерційних структур
і як результат новий продукт реалізується на ринку. В Європі існує понад 260 технопарків, зокрема, у Великій Британії — 46, у Франції — понад 50, у Швеції — 16 і Фінляндії — 17 [6].
Створення значної кількості технопарків надало
значного імпульсу інноваційній активності в ЄС.
Створення європейських технологічних парків – це одна зі складових державної науковотехнічної політики, спрямованої на стимулювання інноваційної активності та прискорення й полегшення структурної перебудови господарства
на наукомістку основу.
В ЄС технопарк – це територіальний міжгалузевий науково-технічний комплекс, юридично й економічно самостійних, функціонально
об'єднаних навколо великого центру наукових,
проектно-конструкторських,
технологічних,
освітніх, фінансових, інформаційних та інших
закладів і промислових підприємств (переважно
малих і середніх) зі спільним використанням земельної ділянки та інфраструктури, діяльність
яких скоординована єдиним інноваційним процесом (включає інноваційні інкубатори, консалтингові, інформаційні, інжинірингові, маркетингові, лізингові та інші фірми, НДЦ тощо). Технополіс представляє собою науково-виробничий
комплекс, що охоплює, як правило, територію
міста. Він являє собою об'єднання інноваційних
структур (бізнес-інкубаорів, технопарків) на території міста з метою консолідації зусиль для
його економічного розвитку. Ініціаторами створення технополісів виступає місцева влада або
держава, яка спонсорує такі об'єднання.
Технопарки і технополіси працюють в спеціальному режимі господарювання, однак це від-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 461. Правознавство.

Господарсько-правовий досвід ЄС в інноваційному розвитку: створення технопарків (технополісів)

бувається на принципах самоокупності, що приносить їм прибуток на розвиток, який розподіляється між його учасниками.
Основне завдання технопарків – перетворення наукових розробок на нову продукцію та
виведення її на ринок.
Загальні ознаки притамані технопаркам за даними Міжнародної асоціації наукових парків такі:
1. Технопарк є комерційною господарською організацією, яка самостійно володіє, користується та розпоряджається своїми правами,
майном, коштами, що наділені при створенні,
набуті внаслідок господарської діяльності, залучені на позиковій або іншій основі;
2. Сучасні технопарки створюються в організаційно-правовій формі корпоративної юридичної особи (АТ, ТОВ та ін.). Рання модель
технопарку як унітарної юридичної особи, що
має одного засновника, не виправдала себе на
практиці.
3. Технопарки, як правило, діють у межах
певної території (територіальна ознака). Так, регіон
науки охоплює територію, межі якої приблизно
збігаються з адміністративним кордоном району
або округу. Технополіс – територіальне утворення
міського типу. Науковий (технологічний) парк
охоплює науково-дослідний центр та компактну
виробничу зону, що прилягає до нього.
4. Технопарки відрізняються між собою
скоріше за галузевою ознакою (спеціалізацією).
5. Основною метою технопарку є комерціалізація результатів науково-дослідних робіт: від
генерації ідей, розробки і створення інтелектуального продукту та випуску експериментальних зразків до промислового виробництва конкурентоспроможної інноваційної продукції.
6. Учасниками (засновниками) технопарку
виступають дослідний центр (вищий учбовий заклад, державна лабораторія або інститут, науководослідний підрозділ організацій державного або
приватного сектора), венчурні фонди, страхові
компанії та банки, суб’єкти підприємницької діяльності (промислові компанії, корпорації, бізнесструктури), органи влади та управління (як правило, місцеві), консалтингові та подібні їм фірми.
7. На території технопарку, як правило,
створюються бізнес-інкубатори – організації (наукомісткі підприємства), тісно пов’язані з технопарком, призначені для обслуговування та вирощування нових малих фірм, надання їм допомоги
у виживанні на початковій стадії розвитку. Інкубатор бізнесу може бути самостійною господарською організацією з правами юридичної
особи або діяти в структурі технопарку.

8. Практика сприяння інноваційній діяльності у вигляді передачі до приватного сектора
науково-технічної продукції, що створена на
державні або громадські кошти, з метою її подальшої комерціалізації набула поширення в багатьох країнах. Це створення спільних підприємств
на корпоративній основі зі змішаною формою
власності; різні форми кооперації між федеральними дослідними центрами та промисловими
фірмами; створення фірм-посередників, що займаються ліцензуванням університетських розробок; здійснення науковими центрами права
реалізації інтелектуальних продуктів на комерційній договірній основі.
9. Заохочувальна система в рамках технопарку полягає в пільговому використанні землі
(зменшенні розміру орендної плати) та обладнання, зниженні тарифів на комунальні, комунікаційні та транспортні послуги, забезпеченні належною інфраструктурою (фінансовою, організаційно-консультативною, комунікаційною) та
охороною. Система ж державної підтримки інноваційної діяльності в основному встановлена в
рамках національного регулювання. Так, державні прямі методи регулювання інноваційних
процесів здійснюються переважно в двох потужних формах: адміністративно-відомчій та програмно-цільовій. Перша форма виявляється в частковій участі держави у фінансуванні промислових НДДКР, створенні в апараті виконавчої
влади спеціальних підрозділів, відповідальних за
розвиток співробітництва державних наукових
лабораторій та промислових корпорацій, здійсненні різних форм заохочення юридичних та фізичних осіб, які забезпечують великий внесок у
розвиток науки. Друга форма передбачає цільове
фінансування державних програм підтримки
конкретних нововведень, у тому числі у малому
бізнесі, формування державних контрактів, субсидій, дотацій, позик, у тому числі на безоплатній основі. Що стосується непрямого державного
фінансування, то воно здійснюється через систему податкових пільг, прискореної амортизації,
митних процедур, кредитних пільг тощо. Право
на отримання таких пільг настає автоматично на
підставі законодавства, і немає потреби доводити
та обґрунтовувати їх отримання в різних інстанціях, у тому числі спеціально створених.
Технопарки мають низку переваг, які сприяють їх інноваційній діяльності завдяки швидкому трансферу нових розробок, скороченню терміну впровадження нововведень, сприянню новим видам бізнесу.
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Зазвичай діяльність технопарків фінансована за рахунок коштів фірм, які функціонують у складі технопарку, та державних і регіональних субсидій, банківських кредитів, доходів
від власних підприємств і надходжень від реалізації науково-технічної продукції, спонсорської
допомоги та ін.
Значну роль в економічній діяльності технопарку відіграє ризиковий (венчурний) капітал,
який використовують для фінансування наукомістких проектів, які характеризовані невизначеністю щодо комерційного успіху. З метою збільшення можливостей використання різних джерел
залучення додаткового капіталу уряди країнчленів ЄС здійснюють фінансування малих, дуже
ризикованих підприємств з метою стимулювання
процесу створення інновацій.
Отже, специфікою преференцій технопарків є те, що в них робиться акцент на заохочення
малого та венчурного бізнесу. Податкові, митні,
кредитні пільги мають полегшувати діяльність
фірм на початкових, найризикованіших стадіях
діяльності. Вводяться спеціальні спрощені процедури регістрації компаній, створюються адміністративні структури, що займаються організаційними проблемами малих фірм. Приток крупних капіталів іззовні, створення в технопарках
інвестиційних фондів, що фінансують зусилля
багатьох великих фірм, мають сприяти ефективній передачі технологічних напрацювань для масового промислового освоєння. За пільгових
умов надаються працівникам фірм консультації
провідних вчених, апаратура, бібліотечні фонди
університетів. Беручи участь у спільних комерційних проектах, університети мають суттєве
джерело прибутків, засіб забезпечення зайнятості студенів-випускників. Науковим працівникам
в таких зонах створюються максимально комфортні умови для життя.
Європейська модель технопарків характеризується високим рівнем державного втручання в процес «вирощування» на базі технопарків
малих інноваційних підприємств. Як правило,
вона ґрунтується на державних інвестиціях і субсидіях, і націлена переважно на створення нових
робочих місць. Наприклад, у Великій Британії
частка державного фінансування технопарків становить 62 % від загального обсягу їхнього фінансування, у Нідерландах – 70 %, у Франції – 74, у
Німеччині – 78, а в Бельгії – майже 100 % [6].
Державну підтримку технопарків називають інвестиціями в технологічний розвиток країни, які повертаються розширенням національного виробництва та успішною діяльністю вітчиз60

няних компаній на внутрішньому та зовнішньому ринках.
Жодна з країн Європи не приділяє такої
уваги розвитку технопарків, як Франція. У цій
країні налічується понад 50 технопарків, у яких
задіяно понад 5000 компаній, 60 університетів і
2000 науково-дослідних інститутів [6].
У Німеччині технопарки з’явилися лише в
80-ті роки і зараз їх більше 20. Найбільший –
«Ізар Веллі» на базі Мюнхенського університету,
в цей парк входять понад 200 фірм, що спеціалізуються на мікроелектроніці.
На утворення технопарку «Бонн — Північний Рейн-Вестфалія» федеральним урядом було
виділено левову частку коштів, його функціонування постійно забезпечується внесками підприємств, розташованих у технопарку, та лише відсотками від державних внесків у спеціальні холдингові компанії.
Досить ефективнішим розвитком серед
країн Європи відзначається Фінляндія. У цій країні технопарковий рух розпочався в 1981р. Раціонально побудована система наукових організацій, активне сприяння держави (на науку витрачається 4,5 % ВВП) дозволили цій країні за короткий термін здійснити прорив у число високорозвинутих індустріальних держав. У 1990 році у
Фінляндії нараховувалося 6 парків, що об’єднували 440 компаній із 4000 співробітників. Вже у
2000 році було 17 технопарків, у їхньому складі
1200 компаній, дослідних закладів та інших організацій, де працює 12000 фахівців різних напрямків. Так, науковий парк «Отанієма» у Фінляндії
включає 70 малих фірм біотехнологічного та електротехнічного профілю. Парк діє як акціонерне
товариство, власником акцій якого є підприємства,
банки та муніципалітет м. Еспо, політехнічний інститут, науковий центр та ряд інших організацій.
Особливістю цього парку є надання можливості
студентам користуватися приладами, комп’ютерами та технологічним устаткуванням і працювати в
малих фірмах, розташованих на його території.
Відомим є також технологічний центр Нокіа-Ленд.
В Італії найбільшим технопарком є «Новус
Ортус» на півдні країни поруч з містом Барі. Це
інноваційний центр, що спрямований на підйом
економічного розвитку півдня країни.
Чеський технопарк у м. Брно був організований як акціонерне товариство у 2000 р. Організаторами його створення були технічний університет Брно, мерія міста Брно й транснаціональна
компанія P&O. Технопарк працює з високими
технологіями, залучаючи інвесторів, висококваліфікованою і відносно дешевою робочою си-
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лою. Близькість технічного університету до парку дозволяє компаніям залучити кваліфікованих
фахівців і встановити проектні зв’язки з цією
провідною установою в області електротехнічного машинобудування. На площадках парку працюють підрозділи Sіemens, ІBM, FEІ, SGІ,
Vodafone, компаній
Honeywell і Symbol
Technologіes. Парк пропонує площі для НДДКР,
зборки й виробництва.
У Литві відкриття технопарку Клайпеди,
розташованого в академмістечку Клайпедського
університету, відбулося 2004 р. Клайпедський парк
здійснює підтримку новаторських ідей, що спрямовані на розвиток регіональних компаній. Технопарк є громадською неприбутковою організацією,
засновниками виступили Клайпедський університет і міністерство економіки Литви. У науковий
парк входять 56 компаній. Основу діяльності становлять розробки в області біотехнологій, ЗМІ й
мультимедіа, автоматизації, телекомунікацій. При
науковому парку функціонує бізнес-інкубатор.
Концепцію розвитку технологічних центрів
у Латвії було прийнято в 1992 р. Управлінням
Вищої освіти, науки й досліджень Міністерства
освіти та науки. Латвійський технологічний
центр (ЛТЦ) – перший технологічний центр у
Латвії – був створений у 1993 р. Засновниками
були Ризький муніципалітет, Академія Наук Латвії, Асоціація латвійських науково-технічних
суспільств. ЛТЦ – член ІASP (Міжнародна асоціація технопарків), ADT (Німецька асоціація технологічних й інноваційних центрів), ІCECE (Інноваційного центру Східної й Центральної Європи), PBІ (Польська асоціація бізнес і інноваційних центрів), BASTІ (Балтійська асоціація технопарків і інноваційних центрів), так само є одним
із засновників Асоціації латвійських технологічних
парків і бізнес- інкубаторів. У науковий парк входять 30 компаній. Основу діяльності становлять
розробки в області біотехнологій, захисту навколишнього середовища, автоматизації, робототехніки, електроніки й мікроелектроніки, хімічних технологій, поновлюваних джерел енергії.
Останнім часом у практиці податкового
стимулювання в країнах ЄС відбулося помітне
зміщення акцентів від користування податковими пільгами в бік податкових кредитів. Порядок
надання податкових пільг залишається об’єктом
виключного регулювання національних держав.
Правовою підставою для обмеження застосування заходів податкового регулювання є норми
права ЄС про захист свобод Співтовариства, а не
норми, що регулюють порядок гармонізації законодавства щодо прямого оподаткування. Фак-

тично, критерій дотримання принципів заборони
дискримінації та свободи конкуренції залишається єдиною підставою для втручання в цю сферу з боку ЄС. Однак таке втручання набуває постійного характеру, перетворившись на ефективний інструмент гармонізації національного податкового законодавства. Однак досі в ЄС відбувається інноваційне відставання від США і Японії,
на нашу думку, як результат відповідної інноваційної політики на протязі певного, але досить
важливого для інноваційного розвитку, часу. В
останні роки цю прогалину в союзному регулюванні країни-члени і інститути ЄС намагаються
ліквідувати. Україні слід звернути особливу увагу на досягнення і упущення в інноваційній діяльності ЄС. Теперішній стан технопарків в Україні – єдино діючих інноваційних структур в країні автор обговорював в роботі [12]. За останній
рік ситуація в цій галузі тільки погіршилася.
Висновки. Отже, ЄС почав будувати юридичне й організаційне підґрунтя союзної науково-технічної політики майже з нуля, позаяк до
того цілісної європейської науково-технічної політики не існувало. Однак об‘єктивний процес
інноваційної політики в Європейському Союзі
має свою правову основу. При цьому процес
зближення національних систем правового регулювання інноваційної діяльності триває. Важливим методом регулювання інноваційної діяльності є створення відповідного законодавства
держав-членів ЄС. Особливістю законодавчого
забезпечення інноваційної політики державчленів ЄС виступає його спрямованість на переважне стимулювання не тільки наукових досліджень, а й розвиток високотехнологічних виробництв з випуском і реалізацією відповідної продукції. Важливим державно-правовим інструментом регулювання й стимулювання інноваційної
діяльності є закріплення пільги в нормі права.
Використання ризикового венчурного капіталу
стає одним із важливіших факторів впровадження інновацій в ЄС. Вирішальну роль у розвитку в
цьому відіграли заходи державної політики зі
створення сприятливих умов розвитку венчурних
фондів. Головними складовими венчурного капіталу є не державні, а вільні фінансові кошти великих компаній, пенсійних фондів, страхових
компаній та інших комерційних структур, для
яких держава законодавчо встановила податкові,
фінансові та економічні пільги, що стимулюють
виділення коштів венчурним фірмам. Україні,
яка намагається інтегруватися в економічний
простір ЄС, слід більше звертаися до господарсько-правовий досвіду ЄС у галузі інноваційного
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регулювання, в цілому, й у діяльності технопаркових структур, зокрема.
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EU LEGAL ECONOMIC EXPERIENCE IN INNOVATIVE DEVELOPMENT:
CREATION OF ТECHNOLOGICAL PARKS (TECHNOPOLISES)
Summary
Legal economic experience of EU member-states for innovation development and creation of тechnological parks (technopolises) in the crisis conditions is instructive for Ukraine. The real activety of EU
тechnological parks (technopolises) is discussed and also resulted examples to activity of EU тechnological
parks (technopolises) are proposed. International determination and European model of тechnological parks
(technopolises) is given. The venture capital in their achevement is shown.
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ІV. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС. ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО.
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© 2008 р. М.А. Латишева
Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, Харків
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЄДНОСТІ
СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
Постановка проблеми. Конституція України закріпила принцип розподілу влади, проголосивши, що державна влада в Україні здійснюється на основі поділу на законодавчу, виконавчу і
судову гілки та визначила їх юрисдикцію [6,
с.132]. Проте сьогодні судова влада як публічноправове явище функціонує не лише в традиційній для неї правозастосовчій і тісно пов’язаній з
нею правотлумачній формі, але й у нормотворчій. При цьому йдеться не тільки про формування індивідуальних норм, що містяться в рішеннях судових органів і поширюються на окремих
осіб чи окремі випадки, а й про ухвалення актів,
що містять загальні норми, тобто створюють
прецедент. Тому актуальними на сучасному етапі є
дослідження проблеми співвідношення правотворчості і правозастосування в діяльності судів , особливо судової практики як джерела права.
Прийняття Конституції України, що закріпила право кожного на судовий захист (статті
8,55), визнання неприпустимості відмови в правосудді з мотивів відсутності нормативного акта
чи його неясності – все це неминуче порушує
питання про судову правотворчість.
У сучасних умовах усе важче обходитися
колишнім аксіоматичним набором джерел права.
Користуючись тільки ними, стає дедалі складніше забезпечити всі потреби правового регулювання, особливо пов’язані із захистом прав і законних інтересів громадян. Тому поява нових,
невідомих раніше джерел права в поєднанні з
трансформацією тих, що вже були, - це не випадковість чи поспішність і, в усякому разі, не надумане явище, відірване від реальності, а
об’єктивна потреба, виклик часу. На підтримку
думки про те, що акти судового тлумачення норм
права можуть розглядатися як прецедент, доцільно навести деякі пояснення. У радянській
юридичній науці існування судового прецеденту
традиційно пов’язували із судовим свавіллям і
руйнуванням законності, хоча якщо не юридично, то фактично він існував у судовій практиці, в
цілому, судове рішення визнавалось як таке, що
не має нормативного змісту. Лише іноді вчені

визначали Керівні роз'яснення Пленуму Верховного Суду джерелом права, оскільки на них допускалося посилання при постановленні рішення
у конкретній справі [2, с.67]. Судовий прецедент
до цього часу є ще не достатньо вивченим явищем. Досить часто поняття «судовий прецедент»
та «судова практика» розглядаються як тотожні.
Більше того, останнім часом нерідко судовим
прецедентом почали називати будь-яке судове
рішення. Спробуємо усунути помилки в розумінні даних понять. На нашу думку, судова
практика і прецедент – поняття хоча і подібні,
проте не тотожні [1, с.43]. Судова практика, становлення якої пов’язано з тлумаченням права, в
цілому є сукупністю актів органів судової влади,
серед яких особливе місце займають узагальнення практики у вигляді постанов Пленуму Верховного Суду України. А щодо створення прецедентного права, то науковцями маються на увазі не
класичні прецеденти, а Постанови Конституційного Суду, в яких дається тлумачення положень
Конституції, застосованих у конкретній справі, а
також Постанови Пленуму Верховного Суду,
узагальнюючих судову практику. Про необхідність враховувати їхній зміст говориться у кожній такій Постанові. Крім цього, Пленум зобов’язує суди враховувати постанови Європейського
Суду з прав людини, в яких наведено тлумачення
положень Конвенції про захист прав людини та
основних свобод, які підлягають застосуванню у
даній справі. Тим не менше, Конституція України не надає обов’язкового характеру ані роз’ясненням Верховного Суду, ані Конституційного
Суду з питань судової практики. І це, на превеликий жаль, оскільки такі рішення та роз’яснення у певній мірі набувають прецедентного
значення, сприяючи формуванню у правозастосовчій практиці судів оптимальних моделей для
наступних судових рішень по конкретних справах. Безсумнівно, постанови вищих судів, здійснюють вплив на правотворчість і практику нижчестоящих судів, однак відповідно до ч.2 ст.125
Конституції України та ч.1 ст.47 Закону України
«Про судоустрій України», закріплено за Верхо-
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вним Судом України здійснення правосуддя і
забезпечення однакового застосування законодавства всіма судами загальної юрисдикції і жодного слова про правотворчі повноваження. Відповідно, Постанови Пленуму Верховного Суду
України та Постанови Конституційного Суду є
тільки актами застосування, а не джерелами права. Хоча з іншого боку, закріплення в ч.2 ст.125
Конституції України та ч.1 ст.47 Закону України
«Про судоустрій України», повноваження Верховного Суду України забезпечувати однакове
застосування законодавства всіма судами загальної юрисдикції, зумовлює можливість доповнення ст.129 Конституції України, що закріплює
принципи судочинства, і розділу 2 Закону України» новим принципом – принципом « єдності
судової практики».
На сьогодні багато вчених звертають увагу
на відсутність нормативного закріплення «єдності судової практики» як принципу судочинства в
момент її фактичного існування та постійної активної ролі суду, спрямованої на досягнення єдності судової практики.
Якщо реалізація «єдності судової практики» відбувається шляхом здійснення процесу
прийняття судових рішень на основі відпрацьованих вищими судами правових позицій ,то, фактично, єдність судової практики законодавчо відображена в ч.4 ст.18 Закону України «Про судоустрій України», в якій закріплюється єдність
системи судів загальної юрисдикції. Так, єдність
системи судів загальної юрисдикції забезпечується єдиними засадами організації та діяльності
судів; єдиним статусом суддів; обов’язковістю
для всіх судів правил судочинства, визначених
законом; забезпеченням Верховним Судом України однакового застосування законів судами загальної юрисдикції і т.д.
Існує ще один аспект, який указує на необхідність прецедентного регулювання. Нормотворчість судів загальної юрисдикції відкривало б
нові перспективи для правильної організації такої роботи. В ієрархії визнаних джерел права,
вона , безумовно, змогла б претендувати тільки
на нижню сходинку. Пов'язаний з нею метод також має свої природні обмежувачі. Але і тут вона «велике в малому». Серед визнаних форм права вона здатна здійснювати зворотний зв’язок,
подаючи зрозумілі, більш чіткіші, ніж звичні, узагальнення, сигнали про рух судової практики, необхідні для координації всієї нормотворчості, що
дозволить послідовно реалізовувати принципи судочинства, встановлені Конституції України та Законі «Про судоустрій». Використати цей потенціал
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повністю можливо шляхом лібералізації процесуального регулювання – визнання суддівської правотворчості додатковим джерелом права.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Проблеми забезпечення єдності судової практики досліджувалися вченими-практиками як України, так і Росії, зокрема в наукових працях
Г.В.Шершеневича, М.Н.Марченко, О.Б.Павловського, А.Н.Толочка, О.В.Капліни, О.В.Ісаєнкова, А.А. Демичева, А.Р.Султанова, В.Н.Худоби та інших.
Однак у зазначених авторів проблема забезпечення єдності судової практики не була
предметом цільового дослідження, а розглядалася в контексті інших правових проблем. Це
ускладнює системне бачення такого предмета
дослідження, яким є судова практика. Необхідність у комплексному дослідженні саме в аспекті
організаційно-правових основ забезпечення єдності судової практики має сприяти виробленню
оптимального шляху розв’язати проблем, пов’язаних з визначенням структури спеціалізованих
судів України та здійсненням ними правосуддя в
системі судів загальної юрисдикції.
Метою публікації є спроба розмежування
чинників, які сприяють становленню єдності та
узгодженості судової практики, та чинників, які
зумовлюють колізійність судової практики, а також висвітлення дискусійних і невирішених моментів у забезпеченні єдності судової практики.
Виклад основного матеріалу. На даний
час судова практика не є узгодженою і єдиною, а
її колізійність не сприяє однаковому праворозумінню в суспільстві, і відповідно, деформує правову свідомість і правову культуру суб’єктів
правовідносин, що, безумовно, впливає на їх
правову поведінку.
Судова правотворчість і єдність судової
практики – актуальна тема щодо виконання судовою системою стабілізуючої функції, створюючи упевненість у справедливості і надійності
законів, об’єктивності та передбачуваності правосуддя [3, с.34].
Але не можна не прислухатись до слів відомого російського вченого Покровського І.А.,
який ще в 1917 році писав: «Если теория свободного судового правотворчества содержит в себе
органическую и неустранимую опасность судейского произвола, если она самую неопределенность и неясность права возводит в принцип,
она, очевидно, идет в разрез с интересами развивающейся человеческой личности. Эта последняя
может мириться со многими ограничениями своей свободы, если они установлены законом и ес-
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ли они ясны, она не может мириться с зависимостью от чьего бы то ни было произвола, хотя бы
самого доброжелательного. Стремление к строгой законности составляет такую же непременную черту развивающегося гражданского права,
как и развивающегося права публичного, и никакой судейский «трансперсонализм» этого стремления подавить не сможет» [4, с.153].
Як бачимо, ще 100 років тому відомим
ученим зверталася увага на можливість зловживання суддею своїми повноваженнями при здійсненні суддівської правотворчості.
Звичайно, названі причини, надання нормативності, судовим постановам Верховного Суду України, а саме виконання стабілізуючої функції, що надає упевненості в справедливості і надійності законів, об’єктивності і передбачуваності правосуддя, доволі поважні.
Було б ідеально, якби у кожному суді приймались правильні і законні рішення, тоді не було
б розкиданості практики. Цілком зрозуміле бажання Верховного Суду України, який здійснює в передбачуваних законом процесуальних формах судовий нагляд за діяльністю судів загальної юрисдикції, чітко обмежити нижчестоящі суди від неправильного застосування законів, указуючи їм
зразок застосування права. Однак навряд чи можливо створити такий зразок для кожного випадку.
І все ж, установлюючи чіткий зразок застосування права для нижчестоящого суду, Верховний суд України не розв’язує проблему законності рішень нижчестоящих судів. Оскільки тим
знижується відповідальність нижчестоящих судів за правильне тлумачення норм права. Мається на увазі позитивна відповідальність, яка проявляється в здатності самостійно виконувати
свою роботу належно.
У галузі управління будь-який керівник знає,
що якщо робити роботу за підлеглого, то через деякий час він буде вважати це правилом і практично не буде працювати, а приносити роботу керівнику, знімаючи з себе відповідальність за цю роботу і перекладаючи її на керівника.
Наслідки такого явища у сфері правосуддя
краще за все показати, процитувавши професора
Г.Ф.Шершеневича:
«Судебная практика рабски ловит каждое
замечание кассационного департамента, старается
согласовать свою деятельность со взглядами сената. Эта масса решений, нарастающая с каждым годом, все крепче и крепче опутывает наш суд, который как лев, запутавшийся в сетях, бессильно подчиняется своей участи, отказывается от борьбы и
живет разумом высшей инстанции. В настоящее

время вся задача практика заключается в том, чтобы подыскать кассационное решение на данный
случай. Борьба перед судом ведется не силою логики, не знанием соотношения конструкции института и системы права, не искусством тонкого толкования законов, а ссылкою на кассационные решения. Печальную картину представляют теперь
судебные заседания, где мы видим, как адвокаты
поражают друг друга кассационными решениями,
и где торжествует тот, кто нашел более подходящее и притом более позднейшее» [7, с.235].
Судова система Російської Федерації також проти визнання за судовою практикою вищих судових органів РФ (Верховного Суду РФ і
Вищого Арбітражного Суду РФ) сили закону .
Ними наводиться той факт, що судова практика
має тенденцію змінювати свій напрямок. І це цілком виправдано, оскільки навіть вищі судові інстанції можуть помилятися, і обмежити їх у праві
виправити помилку в тлумаченні права було б нерозумно. Виправлення помилки шляхом зміни своєї практики, а не наполяганні на ній знову і знову,
робить честь вищим органам судової влади і є цілком допустимим, доки рішення обов’язкові тільки
в тих справах, по яких вони винесені.
У випадку надання рішенням вищих судових інстанцій сили закону, будь-яка зміна судової практики була б рівнозначна зміні закону.
Причому дана зміна, навіть якщо вона погіршує
стан особи, була б обов’язковою для усіх справ,
розгляд яких було почато , і ще не закінчено. (До
речі, питання точного визначення моменту закінчення розгляду справ доволі складний при
багаторівневій наглядовій системі існуючій, наприклад, у ЦПК РФ. Європейський Суд з прав
людини в справі «Денисов проти РФ» від 06 травня 2004 (скарга № 33408/03), проаналізував
процедуру нагляду за новим ЦПК РФ і зробив
такий висновок: «Суд, следовательно, считает,
что процедура судебного надзора, как только она
запущена, может стать неопределенной. Следовательно, если ее считать средством правовой
защиты, которое нужно исчерпать, то созданная
надзорной процедурой неопределенность сделает
бессмысленным правило шестимесячного срока.
В этих обстоятельствах, Суд считает, что надзорная жалоба сродни жалобе о повторном слушании дела и аналогична средствам правовой защиты, которые не должны обычно быть приняты во
внимание как средство правовой защиты по Статье 35 § 1 Конвенции. Суд не находит никаких
особых обстоятельств, которые могли бы оправдать другой вывод». Отже, Європейський Суд з
прав людини вирішив, що кінцевим рішенням є
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постанова касаційної інстанції). А закон, який
погіршує стан, у відповідності з загальноприйнятим принципом, не може мати зворотної дії.
Ще один російський учений-цивіліст Васьковский Е.А. у книзі «Курс гражданского процесса» торкнувся даного питання:
«Признание решений третьей инстанции
обязательными для всех судов, чрезвычайно неблагоприятно отражается на деятельности низших судов, лишая их всякой самостоятельности
и приучая к пассивному подчинению разъяснениям третьей инстанции. Совсем не то наблюдается в западной Европе. Во Франции суды второй инстанции нередко отступают от разъяснений кассационного суда, и их упорное неподчинение не раз побуждало кассационный суд пересматривать свои разъяснения и отказываться от
высказанных взглядов. Такую же самостоятельность суждений проявляют германские суды.
Известный процессуалист профессор Штейн
свидетельствует, что, изучая из года в год судебные решения низших и средних инстанций, он
именно из них получает правильные сведения об
основоположениях действующего права. «Если
бы мы», — продолжает он, — «когда-либо должны были устранить всю совокупность наших
судей от научного и духовного участия в развитии и усовершенствовании нашего права, то это
привело бы к застою, регрессу, невознаградимому уменьшению духовной производительности.
И когда Адикес жалуется, что у нас низшие суды
могут оспаривать решения имперского суда, то я
говорю: слава Богу, что наши суды настолько
самостоятельны, что подчиняются решениям
имперского суда только тогда, когда его мотивы
убедительны, и что они высказывают свои убеждения даже тогда, когда знают, что наивысший авторитет другого мнения. Противоречие не остается
без внимания. Наш имперский суд, к счастью, обладает мужеством через несколько лет заявлять,
что он ошибся, и он отказывается от прежнего решения. Он не связывает себя, как английские высшие суды, он идет вперед, и низшие суды помогают ему; происходит взаимное оплодотворение между высшей и низшей инстанциями, и было бы
грубой ошибкой прекратить его» [7, с.216].
Можна було б наводити багато різноманітних доказів стосовно нормативного характеру
актів Верховного Суду РФ, але, на наш погляд,
ніяк неможна заперечувати того позитивного
впливу на всю судову систему, який здійснюють
роз’яснення Пленума Верховного Суду РФ. Більше того ,деякі роз’яснення давно очікуються в
суспільстві. Наприклад, у РФ давно очікується
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спільна постанова Пленумів Верховного Суду РФ
і Вищого Арбітражного Суду РФ про підвідомчість
спорів, яка могла б реально забезпечити однаковість у вирішенні цивільних спорів. Дана постанова двох вищих судових органів, які здійснюють
судовий нагляд при вирішенні цивільних справ у
рамках цивільного судочинства (ст.118 Конституції РФ), мала би величезний інтерпретаційний авторитет. І одного цього авторитету було б достатньо, щоб зменшити кількість зловживань і спорів,
що торкаються підвідомчості.
Хоча, звичайно, при виявленні дефектів у
тексті закону, правильніше було скористуватись
законодавчою ініціативою.
Усі ці проблеми можна розв’язати різними
способами: внесенням змін до законодавства,
висловленням правової позиції з даного питання
в постанові Конституційного суду РФ, внесенням доповнень до постанови Пленуму Верховного суду РФ від 19 грудня 2003 р. № 23 «Про судове рішення». До речі, вважаємо за доцільне
запозичення досвіду РФ з даного питання шляхом прийняття української постанови Пленуму
Верховного Суду України «Про судові рішення».
Так чи інакше, в дане питання повинна бути внесена визначеність, що дало б більшу упевненість у справедливості і надійності законів,
об’єктивності і передбачуваності правосуддя.
Як відомо, метод розв’язання проблеми визначається її характером. Для вирішення усіх цих
питань, образно кажучи, потрібний процесуальний «плавильний казан», у якому б усі розкидані
думки про зміст засад щодо тлумачення норм в
контексті принципів і у зв’язку з конкретними
обставинами справи по закінченні «виробничого
циклу», перш за все в касаційних і наглядових
інстанціях, перетворювався би у визнану правову
позицію, точну й обов’язкову, підведену до єдиного знаменника судову практику» [8, с.27]. Як
же досягнути цього на ділі?
Розв’язання проблеми співзвучне з відомим
висловом філософії матеріалізму — практика
критерій істини. Тільки шляхом виведення прецедентного регулювання «із тіні» та законодавчого визначення рамок суддівської нормотворчості можна буде досягнути легітимної єдності судової практики.
Висновки. Повертаючись до проблеми в
цілому, зі значною долею впевненості можна
сказати: такий підхід здатний забезпечити дотримання основних положень і як метод він
об’єднує в собі цілий ряд переваг. Серед них –
зростання швидкості розгляду справи і прийняття рішення, поліпшення якості процесуального
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регулювання. Суддівський досвід, втілений у
прецедентних нормах, прояснить перспективи
розвитку законодавства, дозволить знайти виважені рішення в правовому полі за принципом тут
і вже. Обов’язок за аналогічних обставин приймати подібні процесуальні рішення дисциплінує
правозастосування. Так само, як і незалежність
судової влади, рівноправність сторін, інші важливі положення, котрі забезпечують змагальність
судочинства, – єдність судової влади лежить в
основі справедливої судової процедури. Підвищується прозорість судового процесу, судові рішення стають більш зрозумілі і передбачувані, а
отже, зростає довіра до правосуддя, яке наближається до міжнародних стандартів. Відомо –
судова практика Страсбурзького суду, застосовуючого положення Європейської конвенції про
захист прав людини й основних свобод, – визнане джерело права. Але вирішальним аргументом
на користь суддівської правотворчості, безумовно, залишаються потреби вітчизняного застосування права. Викладений погляд на можливості
прецедентного регулювання в будь-якому випадку більше узгоджується з уявленнями про верховенство права, ніж застосування принципів безпосередньо. Адже в кінцевому результаті у законодавця тут усе під контролем. Він або допускає
суддівські норми, визначаючи темпи їх життя,
або відкидає, змінюючи закон. При цьому правозастосування міцно стає на ноги, опираючись на
визнане положення теорії права, згідно з яким

дотримання принципів забезпечується шляхом
дотримання норм безпосереднього регулювання.
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М.А. Latysheva
ORGANIZATIONAL AND LEGAL GROUNDS OF UNANIMITY THE GUARANTEE
ENSURING OF THE JUDICIAL PRACTICE
Summary
The judicial law-making and the unanimity of the judicial practice is the actual subject as to the
performance of the judicial stabilization function. This function in its turn creates confidence in justice of
laws, objective character and foresight of the judicial power. The judicial practice, formation of which is
connected with the legal interpretation, as a whole, is the acts of the court power bodies in total among which
the special place takes the generalization of the practice having the form of the decisions of the Plenum of
the Supreme Court of Ukraine.
Today, many scientists pay great attention to the absence of the legislative regulation of the unanimity
of the judicial practice as the principle of the legal court procedure at the time of its actual existence and the
permanent active participation of the court having the aim to reach the unanimity of the judicial practice.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РАДІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Діяльність у сфері
використання ядерної енергії та забезпечення
радіаційної безпеки, на нашу думку, має здійснюватися так, щоб сприяти зниженню рівня
опромінення персоналу і населення, радіоактивного забруднення навколишнього природного
середовища, а у разі їх перевищення вживати
заходи щодо нормалізації небезпечної ситуації,
яка виникла. Ефективність такої діяльності, на
нашу думку, неможлива без втручання органів
державного регулювання у сфері забезпечення
радіаційної безпеки.
Ступінь наукової розробки проблеми.
У науково-правовій доктрині діяльність державних органів у сфері забезпечення радіаційної
безпеки висвітлюються у працях Г.І. Балюк,
А.І.Йойриша, А.Л. Деркача, С.Г. Плачкової,
Б.Г.Гордона, Ю.М. Крупки, Ю.С. Шемшученка
та інших. Питання ж, пов’язані безпосередньо з
інституційним забезпеченням державного регулювання радіаційної безпеки науково-правовою
доктриною, на думку автора статті, викладалися
здебільшого фрагментарно та безсистемно. Вищезазначеним і пояснюється надзвичайна актуальність дослідження даної проблематики.
Виклад основного матеріалу. Систему
органів виконавчої влади, що здійснюють державне регулювання у сфері забезпечення радіаційної безпеки складають Державний комітет ядерного регулювання України, Міністерство охорони навколишнього природного середовища
України (Мінприроди) та Міністерство охорони
здоров’я України.
На сьогодні державне регулювання у сфері
забезпечення радіаційної безпеки здійснює Державний комітет ядерного регулювання України.
Однак ст. 23 Закону України “Про використання
ядерної енергії та радіаційну безпеку”[1] не виокремлює такий державний орган у системі органів державного регулювання у сфері забезпечення радіаційної безпеки. Державний комітет ядерного регулювання України утворено в результаті
реорганізації Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки
України. З метою розкриття послідовності, наступності передачі Державному комітету ядерного регулювання України повноважень у сфері забезпе68

чення радіаційної безпеки необхідно, на нашу думку, здійснити історично-правовий аналіз.
Для встановлення ефективної системи
державного регулювання й контролю за ядерною
і радіаційною безпекою ще у лютому 1992 року
Кабінет Міністрів України утворив Державний
комітет України з ядерної та радіаційної безпеки
(Держатомнагляд України) [2]. На цей орган було перетворено колишній Державний комітет
України по нагляду за безпечним веденням робіт
в атомній енергетиці, що був сформований ще до
моменту утворення незалежної України. Держатомнагляд України здійснював розробку принципів, норм і правил безпечного використання
ядерної енергії та радіаційних технологій, транспортування та зберігання ядерних матеріалів і
радіоактивних речовин, поводження з РАВ і контроль за додержанням цих норм і правил підприємствами й організаціями незалежно від відомчого підпорядкування і форм власності, а також
окремими громадянами.
У системі Державного комітету України з
ядерної та радіаційної безпеки була створена Головна державна інспекція по нагляду за ядерною
та радіаційною безпекою, яка відповідно до Положення про неї, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 року
[3], мала забезпечувати нагляд за виконанням
умов дозволів по безпечному використанню
об‘єктів ядерної енергії, перевірку дотримання
вимог безпеки при використанні радіаційних
технологій й поводженні з РАВ.
Державний комітет України з ядерної та
радіаційної безпеки з відповідними повноваженнями проіснував лише до кінця 1994 року. З метою подальшого вдосконалення системи охорони
навколишнього природного середовища та безпеки використання ядерної енергії, радіаційних
технологій та речовин, згідно з Указом Президента України від 15 грудня 1994 року [4], на базі
Державного комітету України з ядерної та радіаційної безпеки та Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, що
ліквідовувались, було утворено Міністерство
охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки України(Мінекобезпеки).
Відповідно до “Положення про Міністерство
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охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки України” від 10 лютого 1995
року[5] Мінекобезпеки України у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки виконувало такі основні завдання: 1) забезпечення
безпеки функціонування та розвитку ядерного
комплексу в мирних цілях, державний контроль
за додержанням вимог законодавства з питань
охорони навколишнього природного середовища, ядерної та радіаційної безпеки; 2) ведення
державного обліку ядерних матеріалів і контроль
за їх зберіганням, транспортуванням і використанням; 3) здійснення нормативно-правового регулювання щодо використання природних ресурсів, встановлення критеріїв і норм збереження екологічної, ядерної та радіаційної безпеки, 4) оцінка
безпеки експлуатації об'єктів ядерної енергії (приладів, устаткування, виробництв, підприємств,
складів і сховищ, що містять ядерні матеріали, радіоактивні речовини та ДІВ) і транспортних засобів, які залучаються до їх перевезення, та об'єктів,
що проектуються або споруджуються.
Безпосередньо для здійснення контролю у
сфері ядерної та радіаційної безпеки у складі
Мінекобезпеки України була утворена Головна
державна інспекція з нагляду за ядерною безпекою (Держатомінспекція). Згідно Положення про
цю інспекцію, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1995 року[6], діяльність Держатомінспекції була спрямована на захист населення та навколишнього
природного середовища від неприпустимого радіаційного впливу ядерних установок шляхом
здійснення державного нагляду за дотриманням
вимог ядерної та радіаційної безпеки зазначених
установок та примусових заходів. Лише у 1999
році, у складі Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки
України, було утворено окремий підрозділ –
Державну адміністрацію з ядерного регулювання
України (відповідно до “Положення про Державну адміністрацію ядерного регулювання України”, затвердженого Указом Президента України
від 3 червня 1999 року) [7] (далі - Адміністрація),
що стала центральним органом виконавчої влади,
який забезпечував реалізацію державної політики у
сфері державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки та здійснював державний нагляд за
станом ядерної та радіаційної безпеки в державі.
Адміністрація координувала діяльність
центральних органів виконавчої влади, що здійснювали функції державного регулювання
ядерної
та радіаційної безпеки; здійснювала
експертизу безпеки ядерних установок, об'єктів,

призначених для поводження з РАВ, ДІВ; установлювала критерії, вимоги і умови забезпечення
безпеки під час використання ядерної енергії;
реалізовувала відповідно до законодавства дозвільний принцип використання ядерної енергії;
здійснювала організацію та ведення державного
обліку і контролю ядерних матеріалів; формувала культуру безпеки у сфері використання ядерної енергії; здійснювала заходи реагування на
надзвичайні ситуації в частині забезпечення ядерної та радіаційної безпеки.
Однак уже 15 грудня 1999 року відповідно
до указу Президента “Про зміни у структурі
центральних органів виконавчої влади”[8] Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, Державна
адміністрація ядерного регулювання України
були ліквідовані і утворено новий орган виконавчої влади - Міністерство екології та природних ресурсів України. Основними завданнями
Міністерства екології та природних ресурсів
України, в тому числі, було й здійснення державного контролю за додержанням вимог законодавства про екологічну безпеку та в межах своєї
компетенції радіаційну безпеку. У складі цього
міністерства згодом почали функціонувати два
підрозділи - Департамент ядерного регулювання
і Головна державна інспекція з нагляду за ядерною безпекою, на які був покладений обов’язок
забезпечення ядерної безпеки, тоді як забезпечення радіаційної безпеки в межах своїх повноважень здійснювало Міністерство екології та
природних ресурсів України.
З метою вдосконалення державного регулювання у сфері ядерної та радіаційної безпеки
наприкінці 2000 року відповідно до yказу Президента України від 5 грудня 2000 року “Про державне регулювання ядерної та радіаційної безпеки”[9], було прийняте рішення утворити Держкоматомрегулювання, як центральний орган
виконавчої влади зі спеціальним статусом на
базі Головної державної інспекції з нагляду за
ядерною безпекою і Департаменту ядерного регулювання Міністерства екології та природних
ресурсів України.
На цей орган відповідно до “Положення
про Державний комітет ядерного регулювання
України”, затвердженого указом Президента
України від 6 березня 2001 [10] року покладалися
функції з визначення критеріїв, вимог і умов щодо
безпеки під час проведення діяльності у цій сфері,
здійснення державного нагляду за додержанням
законодавства, норм, правил і стандартів із ядерної
та радіаційної безпеки та виконання інших функцій
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національного регулюючого органу у сфері забезпечення радіаційної безпеки.
Що ж до Мінекобезпеки України, то у 2003
році розпочався процес його реорганізації в Міністерство охорони навколишнього природного
середовища відповідно до цілої низки указів
Президента України. За даним міністерством
збереглися певні повноваження контрольного та
ліцензійного характеру у сфері забезпечення радіаційної безпеки. З 2002 року відповідно до
Указу Президента України “Про внесення змін
до Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України та Положення про
Державний комітет ядерного регулювання України” від 25 березня 2002 року [11] Державний
комітет ядерного регулювання України уповноважений проводити ліцензування діяльності з
використання ДІВ. Однак, через незмінну позицію Мінприроди України, яке протягом 2002 2005 року відмовлялось передавати необхідні
ресурси, Держкоматомрегулювання України був
вимушений здійснювати ліцензування зазначеної
діяльності через територіальні органи Мінприроди України. Тим не менше, відповідальність за
здійснення ліцензування зазначеного виду діяльності (дотримання порядку видачі ліцензій, достовірність і повноту інформації про видані ліцензії та інше) покладалася на Держкоматомрегулювання України.
У 2005-2007 роках були виконані завдання
щодо зміцнення інституційної спроможності та
незалежності Державного комітету ядерного регулювання України. У 2005 році була оновлена
структура Держкоматомрегулювання, значно
посилена внутрішня та зовнішня координація.
У 2006 році поновлено інститут територіальних
органів Держкоматомрегулювання - регіональних інспекцій з ядерної та радіаційної безпеки.
У 2007 році закінчено формування територіальних органів - Держінспекцій, а саме: нині працюють 8 регіональних інспекцій, які охоплюють
усю територію України та забезпечують регулюючий контроль за використанням та виготовленням ДІВ, поводженням з РАВ, перевезенням
радіоактивних матеріалів та переробкою уранових руд, а також виконують завдання з забезпечення гарантій нерозповсюдження ядерних матеріалів і захищеності (фізичного захисту) радіоактивних джерел.
Таким чином основним уповноваженим
центральним органом виконавчої влади з питань
регулювання забезпечення радіаційної безпеки в
Україні є Державний комітет ядерного регулювання України, утворений указом Президента
70

України “Про державне регулювання ядерної та
радіаційної безпеки”[9]. Відповідно до даного
нормативно-правового акту на цей Комітет покладено “функції з визначення критеріїв, вимог і
умов щодо безпеки під час використання ядерної
енергії, видачі дозволів та ліцензій на проведення діяльності у цій сфері, здійснення державного
нагляду за додержанням законодавства, норм,
правил і стандартів з ядерної і радіаційної безпеки та виконання інших функцій національного
регулюючого органу з ядерної та радіаційної
безпеки, визначених Конвенцією про ядерну безпеку [12]та Об’єднаною конвенцією про безпеку
поводження з відпрацьованим паливом та безпеку поводження з радіоактивними відходами[13].
В “Об’єднаній конвенції про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та безпеку поводження з радіоактивними відходами” та в “Конвенції про ядерну безпеку” ключовими є положення щодо наявності у державі єдиного органу
регулювання з ядерної та радіаційної безпеки та
наділення його відповідними повноваженнями,
що мають бути законодавчо закріплені, так само,
як і його статус та функції.
За
формально-юридичними
ознаками
Україна виконала міжнародні вимоги щодо
утворення єдиного регулюючого органу у сфері
забезпечення радіаційної безпеки. На сьогодні,
відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України “Про затвердження положення про
Державний комітет ядерного регулювання України” від 27 грудня 2006 року [14], Держатомрегулювання здійснює основні функції державного
регулювання – нормування, ліцензування та нагляд у сфері забезпечення радіаційної безпеки.
За результатами проведеного дослідження
встановлено, що фактично функції державного
регулювання у сфері забезпечення радіаційної
безпеки в Україні здійснюють й інші органи
державної виконавчої влади. Зокрема, повноваження нормотворчого, ліцензійного, контрольного-наглядового характеру у сфері забезпечення
радіаційної безпеки здійснює Міністерство охорони здоров’я(МОЗ) України.
МОЗ України у сфері забезпечення радіаційної безпеки здійснює повноваження нормотворчого характеру, а саме щодо розробки та введення в дію норм радіаційної безпеки..
У системі Міністерства охорони здоров’я
України важливе місце в питаннях забезпечення
заходів, спрямованих на недопущення шкідливого впливу негативних факторів на навколишнє середовище, здоров'я людини, в тому числі, і
в процесі здійснення діяльності у сфері викорис-
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танню ядерної енергії та інших ДІВ належить
державному санітарному нагляду, що здійснюється органами й установами санітарно-епідеміологічпої служби. Державна санітарно-епідеміологічна служба МОЗ відповідно до наказу
МОЗ України “Про затвердження Положення
Державну санітарно-епідеміологічну службу Міністерства охорони здоров’я України” від 11 листопада 2002 року [15] є централізованою системою органів, установ, закладів та підрозділів санітарно-епідеміологічного профілю, яка реалізує
державну політику в сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення та
спрямовує свою діяльність на радіаційно уражених людей, запобігання шкідливому впливу на
стан їх здоров'я і життя.
МОЗ України здійснює й повноваження
ліцензійного характеру: видає дозволи на роботи
з радіоактивними речовинами та іншими ДІВ.
Так, відповідно до “Основних санітарних правил
забезпечення радіаційної безпеки України”[16]
будь-яка юридична чи фізична особа, яка має
намір здійснювати роботи з радіоактивними речовинами та іншими ДІВ повинна отримати санітарний паспорт. Санітарний паспорт є формою
дозволу державної санітарно-епідеміологічної
служби МОЗ України на виконання робіт з ДІВ і
засвідчує виконання вимог санітарного законодавства щодо забезпечення протирадіаційного
захисту персоналу в робочих приміщеннях і на
робочих місцях, а також щодо захисту населення
від діяльності з ДІВ.
Одним із ключових напрямів діяльності
Міністерство охорони навколишнього природного середовища України (Мінприроди) України у
сфері забезпечення радіаційної безпеки є здійснення наглядових повноважень - державного контролю за додержанням вимог радіаційної безпеки при перетині державного кордону України.
Безпосереднє здійснення відповідного контролю
покладається на спеціальний підрозділ Мінприроди - Державну екологічну інспекцію. Даний
підрозділ здійснює державний контроль за додержанням вимог законодавства та правил, нормативів, стандартів у сфері охорони навколишнього
природного середовища, екологічної та в межах
своєї компетенції радіаційної безпеки.
До безпосередніх повноважень у сфері забезпечення радіаційної безпеки Державної екологічної інспекції, що пов’язані з контролем за
використанням ядерної енергії та інших ДІВ, належить здійснення радіаційного контролю у пунктах пропуску через державний кордон. Відповідно до “Положення про екологічний контроль у

пунктах пропуску через державний кордон та в
зоні діяльності регіональних митниць і митниць”
затвердженого від 8 вересня 1999 року [17] наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України,
обов’язковим для усіх вантажів, що перетинають
державний кордон України, у тому числі й транзитних, є радіаційний контроль, який виступає
різновидом екологічного. Радіаційний контроль
проводиться екологічною інспекцією з метою
контролю щодо додержання вимог чинного законодавства при переміщенні через державний
кордон радіоактивних речовин(РР) і ядерних матеріалів (ЯМ). Основними завданнями радіаційного
контролю є виявлення фактів випадкового або навмисного несанкціонованого ввезення, вивезення
та транзитного перевезення територією України
ДІВ у вигляді РР і ЯМ, контроль за виконанням
вимог, норм і правил при санкціонованому транспортуванні РР і ЯМ через державний кордон та
контроль за забезпеченням радіаційної безпеки персоналу, який здійснює перевезення РР і ЯМ.
Порядок організації та проведення радіаційного контролю транспортних засобів і вантажів встановлює “Інструкція щодо проведення
радіаційного контролю транспортних засобів і
вантажів у пунктах пропуску через державний
кордон та на митній території України”, що затверджена наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 15 травня 2000 року
[18]. Дія цього наказу поширюється на всі транспортні засоби і вантажі, які переміщуються через
митний кордон України залізничним, автомобільним, морським, річковим, повітряним та трубопровідним транспортом.
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи(МНС)
України наділено координаційними повноваженнями у сфері забезпечення радіаційної безпеки,
зокрема, щодо проведення робіт із збирання, перевезення, переробки, зберігання і захоронення
радіоактивних відходів промислових підприємств
(крім об'єктів, підпорядкованих органу виконавчої
влади у сфері використання ядерної енергії), медичних, науково-дослідних установ, а також робіт із
будівництва, експлуатації, реконструкції, зняття з
експлуатації об'єктів, призначених для поводження
з радіоактивними відходами.
З метою підтримки регулюючих повноважень названих органів державної влади, певні
допоміжні функції у сфері забезпечення радіаційної безпеки виконують й інші органи державної влади. Наприклад, Державна митна служба
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України здійснює контроль за дотриманням правил переміщення ДІВ та радіоізотопних приладів
і речовин через митний кордон України; обласними радіологічними службами Мінагрополітики України здійснюється значний обсяг робіт із
забезпечення контролю за вмістом радіонуклідів
в сільськогосподарській продукції на всіх етапах
її виробництва і переробки, організації впровадження заходів, спрямованих на виробництво
гарантовано радіологічно безпечної сільськогосподарської продукції. Працівникам Міністерства
внутрішніх справ України, для виконання покладених на них обов’язків надається право оглядати з участю адміністрації підприємств, установ,
організацій приміщення, де знаходяться радіоактивні речовини і матеріали, з метою перевірки
додержання правил поводження з ними.
Висновки. Дії вищенаведених органів, що
здійснюють державне регулювання у сфері забезпечення радіаційної безпеки, не завжди узгоджені, а часто навіть суперечливі. Так, відсутня
чітка взаємодія органів у здійсненні контролю у
сфері забезпечення радіаційної безпеки. До того
ж постійні реорганізації ведуть до дублювання
повноважень державних органів, на які покладені завдання, забезпечення радіаційної безпеки в
нашій державі. Недостатньо, на нашу думку, врегульовані на сьогодні залишаються й питання
створення системи дозиметричного контролю,
навчання та перевірки знань населення з радіаційної безпеки та поширення інформації у досліджуваній сфері. Вважаємо, що існування поліцентричної системи державного регулювання у
сфері забезпечення радіаційної безпеки, не сприяє концентрації їх зусиль на вирішенні завдань
по забезпеченню безпечного від іонізуючого
впливу життя та здоров’я людини та навколишнього природного середовища від радіоактивного забруднення. Відсутня єдність і скорегованість, чіткість у розмежуванні повноважень і
відповідальності призводить до неефективності
державного регулювання у сфері забезпечення
радіаційної безпеки.
Така ситуація, на нашу думку, потребує
кардинальних змін шляхом вилучення норм, що
визначають основні повноваження МОЗ України,
МНС України, Мінприроди України у сфері забезпечення радіаційної безпеки, задля передачі
їх, єдиному органу державного регулювання забезпечення радіаційної безпеки (відповідно до
міжнародних вимог) - Державному комітету ядерного регулювання України. У зв’язку з вищевикладеним пропонуємо внести зміни до: Закону
України “Про використання ядерної енергії та
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радіаційну безпеку”, “Положення про Державний комітет ядерного регулювання України”,
“Положення про Міністерство України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи”, “Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України”,
“Положення про Міністерство охорони здоров’я
України” та інші.
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ПОНЯТТЯ "РАДІОАКТИВНІ ВІДХОДИ": ЮРИДИЧНІ ОЗНАКИ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЯ
Постановка проблеми. Забруднення навколишнього природного середовища радіоактивними
відходами – одна з найбільш актуальних екологічних проблем. Науково-технічний прогрес, з одного
боку, приніс людству нові можливості та перспективи, а з іншого, - глобальні проблеми, що є загрозою людській цивілізації, призвів до складних, а
іноді і конфліктних ситуацій.
Важливими наслідками науково-технічного
прогресу і швидкого розвитку виробничих сил
стало стрімке збільшення споживання природних
ресурсів, накопичення радіоактивних відходів і
пов’язане з ними збільшення забруднення навколишнього природного середовища. Тому охорона навколишнього природного середовища і захист людини від забруднення радіоактивними
відходами розглядається сьогодні як найважливіше комплексне завдання, яке стоїть перед людством і потребує вирішення, перш за все, шляхом
запровадження ефективного та досконалого правового механізму поводження з ними.
Ступінь наукової розробки проблеми. Як
відомо, для розв’язання будь-якої проблеми необхідно зрозуміти її сутність, ознаки, знайти причини
виникнення. А тому дослідження теоретично-правових аспектів даної теми, з’ясування недоліків та
прогалин національного законодавства може стати
шляхом до визначення приорітетів у сфері поводження з радіоактивними відходами, правового
регулювання відносин щодо створення та забезпечення безпечних умов життєдіяльності людини у
навколишньому середовищі.
Серед учених, які займалися дослідженням
проблем правового регулювання поводження з радіоактивними
відходами,
варто
назвати
А.І.Іойриша, О.Б. Чопорняка, Г.І. Балюк, А.Л.Деркача, О.А. Супотаєву, Н.О. Максімцеву, В.М. Мішаріна, Т.О. Тітову, А.Ю. Кукличева та інших.
Однак питання визначення юридичної природи, а саме поняття, ознак та класифікації радіоактивних відходів залишаються недостатньо
дослідженими в Україні. Тому автор ставить за
мету дослідити поняття "радіоактивні відходи",
їх ознаки та класифікацію.
Викладення основного матеріалу. Чорнобильська катастрофа стала підтвердженням
того, що право в сучасному суспільстві не може
відставати від науково-технічного прогресу. Во74

но повинно своєчасно реагувати на ті відносини,
які виникають між державою і суспільством при
використанні досягнень науки й техніки, і сприяти усуненню (обмеженню) шкоди, яку можуть
завдати людині і довкіллю недостатньо продумані експерименти. Перш за все, мова йде про потенційні небезпечні виробництва, технології,
процеси тощо, які загрожують самому існуванню
цивілізації [1].
Тому саме у 90-х роках ХХ століття відбувався найбільш активний розвиток вітчизняного
законодавства щодо поводження з радіоактивними відходами. Серед нормативно-правових актів
варто відзначити такі Закони України: «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 08.02.1995 р., «Про поводження з радіоактивними відходами» від 30.06.1995р., «Про
порядок прийняття рішень про розміщення, проектування, будівництво ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають загальнодержавне
значення» від 08.09.2005 р. та інші.
Для визначення поняття "радіоактивні
відходи", на нашу думку, необхідно чітко розмежовувати поняття "радіоактивні відходи" та "радіоактивні матеріали". Дане розмежування необхідне для розуміння правової природи радіоактивних відходів саме як об'єкта правового регулювання. На жаль, доволі часто припускається підміна цих понять одне одним.
Відповідно до п.1 ст. 1 “Міжнародної конвенції про боротьбу з актами ядерного тероризму”, ратифікованої 15 березня 2006 року Законом
України “Про ратифікацію міжнародної конвенції про боротьбу з актами ядерного тероризму”,
радіоактивний матеріал означає ядерний матеріал та інші радіоактивні речовини, які містять нукліди, що самостійно розпадаються (процес, який
супроводжується виділенням іонізуючого випромінювання одного або кількох видів, наприклад альфа-випромінювання, бета-випромінювання, нейтронне випромінювання та гамавипромінювання), та які можуть унаслідок своїх
радіологічних властивостей або властивостей
свого поділу спричинити смерть, серйозне каліцтво або суттєву шкоду власності чи навколишньому середовищу.
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Окрім уже наведеного вище, визначення
цього ж поняття міститься у Законі України "Про
використання ядерної енергії та радіаційну безпеку" від 8 лютого 1995 р., де поняття радіоактивний матеріал тлумачиться як джерело іонізуючого випромінювання, ядерні матеріали та радіоактивні відходи.
У Законі України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" від
11 січня 2000 р. радіоактивні матеріали визначаються як будь-які матеріали, які містять радіонукліди і для яких питома активність і сумарна активність вантажу перевищують межі, встановлені
нормами, правилами та стандартами з ядерної та
радіаційної безпеки (таке ж визначення міститься у
п. 1.8 Правил забезпечення збереження ядерних
матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел
іонізуючого випромінювання, затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів
України від 14 грудня 2000 р. № 241).
В Угоді про співробітництво між Україною
та Сполученими Штатами Америки стосовно
мирного використання ядерної енергії, ратифікованій Законом України від 19.03.99 р., (ст. 1),
зазначається, що радіоактивним матеріалом є
матеріал, який виготовлено або який став радіоактивним під впливом радіаційної події у процесі
виробництва чи використання спеціального ядерного матеріалу.
Отже, з наведених визначень можна, на
нашу думку, виокремити такі ознаки радіоактивних матеріалів: джерело іонізуючого випромінювання, ядерні матеріали та радіоактивні відходи;
матеріали в яких містяться радіонукліди; може
бути виготовленим або може стати радіоактивним під впливом радіаційної події у процесі виробництва чи використання спеціального ядерного матеріалу; може спричинити смерть, серйозне каліцтво або суттєву шкоду власності чи навколишньому середовищу.
Розкриваючи поняття "радіоактивні відходи", зазначимо, що, відповідно до ст. 1 Закону
України «Про поводження з радіоактивними відходами» від 30.06.1995 р., радіоактивні відходи –
це матеріальні об'єкти та субстанції, активність
радіонуклідів або радіоактивне забруднення яких
перевищує межі, встановлені діючими нормами,
за умови, що використання цих об'єктів та субстанцій не передбачається.
Щодо міжнародних актів, то Об'єднана
Конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим ядерним паливом і про безпеку поводження з радіоактивними відходами від 5 вересня
1997 р., яка стала частиною національного зако-

нодавства після її ратифікації Україною у 2000
році, то в ній "радіоактивні відходи" означають
радіоактивний матеріал у газоподібному, рідкому чи твердому стані, подальше використання
якого не передбачається Стороною, що домовляється, чи фізичною або юридичною особою, чиє
рішення визнає Сторона, що домовляється, і
який контролюється в якості радіоактивних відходів в рамках положень законодавчого та регулюючого поля Сторони, що домовляється.
Довідкова література та тлумачні словники
містять, зокрема, такі визначення поняття "радіоактивні відходи": радіоактивні відходи визначаються як побічні продукти технічної діяльності, що
містять в собі біологічно небезпечні радіонукліди
[2]; визначаються як радіоактивні продукти використання ядерних технологій, що є непридатними
для подальшого корисного застосування, а також
всі матеріальні речовини та вироби, що забруднені
радіоактивними речовинами до рівня, що перевищують норми радіаційної безпеки [3].
Складність наведеного поняття, на нашу
думку, полягає ще і в тому, що воно має суб’єктивні ознаки. Тобто однією з основних причин
чому радіоактивні відходи створюють загрозу для
навколишнього природного середовища і самої
людини, є те, що вони стають небажаними для виробника. Подальша відсутність інтересу до таких
відходів у їх власника може схилити його до недбалого поводження з ними, щоб уникнути зайвих
витрат. Проблематичним з регулятивної точки зору
є і визначення моменту, з якого відходи стануть
небажаними для власника.
Отже, вищенаведене розуміння поняття "радіоактивні відходи", на нашу думку, потребує доопрацювання. Для повного сприйняття поняття
"радіоактивні відходи" до нього повинні входити
не лише суб’єктивний, але і об’єктивні елементи.
Об’єктивний момент полягає в фізичних властивостях речовини, які створюють загрозу для здоров’я
та безпеки людини, навколишнього природного
середовища. Необхідність суворого регулювання
поводження з радіоактивними відходами зрозуміла
саме через створювану ними загрозу.
Проаналізувавши чинне вітчизняне законодавство щодо поняття "радіоактивні відходи"
зауважимо, що в різних нормативно-право-вих
актах даний термін вживається в дещо різному
контексті, має недоліки, а тому, на нашу думку,
потребує уточнення. У зв’язку із зазначеним пропонуємо внести зміни в Закон України «Про поводження з радіоактивними відходами», та розглядати "радіоактивні відходи" як матеріальні об'єкти та
субстанції у газоподібному, рідкому чи твердому
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стані, що містять в собі біологічно небезпечні радіонукліди, активність або радіоактивне забруднення яких перевищує межі, встановлені діючими
нормами, за умови, що використання цих об'єктів
та субстанцій не передбачається.
Зазначене поняття, на нашу думку, можна
розглядати, базуючись на різних підходах. Так,
якщо говорити про фізичні властивості радіоактивних відходів, то радіоактивні відходи – це
будь-які тверді, рідкі, газоподібні продукти. Щодо екологічних властивостей, то радіоактивні
відходи постають як фактор негативного впливу
на навколишнє природне середовище в процесі
їх утворення, поводження з ними.
До радіоактивних відходів відносяться матеріали, розчини, газоподібні середовища, вироби,
апаратура, біологічні об'єкти, грунт, що не підлягають подальшому використанню, в яких вміст
радіонуклідів перевищує рівень, що встановлений
нормативними актами. До категорії «РАВ» може
бути віднесене також відпрацьоване ядерне паливо,
якщо воно не підлягає подальшій переробці з метою отримання з нього компонентів.
На підставі вищезазначених визначень, на
нашу думку, можна сформулювати такі юридичні ознаки радіоактивних відходів: наявність радіонуклідів; побічні продукти технічної діяльності; вони утворюються природно та в процесі
життєдіяльності людини; повторне використання
не передбачається; вони спричиняють шкоду навколишньому природному середовищу та життю
й здоров’ю людини; вони потребують закріплення спеціальних юридично-правових методів і
засобів поводження з ними, тобто їм притаманний спеціальний правовий режим.
Отже, поняття "радіоактивні матеріали"
ширше, ніж поняття "радіоактивні відходи", в
силу того, що радіоактивні матеріали містять в
собі радіоактивні відходи.
Очевидно виникає необхідність зазначити
внаслідок чого утворюються радіоактивні відходи: при експлуатації і знятті з експлуатації підприємств ядерного паливного циклу (видобуток і
переробка радіоактивних руд, виготовлення тепловиділяючих елементів, виробництво електроенергії на АЕС, переробка відпрацьованого ядерного палива); у процесі реалізації військових
програм зі створення ядерної зброї, консервації і
ліквідації оборонних об'єктів і реабілітації територій, забруднених в результаті діяльності підприємств по виробництву ядерних матеріалів;
при експлуатації і знятті з експлуатації кораблів
військово-морського і цивільного флотів з ядерними енергетичними установками та баз їх об76

слуговування; при використанні ізотопної продукції в народному господарстві і медичних
установах; в результаті проведення наукових
досліджень з використанням властивостей ядерних матеріалів з метою вдосконалення тієї чи
іншої господарської сфери, при видобутку корисних копалин, при виконанні космічних програм,
а також при аваріях на атомних об'єктах.
При використанні радіоактивних матеріалів в медичних та інших науково-дослідних установах утворюється значно менша кількість РАВ,
ніж в атомній галузі промисловості і військовопромисловому комплексі. Проте використання
радіоактивних матеріалів розширюється, а разом
з ним зростає об'єм відходів.
Радіоактивні відходи не тільки численні,
але і доволі різноманітні за своїм радіаційним
впливом. В еколого-правовій доктрині до цього
часу триває дискусія з приводу єдиної класифікації радіоактивних відходів.
Якщо говорити про різні види радіоактивних відходів, то необхідно відзначити, що в системі законодавства України щодо поводження з
радіоактивними відходами немає єдиного акта,
який би об’єднав і систематизував їх усіх.
До 2005 року всі радіоактивні відходи в
Україні класифікувались відповідно до Санітарних правил АЕС (СПАС-88), СПОРО-85, НРБУ97/Д-2000.
На сьогодні основним документом щодо
класифікації радіоактивних відходів в Україні є
Основні санітарні правила України (ОСПУ
2005). Застосування цього документа значно
ускладнило класифікацію радіоактивних відходів
України, оскільки санітарні правила, що розроблялися для підвищення радіаційної безпеки, потім були спрямовані на інші завдання, такі як
підвищення експлуатаційної надійності АЕС і
поводження з відходами. У зв'язку з цим виникло
безліч протиріч. Наприклад, в НРБУ-97/Д-2000
передбачено наявність радіоактивних відходів,
умовно звільнених від контролю регулюючих
органів зі спеціальними умовами, а у ОСПУ – ні.
Відповідно до наказу Міністерства охорони
здоров'я України «Про затвердження державних
санітарних правил «Основні санітарні правила
забезпечення радіаційної безпеки України» від
02.02.2005 року встановлена така класифікація
радіоактивних відходів:
1. За критерієм допустимості (недопустимості) їх захоронень у сховищах різних типів:
короткоіснуючі радіоактивні відходи та довгоіснуючі радіоактивні відходи.
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2. За критерієм «рівень вилучення»: 1 трансуранові альфа-випромінюючі радіонукліди;
2 - альфа-випромінюючі радіонукліди (за винятком трансура-нових); 3 - бета-, гаммавипромінюючі радіонукліди (за винятком віднесених до групи 4); 4 - H-3, C-14, Cl-36, Ca-45,
Mn-53, Fe-55, Ni-59, Ni-63, Nb-93m, Tc-99, Cd109, Cs-135, Pm-147, Sm-151, Tm-171, Tl-204.
За даною класифікацією всі РАВ поділяються на чотири групи, належність до яких
визначається в залежності від значення рівня
вилучення, встановленого для тієї чи іншої групи
радіонуклідів, що містяться в РАВ.
3. Класифікація категорій твердих і рідких
РАВ за критерієм питомої активності: низькоактивні радіоактивні відходи; середньоактивні радіоактивні відходи; високоактивні радіоактивні
відходи.
4. Класифікація РАВ з невідомим радіонуклідним складом (НРС) та невідомою питомою
активністю за критерієм потужності поглиненої в
повітрі дози на відстані 0,1 м від поверхні об'єкта: низькоактивні НРС; середньоактивні НРС;
високоактивні НРС.
Можна говорити і про інші підходи до класифікації радіоактивних відходів, наприклад, за
фізичним станом: рідкі, тверді та газоподібні; за
походженням: природні та техногенні.
Під час розробки норм безпеки при поводженні з радіоактивними відходами МАГАТЕ
класифікувала радіоактивні відходи на такі категорії: високоактивні відходи; середньоактивні
відходи; та низькоактивні відходи.
Проте останнім часом запропонована ще одна категорія радіоактивних відходів, а саме: відходи дуже низької активності. Такі радіоактивні відходи мають настільки низький рівень радіонуклідів, що за певних умов вони можуть бути виведені
з-під контролю регулюючих органів і подальше їх
використання може бути обмежене на майданчиках підприємств атомної промисловості. Але в жодній країні (окрім Франції) немає нормативних документів, які б регулювали процедуру поводження
з даною категорією відходів, що дозволяє відокремити їх від низькоактивних відходів [4].
Не викликає сумніву той факт, що класифікація радіоактивних відходів необхідна при розробленні правил поводження з радіоактивними
відходами, санітарних правил, норм радіаційної
безпеки. На нашу думку, законодавство України
потребує внесення змін, доповнень та уточнень
щодо класифікації радіоактивних відходів спрямованих на його вдосконалення, так і критеріїв

віднесення тих чи інших матеріалів до радіоактивних відходів, їх носіїв.
Так, у Законах України «Про поводження з
радіоактивними відходами» та «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» класифікації радіоактивних відходів не приділяється
достатня увага, законодавець просто в Законі
України «Про поводження з радіоактивними відходами» дублює в ст.1 класифікацію РАВ за критерієм допустимості (недопустимості) їх захоронень у сховищах різних типів.
Відповідно, довгоіснуючі РАВ – радіоактивні відходи, рівень звільнення яких від контролю
органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки досягається через 300 років і більше. Короткоіснуючі РАВ - радіоактивні відходи,
рівень звільнення яких від контролю органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки досягається раніше ніж через 300 років.
Існують і певні проблеми з термінологією.
Так, на нашу думку, невиправдане введення термінів «довгоіснуючі» і «короткоіснуючі» радіоактивні відходи замість прийнятих у світі «довгоживучих» і «короткоживучих» радіоактивних
відходів. Зазначимо, що юридичною наукою і
практикою уже давно застосовуються загальновизнані терміни «довгоживучі» і «короткоживучі» радіонукліди. В Україні реалізується ряд
міжнародних проектів, звіти про які перекладаються англійською мовою. У цих випадках, як і
при публікаціях англійською мовою, і при наукових обмінах, виникають проблеми з перекладом, а потім із трактуванням класифікації радіоактивних відходів.
У багатьох країнах, де присутні РАВ, існує
своя класифікація цих відходів, що в більшості
випадків базується на рекомендаціях МАГАТЕ
та побудована за джерелами утворення, агрегатним станом та рівням радіоактивності.
Так, рекомендації МАГАТЕ визначають 4
категорії, які прийняті відповідно до Стратегії
поводження з РАВ (питома активність, період
напіврозпаду та тепловиділення). Для порівняння, в Росії визначено 3 категорії за питомою активністю та виду випромінювання радіонуклідів.
В Італії також виділено 3 категорії, проте, за часом розпаду радіонуклідів до природного рівня.
Наприклад, у Німеччині, на нашу думку, створена якісна система класифікації, що виходить з
виробничих потреб і прийнятності до способів
захоронення. Відповідно до цього виділяють 2
категорії РАВ: тепловиділяючі; та з незначним
тепловиділенням.
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Прийнята у Франції класифікація РАВ заснована на різних варіантах поводження з РАВ.
Кожній категорії з РАВ відповідають критерії
прийнятності, що засновані на рівні питомої активності та періоду напіврозпаду [5].
Висновки: На вітчизняному законодавчому рівні поняття "радіоактивні відходи" та їх
класифікація потребують уточнення та доопрацювання. Відповідно, автором пропонується внести зміни до п.15 ст.1 Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами» та розглядати радіоактивні відходи як матеріальні об'єкти та
субстанції у газоподібному, рідкому чи твердому
стані, що містять у собі біологічно небезпечні радіонукліди, активність або радіоактивне забруднення яких перевищує межі, встановлені діючими
нормами, за умови, що використання цих об'єктів
та субстанцій не передбачається.
Підсумовуючи, наголосимо, що всі національні класифікації відрізняються за граничними
показникам активності для подібних категорій
відходів. На думку автора статті, необхідно систематизувати класифікацію радіоактивних відходів в одному нормативному акті, а саме: шляхом

внесення змін до Закону України «Про поводження з радіоактивними відходами».
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CONCEPT „RADIOACTIVE WASTE”:
LEGAL CHARACTERISTICS AND THEIR CLASSIFICATION
Summary
All national classifications differ on the maximum indexes of activity for the similar categories of
wastes. In opinion of author of the article, it is necessary to systematize classification of radioactive wastes in
one normative act, by making variation of Law of Ukraine "About deportment radioactive wastes"
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ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ ПОНЯТТЯ ТУРИЗМУ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
Постановка проблеми. Туризм являє собою складний феномен 20 сторіччя. Міжнародні
організації підтримують туризм за його внесок в
збереження миру на планеті, за користь від
об’єднання народів, культур, за появу економічних переваг, а також за той факт, що туризм є
відносно «чистою» індустрією. Однак, з іншого
боку, він є передвісником негативних соціальних
змін, безповоротного впливу людини на навколишнє середовище [11, с.5].
Невід’ємною складовою світового туристичного процесу є вітчизняна туристична галузь. Попри всі
політичні та соціально-економічні негаразди останніх
років індустрія туризму стала тією галуззю народного господарства України, яка з року в рік без залучення державних дотацій стабільно нарощує обсяги
виробництва туристичного продукту.
Туризм в Україні може і повинен стати
сферою реалізації ринкових механізмів, джерелом поповнення державного та місцевих бюджетів, засобом загальнодоступного і повноцінного
відпочинку та оздоровлення, а також ознайомлення з історико-культурною спадщиною та сьогоденням нашого народу і держави. У зв’язку з
цим зростає статус туристичної галузі та зацікавленість держави в подальшому розвитку галузі,
посилюється вплив туризму практично на всі
сфери життя і діяльності людини. Прийнятий
Верховною Радою України 15 вересня 1995 року
Закон України «Про туризм» констатує: «Держава проголошує туризм одним з пріоритетних напрямів розвитку національної культури та економіки і створює сприятливі умови для туристичної діяльності» [2, с.7].
Ступінь наукової розробки проблеми.
Загальнотеоретичні підходи в вивченні різноманітних аспектів туризму відображені в наукових
працях таких правознавців, як М.М. Агарков,
С.С. Алексєєв, Н.А. Барінов, М.І. Брамінський,
С.Н. Братусь, А.Ю. Кабалкін, І.Б. Новіцький,
А.Н. Ошноков, В.Ф. Попондопуло, Н.В. Рабінович, А.П. Сергєєв, Г.Ф. Шершеневич, Є.Д. Шешенін та ін. Проте, зазначимо, що питання
пов’язані з правовим регулюванням туристичної
діяльності ще не стали предметом уваги вченихправознавців. Поки явно домінують економічні
аспекти при науковому дослідженні туризму.

Метою статті, що презентується, є міркування науково-пізнавального та дослідницького
характеру. Автор ставить за мету комплексне дослідження законодавства України у сфері туристичної діяльності, що дасть змогу остаточно визначити дефініцію «туризму». Необхідне внесення ясності в термінологію, яка застосовується в різноманітних нормативно-правових актах України, оскільки
в науковій літературі ці питання ще не отримали
остаточного висвітлення.
Виклад основного матеріалу. Перш ніж
розпочати розгляд правових аспектів туризму,
визначимо зміст основних понять і термінів, що
застосовуються у цій сфері. Незважаючи на те,
що туризм є сферою детального вивчення, на
сьогодні відчувається нестача фундаментальних
теоретичних знань, які б дозволили туризму стати науковим напрямком. Це пов’язано, перш за
все, з «молодістю» туризму. Справа в тому, що в
юридичній літературі немає жодного тлумачення
дефініцій, що застосовуються у цій сфері. Більше
того, як буде показано в подальшому, з цього
приводу спостерігаються досить активні дискусії. Треба мати також на увазі, що термінологія у
сфері туристичної діяльності суттєво змінюється
у зв’язку з досить динамічним розвитком туризму, появою його нових видів і галузей.
Ці обставини створюють певні труднощі як
у процесі правового регулювання суспільних відносин у сфері туризму, так і при самій реалізації
цього виду споживчих послуг, оскільки виробництво і споживання туристичних послуг засновується на відповідних договорах, які передбачають відповідні зобов’язання, що потребує визначеності в термінології, яка застосовується.
Сутність будь-якого явища, так чи інакше,
відображається через призму його визначення.
Складність такого явища як туризм характеризується наявністю багатьох визначень, які постійно
допрацьовуються і вдосконалюються.
Зауважимо, що термін «туризм» не має коріння і джерел в українській мові, він потрапив
до нашої мови з французької мовної системи –
tourisme, від tour (прогулянка, поїздка) – подорож (поїздка, похід) у вільний від роботи час,
один з різновидів активного відпочинку [8].
У відомому енциклопедичному словнику Брокгауза і Ефрона 1902 взагалі немає словникової
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статті «туризм», а сам термін зустрічається лише
в статті про історію конструкції велосипеда і подорожей на велосипедах.
За Н.Ф. Реймерсом, туризм – це будь-яка подорож з метою відпочинку і знайомства з новими
регіонами і об’єктами [12, с.697]. О.О. Бейдик дає
таке пояснення цього терміна: туризм – це форма
масового подорожування та відпочинку з метою
ознайомлення з навколишнім середовищем, що
характеризується екологічною, освітянською та
іншими функціями [6, с.130].
У літературі слушно зазначається, що «на
даний час під терміном «туризм» належить розуміти досить обширне коло понять, у тому числі
і пасивні переїзди з місцевості на місцевість, з
країни в країну, круїзи» [9, с.5]. Ця обставина ще
раз підтверджує необхідність визначення основних понять і термінів у сфері туризму і в контексті заявленої проблематики.
Закон України «Про туризм» визначає туризм як тимчасовий виїзд особи з місця постійного
проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування [2, с.9].
Це визначення повністю відповідає рекомендаціям Гаазької міжпарламентської конференції з туризму (10-14 квітня 1989 року) – найавторитетнішого туристичного форуму сучасності,
де зазначено: «Країни повинні визначити свої
національні пріоритети та роль туризму в «ієрархії» таких пріоритетів, а також оптимальну стратегію розвитку туризму в рамках цих пріоритетів» [13, с.4].
За ч.1 ст.29 Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ), місцем проживання фізичної особи є
житловий будинок, квартира, інше приміщення,
придатне для проживання в ньому, у відповідному
населеному пункті, в якому особа проживає постійно, переважно або тимчасово. При цьому фізична особа може мати декілька місць проживання,
відповідно до ч.6 ст. 29 ЦКУ [1, с.29].
ЦКУ не встановлює часових та інших критеріїв розмежування між постійним , переважним та тимчасовим проживанням, що утруднює
розуміння поняття туризму, визначеному в Законі України «Про туризм».
Не вносить ясності в це питання і Закон
України «Про свободу пересування та вільний
вибір місця проживання в Україні» від
11.12.2003 р. № 1382-IV. У ст. 3 цього Закону
розділені поняття «місце проживання» та «місце
перебування».
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Місце проживання – адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком понад шість місяців на рік.
Місце перебування – адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа проживає строком менше шести місяців на рік [2, с.16].
На практиці під місцем постійного проживання розуміють місце, де фізична особа проживає в силу життєвих обставин. Місце переважного проживання – місце, де людина перебуває більше часу, ніж в інших місцях. Під місцем перебування розуміється місце проживання під час
відпустки, відрядження тощо.
Підводячи підсумок, можна сказати, що визначення туризму в Законі України «Про туризм» зроблено не зовсім вдало, оскільки в ньому застосовані категорії, котрі не мають чіткого
закріплення в законодавстві України.
Очевидно, що у Законі України «Про туризм» під місцем постійного проживання мається на увазі місце, з якого турист вирушає у туристичну подорож, а під місцем перебування – місце проживання, де знаходиться турист під час
подорожі.
Другим критерієм, який відмежовує туризм
від інших виїздів з постійного місця проживання,
є його мета. Туризм – це виїзд з постійного місця
проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без здійснення
оплачуваної діяльності в місці перебування [2,
с.7]. Отже, виїзд з постійного місця проживання
з метою працевлаштування , виконання оплачуваних робіт, наприклад, за договором підряду, не
є туризмом.
Постає питання, а чи матиме місце туризм
у тому випадку, коли особа у місці відпочинку
виконує епізодичну оплачувану роботу. На нашу
думку, все ж таки можна такий відпочинок визнати відповідно до чинного законодавства туризмом, оскільки така робота не є основною метою
здійснення туристичної поїздки.
На думку В.А. Квартального, під туризмом
необхідно розуміти тимчасове переміщення людей з місця свого постійного проживання в іншу
країну чи місцевість у межах своєї країни у вільний час з метою отримання задоволення і відпочинку з оздоровчою, пізнавальною чи професійною метою, але без заняття оплачуваною роботою в місці перебування[10, с.24]. У літературі
зустрічається також визначення туризму як «задоволення, пов’язане із подорожжю з метою відпочинку, лікування, участі в культурних, наукових чи ділових зустрічах» [5, с.15], інші автори
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Про деякі питання поняття туризму за законодавством України

роблять акцент на «сукупності відносин» під час
переміщення і т.д. [4, с.16].
У зв’язку з таким багатим вибором термінології породжуються декотрі проблеми: предмет вивчення сам по собі дуже проблематичний,
оточений необґрунтованістю і неясністю визначень; до цих пір не існує єдиної думки по визначенню туризму і того, що включає в себе туристична індустрія. Це призводить до основного недоліку точності і ясності предмету дослідження;
туризм оточений системою різноманітних промислових секторів і наукових дисциплін, які підтверджують необхідність у систематизованому
вивченні, але в той же час є і джерелом плутанини для студентів. Тобто необхідно встановити
рамки, в межах яких і будуть зосереджені всі погляди на вивчення туризму; крім вищеперерахованих проблем, відповідно до глибокого вивчення теми, слід зазначити, що туризм страждає від
нестачі джерел інформації.
Усі вищенаведені визначення відображають різноманітні сторони складної системи. Якщо сформулювати коротко, то туризм – взаємодія явищ, які виникають в процесі подорожування. Якщо ж розглядати туризм як сферу діяльності суспільства – це виробництво і реалізація туристичних послуг і товарів різноманітними організаціями, яким належать туристичні ресурси. В
цілому туризм є багатофункціональним феноменом, який одночасно поєднує в собі елементи
пригод, романтизм подорожей, певну загадку,
відвідування екзотичних місцевостей і, одночасно, турботи підприємництва, питання здоров’я,
особистої безпеки і збереження майна.
Як можна було зрозуміти з вищенаведеного, з поняттям «туризм» тісно пов’язане поняття
«подорож». Між ними немало як спільного, так і
відмінного. Обидва терміни характеризують певний вид життєдіяльності людини, який передбачає активні розваги, заняття фізичною культурою, пізнання навколишнього світу, лікування і
багато інших видів людської діяльності в той
час, коли така діяльність не оплачується. Детальний аналіз цих аспектів не залишає предмета
справжнього дослідження, у зв’язку з чим можемо обмежитися лише основними параметрами.
Зазначимо, що відносно подорожі завжди
присутнє характерне становище, яке розмежовує
власне подорож та інші сфери діяльності, а саме
– переміщення людини в іншу місцевість (в тому
числі іншу країну чи навіть континент), яка відрізняється від повсякденного місцезнаходження
чи проживання. Таким чином, подорож як поняття наділене значним узагальненням понятійного

змісту, який охоплює переміщення людей в часі і
в просторі. В подорожах можуть переміщуватись
окремі індивідууми, групи осіб, об’єднаних єдиним інтересом, цілі експедиції, в тому числі і
військові, до складу яких можуть входити десятки і сотні людей, а також дипломати, переселенці, мігранти і т.д. Більш того, для окремих народів подорож є їхнім увіковіченим стилем життя.
При певних обставинах подорож може бути складовою частиною туристичної діяльності.
Проте, як очевидно, ці два явища не завжди взаємозв’язані. М.Б. Біржаков зазначає, що «туризм
разовий випадок подорожі»[7, с.22]. Зазначимо,
що така інтерпретація занадто спрощена – адже,
як зазначалося, туризм як поняття охоплює досить широкий спектр послуг, які далеко не обмежуються лише переміщеннями в просторі.
У зв’язку з цим, існує недоцільне використання
цього терміна у працях про правове регулювання
туризму [10, с.57]. На наш погляд, наведені варіанти дефініції «туризм» неточно відображають
специфіку туризму і як виду відпочинку людей,
так і, відповідно, як виду діяльності з наданню
туристичних послуг. Так, законодавче визначення
туризму може підійти, як буде окреслено нижче, і
до поняття «екскурсія», хоча за змістом це різні
види діяльності. Все ж таки ці складові (соціальна і
економічна), на наш погляд, мають домінувати в
понятті «туризм», який став настільки масовим
явищем, що характеристика його лише як певної
дії (переміщення, виїзди, подорожі) людей з визначеною метою явно відстає від розвитку соціальних
відносин у суспільстві.
Крім того, в наведених вище визначеннях
немає посилання на те, що туризм пов'язаний з
готельними, ресторанними, транспортними та
іншими, в тому числі екскурсійними послугами.
Проте, як зазначається в джерелах, ця обставина
відіграє важливу роль в змісті туризму як виду
діяльності [3, с.169].
Висновок. Враховуючи вищенаведені обставини в контексті досліджуваної проблематики
і беручи до уваги положення ст.1 Цивільного
Кодексу України, вважається оптимальним таке
визначення «туризму» - це сфера соціальноекономічної діяльності, яка охоплює виробництво і реалізацію готельних, ресторанних, транспортних та інших, у тому числі екскурсійних послуг по реалізації активного відпочинку людей,
пов’язаного з виїздом за межі їх постійного місця
перебування з метою оздоровлення, пізнання
оточуючого світу, участі в наукових, спортивних, ділових та інших не заборонених законами
країни перебування заходах.
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ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ТУРИЗМУ ЯК ОДНІЄЇ ІЗ ФОРМ ПРАВА
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Постановка проблеми та ступінь наукової розробки проблеми. Людина, перш за все, є
істотою біологічною, частиною живої природи, а
тому перебуває з нею у постійному взаємозв’язку. Навіть, відпочиваючи, людина не може
не впливати на природу і не відчувати вплив
природи на собі. Більше того, саме під час відпочинку, відбувається тісний зв'язок людини із
природою, адже на лоні природи людина найчастіше відпочиває, задовольняючи свої фізичні і
духовні потреби. Найяскравіше цей зв'язок проявляється під час здійснення людиною такого
активного виду відпочинку, як туризм. У зв’язку
з цим виникає логічне запитання: чи можна розглядати туризм як певну форму права природокористування або чи є підстави виділити його в
окремий вид права природокористування? І взагалі, чи доцільно розглядати туризм у межах еколого-правових дисциплін, як об’єкт дослідження
екологічного права, з позиції як об’єктивного,
так і суб’єктивного права природокористування?
Адже до цього часу туризм розглядався виключно як економічна категорія, вид господарської
діяльності, при здійсненні якої використовуються природні ресурси, і був предметом дослідження багатьох, у т.ч. рекреаційної географії (праці
Бейдик О.О., Смаль В.В., Багрова М.В., Байтерякова О.З., Веденіна Ю.О., Воловика В.М., Замишляєва І.О., Марченко О.А., Поколодної
М.М., Прималеного О.О., Шумського М.В., Яковенка І.М.), такого напрямку економічної науки,
як розміщення продуктивних сил (праці Щепанського Е.В., Ґудзь П.В., Дідик Я.М., Дудкіної
О.П., Єлозіної О.М., Лук’янова Л.Г., Мілашовської О.І., Петренко І.М., Царик Л.П., Чернюк Г.В.,
Щепанський Е.В.), медицини (праці Кровякової
М.Т.), геології (роботи Коробейникова Я.С.). Однак юридична наука фактично не досліджувала
зазначену сферу. Хоча деякі аспекти використання
природних ресурсів для цілей туризму були висвітлені і юристами, зокрема Імашевим С.М., Бобковою А.Г., Ткаченко О.М. , Орловим А.М., проте всі
вони розглядали туризм як певний вид діяльності,
для здійснення якого використовуються рекреаційні ресурси, не наділяючи туризм рисами самостійної форми чи виду права природокористування.
Вищевказане зумовило постановку цих питань для

дослідження з метою з’ясування місця туризму в
праві природокористування, і як правового інституту, і як суб’єктивного права.
Виклад основного матеріалу. Для досягнення поставленої мети вважаємо за необхідне
послідовно проаналізувати такі питання: поперше, визначити загальний зміст понять «форма» та «вид», їх співвідношення; по-друге, з’ясувати співвідношення вказаних термінів у юридичному аспекті на прикладі права природокористування; по-третє, визначити місце туризму у
праві природокористування.
Під терміном «форма» розуміють тип, будову, спосіб організації чого-небудь, зовнішній вияв
якого-небудь явища, пов'язаний із його сутністю,
змістом; спосіб існування змісту, його внутрішню
структуру, організацію і зовнішній вираз; спосіб
здійснення, виявлення будь-якої дії [1].
У філософському енциклопедичному словнику зазначено, що «форма» (лат. forma) – перш
за все зовнішній обрис, зовнішній вид предмета,
зовнішнє вираження якого-небудь змісту, а також і внутрішня побудова, структура, визначений та визначаючий порядок предмета чи порядок перебігу процесу, на відміну від його «аморфного» матеріалу» (матерії), змісту чи вмісту.
З цією відмінністю пов’язане філософське поняття форми, яке відіграє важливу роль у логіці, теорії пізнання, онтології, етиці, естетиці, філософії природи та історії [2].
Безумовно, зазначений термін має незаперечне значення і в юридичній науці, про що свідчить наявність таких широко використовуваних
у праві інститутів та категорій, як форми права,
форми договорів, організаційно-правові форми
юридичних осіб, форми правління та форми
держави тощо.
Поняття «вид» розкривається як різновид у
ряді предметів, явищ; тип [3]. Також під видом
(лат. species) розуміють поняття, яке утворюється шляхом виокремлення загальних ознак в індивідуальних поняттях і само по собі має загальні
ознаки з іншими видовими поняттями [4].
З огляду на вищевикладене автор статті
приходить до висновку, що «форма» більш глибоке поняття, категорія, через яку розкривається
суть певного явища, його організація і зовнішній
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вигляд. Термін «вид» - вужче поняття, яке охоплює собою сукупність певних явищ, об’єднаних
спорідненими ознаками, і, відповідно, сукупність
видів яких може входити до складу форми певного явища.
Застосовуючи вказані терміни до поняття
«природокористування» у його загальному значенні, під яким розуміють процес взаємодії людини з природою, що здійснюється за допомогою
тих чи інших способів включення природних
об’єктів у сферу життєдіяльності людини з метою задоволення її різноманітних потреб [5],
можна зробити висновок, що під формою природокористування необхідно розуміти спосіб впливу людини на природу, те, як вона використовує
природу для своїх потреб. Термін «вид природокористування» – дещо вужчий і розкриває, за
допомогою виявлення загальних ознак певні типи природокористування в межах різних форм
природокористування. Наприклад, до форм природокористування, з наведеної точки зору, можна віднести промисловість, сільське господарство, функціонування транспортної мережі, медицину (лікування), адже в будь-якій із указаних
сфер життєдіяльності людина тим чи іншим способом використовує природу. Не є винятком із
цього переліку і туризм. Види ж природокористування в даному випадку будуть складати певні
галузі промисловості (легка промисловість, хімічна промисловість, гірничо-видобувна промисловість, деревообробна промисловість, металургійна промисловість, радіоелектронна промисловість і приладобудування, машинобудування тощо), сільського господарства (виноградарство,
вирощування зернових культур, овочівництво,
рослинництво, тваринництво), транспортної мережі (судноплавство, здійснення перевезень залізничним, автомобільним транспортом тощо), туризму (сільський, пізнавальний, діловий, релігійний та ін. види туризму).
Що ж стосується розмежування понять
«форма» та «вид» у праві природокористування,
зазначимо, досліджуючи вказане питання у юридичній літературі, автор статті прийшла до висновку, що поняття «форми права природокористування» в об’єктивному значенні не використовується (мається на увазі застосування терміну
«форма» до права природокористування як самостійного інституту природноресурсового права, а
не окремих його видів, як-то земле -, водо-, чи
лісокористування) на відміну від широковживаного терміна «види права природокористування». Проте, на противагу вказаній тенденції, в
теорії гірничого права сформувався однозначний
84

підхід до структурування права користування
надрами на форми надрокористування [6] за критерієм визначення основи, на підставі якої здійснюється надрокористування, а саме на: дозвільну
та договірну форми надрокористування. Дозвільна (ліцензійна) система надрокористування
базується на системі адміністративних відносин,
які починаються видачею відповідними державними органами індивідуальних дозволів (ліцензій), що підтверджують волю держави надати
надра в користування тим чи іншим суб’єктам
гірничих відносин [7]. Щодо договірної форми
надрокориствування, то вона базується на горизонтально-вертикальних, а не на виключно вертикальних (підпорядкованих) відносинах сторін
– держави, в особі її компетентного органу і конкретного надрокористувача, і в зарубіжній практиці
представлена наступними її видами: власне договори гірничої концесії (в класичному її розумінні);
угоди про розподіл продукції (так звані “продакшн
шерінг”); так звані контракти в галузі надрокористування (сервісні контракти з ризиком, сервісні
контракти без ризику); оренда ділянок надр; угоди
про створення спільного підприємства чи створення товариства; угоди про опціон в галузі надрокористування [8].
Дещо іншої позиції відносно розмежування
форм надрокористування дотримується Кокін
В.Н. [9], який пропонує структурувати форми
надрокористування, як у рамках загального, так і
спеціального надрокористування та виділяти такі
форми надрокористування: договірні та позадоговірні (які не потребують жодних дозволів у
рамках загального надрокористування).
Враховуючи те, що предметом дослідження даної статті не є туроператорська чи турагентська діяльність, яка, відповідно до чинного законодавства, підлягає ліцензуванню [10], а виступають суто екологічні відносини із використання
природних ресурсів для цілей туризму, які для їх
експлуатації не потребують отримання спеціального дозволу, тому (з метою з’ясування місця
туризму в праві природокористування) вважаємо
за можливе використати за аналогією вищезазначений підхід Кокіна В.Н. для структурування
права природокористування в цілому, виділивши
в його межах договірних та позадоговірних форм
права природокористування.
Існування вказаних форм права природокористування прямо пов’язане із поділом права
природокористування на види: загальне та спеціальне право природокористування. Підґрунтям
для виділення останніх є правові підстави виникнення права користування природними ресур-
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сами, однією з яких у праві спеціального природокористування виступає договір, на відміну від загального права природокористування, яке здійснюється з метою задоволення життєво необхідних
потреб людини, а тому не потребує оформлення
окремих договорів чи отримання спеціальних дозволів на користування природними ресурсами.
Не є винятком із цього правила і право користування природними ресурсами в цілях туризму, яке може здійснюватись як на праві загального, так і на праві спеціального використання
природних рекреаційних ресурсів. Звернемося до
характеристики кожного із зазначених видів рекреаційного природокористування.
Загальне використання природних ресурсів у цілях туризму, як тих, що знаходяться в
межах рекреаційних зон, так і поза ними, як правило, здійснюється особами, які користуються
цими ресурсами безоплатно, на умовах, установлених законодавством і суб’єктами, яким зазначені природні рекреаційні ресурси передані на
праві спеціального використання. При цьому
відпочиваючі можуть оплачувати рекреаційні
послуги, але не повинні платити збір за спеціальне використання природних ресурсів [11].
Оскільки базою для створення рекреаційних зон, які використовуються для цілей туризму, є землі рекреаційного призначення, вважаємо
за необхідне більш детально зупинитися на характеристиці права загального та спеціального використання земель рекреаційного призначення,
які виступають у ролі одного з основних природних рекреаційних ресурсів.
Дослідженням проблеми реалізації права
загального землекористування громадян, у тому
числі на землях рекреаційного призначення, займався Костяшкін І.О. Науковець зазначає, що
визначення земель рекреаційного призначення в
Земельному кодексі України, в певній мірі, дає
уявлення про порядок використання вказаних
земель. Очевидно, що організацію відпочинку
здійснює спеціальний землекористувач, тобто
певна особа, за якою закріплена визначена земельна ділянка на праві власності, постійного користування чи оренди. Водночас організація відпочинку має на меті задоволення відповідних
потреб широкого кола осіб, які використовуватимуть відповідну земельну ділянку за власним
волевиявленням без оформлення щодо неї будьяких правовстановлюючих документів [12].
Андрейцев В.І., характеризуючи правовий
режим земель рекреаційного призначення, відзначає, що їх використання здійснюється на титулі права загального та тимчасового спеціаль-

ного землекористування з дотриманням правил
пожежної, екологічної безпеки та санітарногігієнічних вимог [13].
Право користування рекреаційними зонами, на думку Бобкової А.Г., аналогічно здійснюється у двох видах – загальному і спеціальному.
Загальне користування здійснюють громадяни в
порядку, передбаченому законодавством України
і визначеному місцевими радами. Це користування парками, скверами, садами населених пунктів; водними об'єктами, для оздоровчих цілей в
місцях, які влаштовуються відповідними місцевими радами [14].
Що стосується спеціального використання природних рекреаційних ресурсів, в тому
числі для цілей туризму, то воно здійснюється
спеціальними природокористувачами, серед яких
можна виділити організаторів рекреаційної зони.
Спеціальне використання природних рекреаційних ресурсів здійснюється ними на праві власності, оренди, постійного природокористування,
тимчасового безоплатного природокористування,
господарського відання, оперативного управління
та інших правових підставах. Суб’єкти права спеціального використання природних рекреаційних
ресурсів користуються правами на ці ресурси, а
також зобов’язані вносити збір за спеціальне їх використання відповідно до законодавства України,
яке регулює використання кожного окремого виду
природних рекреаційних ресурсів [15].
Так, відповідно до ст. 52 Земельного кодексу України, землі рекреаційного призначення
можуть перебувати у державній, комунальній та
приватній власності [16].
Статтею 85 Водного кодексу України передбачено, що земельні ділянки прибережних захисних смуг, смуг відведення і берегових смуг водних шляхів можуть надаватися юридичним і фізичним особам у тимчасове користування для
культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних і
туристичних цілей. А відповідно до ст. 64 цього Кодексу користування водами в оздоровчих, рекреаційних та спортивних цілях здійснюється в порядку загального та спеціального водокористування [17].
Для цілей відпочинку та туризму також
можуть використовуватись ліси, які, відповідно
до ст. 18 Лісового кодексу України надаються у
довгострокове тимчасове користування, під яким
розуміється засноване на договорі строкове платне використання лісових ділянок, які виділяються для потреб мисливського господарства,
культурно-оздоровчих, рекреаційних, спортивних, туристичних і освітньо-виховних цілей,
проведення науково-дослідних робіт [18].
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Причому, таке користування як лісами
державної та комунальної власності, так і приватної власності здійснюється без вилучення земельних ділянок у постійних користувачів лісами.
Відмінність полягає у підставах їх надання в довгострокове тимчасове користування залежно від
власника лісової ділянки. У випадку, якщо у користування передаються ліси державної чи комунальної власності, то їх передача здійснюється
на підставі рішення відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, прийнятого в межах їх повноважень за
погодженням з постійними користувачами лісами та органом виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим,
територіальними органами центрального органу
виконавчої влади з питань лісового господарства. Якщо ж мова йде про ліси приватної власності, то вони передаються у довгострокове тимчасове користування шляхом укладення між власником лісів та тимчасовим лісокористувачем договору, який підлягає реєстрації в органі виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальних органах центрального органу виконавчої влади з
питань лісового господарства.
Оскільки предметом нашого дослідження є
питання використання природних ресурсів для
організованого масового відпочинку – туризму,
організацією якого займаються спеціальні юридичні особи чи фізичні особи-підприємці – турагенти та туроператори, то, як було зазначено вище, використання ними природних ресурсів здійснюється в межах спеціального виду природокористування на підставі різноманітних правових
титулів (праві власності, оренди, постійного чи
тимчасового природокористування тощо), які
найчастіше оформлюються договорами (купівліпродажу, оренди та ін.)
Прикладами договірного оформлення відносин із надання у користування природних ресурсів для цілей туризму виступають рішення
органів місцевого самоврядування про надання
земель у прибережній зоні під будівництво яхтклубів та інших об’єктів рекреації і туризму, зокрема рішення Київської міської ради № 67/1901
від 26 липня 2007 року «Про зміну цільового
призначення та передачу земельних ділянок Товариству
з
обмеженою
відповідальністю
“МАЙК” для будівництва, експлуатації та обслуговування багатофункціональних комплексів у
складі комплексу готельно-офісного та торговельно-розважального призначення, житловоофісного комплексу з апартаментами, яхт-клубу,
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дельфінарію та аквапарку, благоустроєних набережних між вул. Микільсько-Слобідською та
просп. Броварським у Дніпровському районі м.
Києва». Пунктом 1 вказаного рішення було вирішено внести зміни до Програми розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року та концепції
формування зелених насаджень в центральній
частині міста, затвердженої рішенням Київської
міської ради від 19.07.2005 № 806/3381, виключивши з переліку озеленених територій загального користування міста Києва, що відповідають
типологічним ознакам та планувальним вимогам,
земельну ділянку площею 0,70 га на Русанівській
набережній у Дніпровському районі м. Києва, з
подальшою передачею такої ділянки у власність та
оренду ТОВ «МАЙК» та оформленням відповідних прав товариства на неї. Про це свідчить п. 7.2.
рішення, відповідно до якого ТОВ «МАЙК» доручено у місячний термін звернутись до Головного
управління земельних ресурсів виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації) із клопотанням щодо організації робіт по винесенню меж земельних ділянок в натуру (на місцевість) та виготовленню документів, що посвідчують право користування земельними ділянками та
право власності на земельну ділянку [19].
Звичайно, прийняття такого роду рішень
викликає сумніви у їх законності, деякі з них відверто незаконні. Наприклад, рішення Одеської
міськради від 29 лютого 2000 року про передачу
в постійне користування МП «Вланєв» земельної
ділянки площею 2,45 га в районі 8-ї станції Великого Фонтану, якраз на нижній терасі берегового схилу в парку «Ювілейний», де за 15 метрів
від суходільної межі моря зводять 49 дво- і триповерхових будинків з гаражами, соляріями, сантехпристроями, при тому, що дана територія не
має каналізації. Будинки вже продають, про що
сповіщають рекламні оголошення: «Цi землі безцінні, але сьогодні їх можна купити». Отже, міська земля парків загального користування, отримана малим підприємством «Вланєв» у постійне
користування організацією яхтсменів, перетворюється в товар і продається в приватну власність окремим особам. А міжнародний яхт-клуб,
як з'ясувалося, є дітищем цього малого підприємства [20]. Водночас є і позитивні приклади.
Так, у квітні 2008 р. між Миколаївським
обласним управлінням лісового і мисливського
господарства та приватним підприємством
«ААС» укладено офіційний договір про передачу
ПП «ААС» у тимчасове користування лісової ділянки майже в дев’ять гектарів, у складі якої коблевське узбережжя. Документ регламентує права й

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 461. Правознавство.
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обов’язки фірми, як тимчасового лісокористувача.
За узгодженням з управлінням, фірмі можна будувати тимчасові спорудження; туалети, душові кабінки, кабінки для перевдягання, тіньові навіси, майданчики для проведення культурно-масових заходів. В обов’язки приватного підприємства входить
своєчасна оплата за користування ділянкою за цільовим призначенням. Це передбачає щоденне
очищення піску від сміття, установку в необхідній
кількості всіх перерахованих будівель, організацію
рятувальної служби, медпунктів, дитячих майданчиків і багато чого іншого [21].
Про успішність указаного проекту свідчить
той факт, що лише за два місяці роботи ПП
«ААС» його силами на пляжах курорту «Коблево» було наведено мінімальний порядок: нині на
пляжах постійно працюють 20 осіб, які три рази
на день прибирають і доглядають за територією;
придбано дві прибиральні машини вартістю 30
тисяч доларів; установлені сміттєві баки; створено три ділянки, де відпочиваючі можуть за символічну плату комфортно відпочити (є парасольки, шезлонги з матрацами, працює бар); територія охороняється, щодня працює пляжна дискотека. У найближчий час планується облаштувати
медпункти, рятувальні станції, навіси, спортивні
і розважальні майданчики, душові та, головне,
каналізовані туалети. Причому всі ці будівлі будуть витримані у єдиному стилі. Не залишиться
осторонь і питання упорядкування діяльності
водних атракціонів [22].
Ініціатива ПП «ААС» з упорядкування коблевських пляжів може стати показовим прикладом плідної співпраці представників влади з організаторами відпочинку та сприяти укладанню
подібних договорів з метою як ефективного задоволення потреб відпочиваючих, так і раціонального використання природних ресурсів для
цілей туризму.
Підсумовуючи вищевикладене, автор статті приходить до висновку, що туризм, як діяльність із здійснення організованого відпочинку,
обґрунтовано можна віднести до договірної форми права природокористування, яка здійснюється в межах спеціального виду права природокористування.
Щодо місця туризму, як форми природокористування в системі екологічного права України, то проаналізувавши різні погляди на це питання. Автор статті пропонує виходити із таких
положень: 1) всі природні об’єкти, які можуть
використовуватись з рекреаційною метою, в т. ч.
для цілей туризму, (як інтеграційні – окремі природні ресурси, так і комплексні – рекреаційні

зони та об’єкти і території природно-заповідного
фонду, використовувані в рекреаційних цілях) є
об’єктами правового регулювання всіх складових галузей природноресурсового права – комплексної галузі екологічного права; 2) однак усі
ці об’єкти мають загальну специфічну рису – рекреаційну якість, тобто можливість справляти
відновлюючо-оздоровчий ефект на організм людини, що дозволяє виокремити їх серед інших
природних об’єктів і віднести до самостійної групи
таких об’єктів, які матимуть назву природні рекреаційні ресурси та комплекси; 3) право природокористування є міждисциплінарним інститутом природноресурсового права, в рамках якого, враховуючи наявність специфічного об’єкта правового регулювання та його комплексний характер, можна
виділити окрему форму права рекреаційного природокористування – туризм, як полівидовий комплексний правовий підінститут.
Висновок. Отже, туризм, як форма права
природокористування, є самостійним підіститутом комплексного (міжгалузевого) характеру
в складі інституту форм природокористування
природноресурсового права. Водночас природноресурсове право займає місце самостійної
комплексної галузі права, яка входить до складу
такої комплексної мегагалузі, як екологічне право. Туризм, як договірна форма рекреаційного
природокористування, разом із позадоговірною
формою рекреаційного природокористування
утворюють інститут форм рекреаційного природокористування. У зв’язку з цим туризм, як форму рекреаційного природокористування, та, відповідно, правовий інститут права рекреаційного
природокористування, можна визначити, як сукупність правових норм і засобів, які регулюють
відносини з використання природних рекреаційних ресурсів шляхом здійснення туризму як активного виду відпочинку, з метою відновлення
та відтворення фізичних і духовних сил людини,
втрачених нею в процесі життєдіяльності.
З суб’єктивної точки зору, туризм, як форма
права рекреаційного природокористування, являє
собою визначену та забезпечену законом можливість фізичних осіб використовувати корисні властивості рекреаційних ресурсів шляхом здійснення
туризму як активного виду відпочинку, з метою
відновлення та відтворення своїх фізичних і духовних сил, втрачених в процесі життєдіяльності.
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O.S. Semenec
LEGAL BASES OF REALIZATION OF TOURISM AS ONE OF FORMS
OF RIGHT OF NATURAL RESOURCES USE
Summary
From the subjective point of view, tourism, as a form of law for recreational of natural resources use,
shows by itself certain and secured of statute possibility of physical persons to use useful properties of recreational resources the way of realization of tourism as an active type of rest, to the effect that of renewal and
recreation of the physical and spiritual forces, lost in the process of vital activity.
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Постановка проблеми. У вітчизняній правотворчості фікції як прийом законодавчої техніки використовувались, в основному, в кримінально-процесуальному та цивільно-процесуальному законодавстві. По-перше, це було зумовлено специфікою законотворчості в радянський
час, коли основна частина нормативних актів
приймалася на рівні Указів Президії Верховної
Ради СРСР. По-друге, в умовах відсутності правової держави не виникало необхідності у використанні в правотворчості такого нестандартного
техніко-юридичного прийому як фікція. Відповідно, в наукових дослідженнях радянського періоду феномену фікцій у праві не приділялося достатньої уваги. В основному про них згадувалось
у контексті з дослідженням презумпцій [5; 13].
Фікції в праві стали самостійним об’єктом
наукової уваги лише останнім часом, в основному у зв’язку з інтенсивною розробкою проблем
законодавчої техніки. Але, як і раніше, увагу їм
приділяють здебільшого спеціалісти в галузі
кримінального та цивільного процесів [14; 11].
Що стосується науки фінансового права, то в радянський період фікції ніколи не були об’єктом
наукового аналізу в цій сфері знань. Поява зацікавленості науковців юристів-фінансистів до
проблеми використання фікцій у податковому
праві пов’язана з кардинальними змінами в податковому законодавстві, які відбулися на початку
90-х років, коли вперше фікції, як технікоюридичний прийом, були використані при конструюванні податкових законів в умовах перехідної економіки.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Дана проблема є актуальною і предметом досліджень багатьох сучасних науковців. Серед учених, які досліджували окремі аспекти даної проблеми, доцільно виокремити праці В.К. Бабаєва,
Ю. Барона, Д.В. Вінницького, Г.Ф. Дормидонтова, М.В. Карасьової, О.А. Курсової, О.А. Ляпіної,
В.А. Ойгензіхта, Д.М. Щокіна, К.С. Юдельсона.
Мета статті. Автор ставить перед собою
завдання дослідити причини використання в податковому законодавстві фікцій, проаналізувати
позиції вчених і законодавця з даного питання.
Виклад основного матеріалу. Термін “фікція” означає видумку, вимисел, а також прийом,
який полягає в тому, що дійсність підводиться

під якусь умовну формулу. Саме останнє значення цього слова використовується в юриспруденції для позначення правових явищ, коли явно
помилкове положення береться як істинне в силу
закону. Класичне визначення фікції дав німецький учений 19 століття Ю. Барон: “ фікцією треба називати такий прийом, при якому норма права приписує визнавати існуючу обставину як неіснуючу і навпаки, неіснуючу як існуючу” [6, с.
102]. У зв’язку з цим Г.Ф. Дормідонтов писав,
що “фікція приймає неіснуюче за існуюче, чи
навпаки, відповідно вона є обман. Але ототожнювати юридичну фікцію і обман не можна, ці
поняття несумісні. Про фікцію можна говорити
тоді, коли вимисел допускається всіма і коли ніхто не обманюється” [9, с. 137].
Сучасні вчені, такі як К.К. Панько та О.А.
Курсова, вважають, що фікція – це різновид законотворчої похибки, яка виникла внаслідок помилки законодавця, зумовленої неповнотою пізнання правових явищ чи невідповідністю конкретного правового явища соціально-психологічним, політико-правовим потребам суспільства,
що тягне за собою помилки в правозастосуванні
[14, с. 132; 11, с. 234]. Однак, на нашу думку, в
даному випадку мова йде не про фікцію, а про
фіктивну норму. Це зовсім різні явища, які потребують розмежування. Фікція – це засіб законодавчої техніки, тоді як фіктивна норма закріплює
зовнішньо реальне, можливе в принципі положення, але положення це в силу якихось причин не
реалізується. Норми, які містять у собі ідеї, що “не
працюють”, чи, іншими словами, являють собою
формальні правові можливості, можливості, що не
мають потенціалу реалізації, можуть з’являтися в
результаті правотворчої похибки.
Юридичні фікції мають повне право на існування. Їх існування зумовлене внутрішніми
особливостями права як регулятора суспільних
відносин, зокрема такими його властивостями, як
формальна визначеність і розбіжність його юридичної форми та соціального змісту. Саме такою
властивістю права як формальна визначеність
можна пояснити існування фікцій.
Юридичну фікцію необхідно розглядати з
двох позицій: як прийом законодавчої техніки і
як властивість норми права вступати в протиріччя з регульованими нею суспільними відносина-
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ми. Як прийом законодавчої техніки, фікції використовуються законодавцем тільки тоді, коли
інші засоби правового регулювання не дозволяють ефективно досягти мети правового регулювання. Тому кількість фікцій у праві завжди невелика. Одне із значень фікції в сучасному праві
полягає в їх здатності до кількісного і якісного
спрощення нормативного матеріалу. Фікція також слугує одним зі способів подолання часто
існуючого стану невизначеності в правовому регулюванні. Наприклад, днем смерті громадянина
оголошеного померлим вважається день вступу в
законну силу рішення суду про оголошення його
померлим [1, п.3. ст. 46]. Насправді дата вступу
рішення в силу не може бути дійсним днем смерті особи і може збігтися з нею лише випадково.
Законодавець використовує правову фікцію про
день смерті особи для внесення визначеності в
різного роду правовідносини, зокрема і в податкові [2, ст. 13].
Але фікцію необхідно відмежовувати від
презумпцій. Ці явища хоча і мають багато спільного, але не є тотожними. Багато вчених в якості
прикладу фікції в податковому праві наводять
положення статті 52 Податкового кодексу Російської Федерації: “вимога про сплату податку направляється платникові податку і податковому
агенту рекомендованим листом поштою і вважається отриманою через 6 днів з дати направлення
рекомендованого листа” [7, ст. 52]. Але в даному
випадку маємо яскравий приклад не фікції, а
презумпції. Оскільки в даній ситуації ймовірність отримання податкової вимоги платником
податків існує. Законодавець, закріплюючи шестиденний строк, обрав його, враховуючи реальні
можливості пошти по доставці кореспонденції.
Фікцією стосовно даної ситуації може бути і є
положення пункту 6 статті 69 Податкового кодексу Російської Федерації, з якого випливає, що
вимога про сплату податку направляється платникові податку і податковому агенту рекомендованим листом поштою і вважається отриманою
через 6 днів з дати направлення рекомендованого
листа, якщо названі суб’єкти ухилилися від
отримання вимоги [7, п.6 ст. 69]. В даному випадку ми якраз і маємо справу з визнанням неіснуючої ситуації існуючою. Ця податково-правова
фікція сприяє оптимізації податкового процесу, а
точніше, однієї з його складових – стадії обчислення і сплати податку. Адміністрування податку
не переривається через неможливість вручити
податкову вимогу платнику податку, а послідовно переходить з однієї стадії в іншу.
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На сьогодні питання про фікції надзвичайно актуальне для податкового права. Законодавець намагається врегулювати податкові відносини чітко, конкретно і зрозуміло. Введення фікцій у податкове законодавство, на думку М.В.
Карасьової, продиктовано двома причинами [10,
с. 133]. По-перше, намаганням законодавця зробити відносини платника податків і держави максимально визначеними, такими, що максимально враховують інтереси платника податків і держави, і тим мінімізувати вільний розсуд держави
як владного суб’єкта в податкових правовідносинах. По-друге, введення фікцій продиктовано
намаганням держави “задовольнити свої фіскальні вимоги, що постійно зростають, не за рахунок збільшення ставок оподаткування і розширення податкової бази, що політично непопулярно, а за рахунок “удосконалень” у галузі юридичної техніки, що дозволяють “обходити” перешкоди в рухові фінансових потоків від платника
податків до держави” [10, с. 133]. На думку цієї
ж ученої, фікції в податковому законодавстві покликані виконувати такі функції: “а) усувати
юридичну невизначеність у відносинах між платником податків і податковим органом; б) забезпечувати оптимізацію юридичної практики, тобто спрощувати підхід до досить складних явищ з
боку правозастосовуючих та правовиконуючих
суб’єктів” [10, с. 134].
Та останнім часом відбувається зростання
невизначеності податкового законодавства. Невизначеність податкового законодавства – це
можливість його різного розуміння і застосування [12, с. 145]. Невизначеність податкового законодавства розширює розсуд правозастосовувача
(податкового органу, суду), дозволяє правозастосовувачу по-різному вирішувати ті чи інші питання оподаткування для різних платників податків у аналогічних ситуаціях. Тенденції до збільшення невизначеності податкового права, як
відзначив Д.М. Щокін, проявляються як на рівні
законодавства про податки і збори, так і правозастосовної практики [15, с. 40]. Найбільш яскравим прикладом зростання невизначеності податкового законодавства є збільшення податкових
спорів між платниками податків і податковими
органами. Невизначеність податкового законодавства має багато проявів. Одним з них є широке використання фікцій.
Наведемо декілька прикладів юридичних
фікцій. Згідно зі ст. 11 Податкового кодексу Російської Федерації, для цілей оподаткування індивідуальні підприємці – це фізичні особи, зареєстровані в установленому порядку і такі, що
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здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, а також приватні нотаріуси, приватні охоронці, приватні детективи [7,
ст. 11]. У цій же статті передбачено, що фізичні
особи, що здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, але не зареєструвавшись в якості індивідуальних підприємців при виконанні обов’язків, покладених на
них Податковим кодексом, не вправі посилатися
на те, що вони не є індивідуальними підприємцями [7, ст. 11]. Отже, особи, які формально не
отримали статусу індивідуального підприємця,
але реально ведуть підприємницьку діяльність,
оголошуються підприємцями для цілей оподаткування. Формальний прийом прирівнювання
таких осіб до індивідуальних підприємців можна
вважати прийомом юридичної фікції, що спрямований на підвищення ефективності податкового законодавства шляхом позбавлення особи, що
порушила вимогу про реєстрацію правових переваг, які вона могла б отримати у сфері оподаткування, посилаючись на формальну відсутність у
нього статусу індивідуального підприємця. Подібну юридичну фікцію, але щодо об’єкта, оподаткування пропонується закріпити в статті 4
Проекту Податкового кодексу України: “Для цілей оподаткування не беруться до уваги підстави
виникнення об’єкта оподаткування. Незаконність
діянь, у результаті яких виникли об’єкти оподаткування, не звільняє від податкових зобов’язань,
пов’язаних з такими об’єктами, та від відповідальності за вчинені правопорушення [4, ст. 4]. Уже
діє така фікція, але стосовно доходів фізичних осіб,
оскільки, відповідно до пункту 4.2.16 статті 4
Закону України “Про податок з доходів фізичних
осіб”, в якості об’єкта оподаткування розглядаються: кошти або майно (немайнові активи),
отримані платником податку як хабар, викрадені
чи знайдені як скарб, не зданий державі згідно із
законом, у сумах, підтверджених обвинувальним
вироком суду, незалежно від призначеної ним
міри покарання [2, ст. 4].
Ці приклади є показовими в ролі юридичної фікції. Юридична фікція на певній ділянці
правового регулювання, використовуючи хибне
припущення (не підприємець оголошується підприємцем, незаконні доходи – прирівнюються до
законних), в кінцевому випадку дозволяє реалізувати істину в правовому регулюванні, тобто
залучити до оподаткування фактичну підприємницьку діяльність, фактичні доходи.
Юридичні фікції широко використовуються і в процесі справляння окремих видів податків. У якості прикладу можна навести залучення

до загального місячного оподатковуваного доходу фізичної особи доходів, отриманих платником
податку від його працедавця як додаткове благо
у вигляді: вартості послуг домашнього обслуговуючого персоналу, безоплатно отриманих платником податку, включаючи працю підпорядкованих осіб, а також осіб, що перебувають на військовій службі чи є заарештованими або
ув’язненими [2, п. 4.2.9. ст. 4]. Насправді ж в даному випадку доходу у платника податків не виникає, він лише економить час, у випадку коли б
виконував цю роботу самостійно, а в деяких випадках навіть несе витрати. Але в будь-якому випадку нездійснені видатки закон оголошує доходом, що є очевидною юридичною фікцією. Ця фікція з юридичного погляду виправдана, оскільки
сприяє обліку фактичної здатності до сплати податку в подоходному оподаткуванні (вказані в законі
не здійснені видатки свідчать про приріст платоспроможності особи, і тому можуть бути оподаткованими). В деяких країнах частина непрямих
виплат, пільг, компенсацій і привілеїв у структурі
особистих доходів досить велика.
Приклад непропорційного використання
юридичної фікції міститься в пункті 7.3.1. статті
7 Закону України “Про податок на додану вартість”. Згідно з цим пунктом, датою виникнення
податкових зобов’язань з продажу товарів (робіт,
послуг) вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будьяка з подій, що сталася раніше: або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку як оплата товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу, а в
разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівкові
грошові кошти - дата їх оприбуткування в касі
платника податку, а при відсутності такої - дата
інкасації готівкових коштів у банківській установі, що обслуговує платника податку; або дата
відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - дата
оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку [3, п.
7.3.1. ст. 7]. Отже, у випадку настання першою
другої події, не отримавши кошти за товар (роботу, послугу), платник податку повинен заплатити податок на додану вартість, оскільки закон
визнає датою виникнення податкового зобов’язання обставину, що не має до реальної
оплати ніякого відношення, що є юридичною
фікцією. Податок на додану вартість, який є непрямим податком, у даному випадку перетворюється в прямий, оскільки і суб’єкт податку, і платник податку в даному випадку збігатимуться.
Введення такої фікції не може бути виправдане
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посиланням на те, що платник податків, який не
отримав оплати за надані товари, роботи, послуги мав намір безоплатно передати їх чи отримав
оплату в прихованій формі. Тобто пункт 7.3.1.
статті 7 Закону України “Про податок на додану
вартість” порушує принцип балансу приватного і
публічного інтересів у сфері оподаткування, а
також принцип урахування фактичної здатності
до сплати податку.
Висновки. Виходячи з вищевикладеного,
можна підсумувати, що, з одного боку, фікція як
прийом законодавчої техніки вносить у правове
регулювання суспільних відносин стійкість і стабільність, робить систему податкового права
більш простою й економічною, слугує важливим
засобом обмеження негативного розсуду податкових та інших уповноважених органів, сприяє
охороні прав платників податків, подоланню невизначеності у податковому правозастосуванні. А
з іншого боку, надмірне використання законодавцем фікцій в податковому законодавстві свідчить
про втрату визначеності податкового законодавства. Водночас можна стверджувати про тенденцію
до зменшення фіктивної нормотворчості в податковому праві. Це пов’язано з тим, що постійно удосконалюються засоби доказування, знаходять своє
застосування більш технологічні методи встановлення юридичних фактів.
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V. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС. КРИМІНОЛОГІЯ.
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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ОБВИНУВАЧЕННЯ ЯК ПІДСТАВА
РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Постановка проблеми. У кримінальному
праві зарубіжних країн, у науці радянського кримінального права, а також у теорії та практиці
кримінального права та кримінального судочинства України має місце неоднозначне, а деколи і
суперечливе тлумачення вини, як психологічного
ставлення особи до суспільнонебезпечної поведінки. Кримінальний кодекс України визначає
підставою кримінальної відповідальності – вчинення особою суспільнонебезпечного діяння, яке
містить склад злочину, тобто що підставою кримінальної відповідальності є і вина, як обов’язкова ознака складу злочину.
У юридичній літературі поняття кримінальної відповідальності визначено неоднозначно,
що в певній мірі й ускладнює процес доказування. Найпоширеніша думка, що юридична відповідальність – це міра державного примусу.
Фахівці визначають юридичну відповідальність як виконання обов'язку, опосередкованого
державним примусом, як примус і підкореність
порушника закону цьому примусові, тобто зводять
юридичну відповідальність до державного примусу [8, с.7-8]. Визначення поняття юридичної відповідальності як міри державного примусу, міри покарання не може бути визнане задовільним, правильним. Таке розуміння відповідальності взагалі та
юридичної, зокрема, не відповідає ні справжньому
стану речей, ні законодавству.
Треба мати на увазі, що відповідальною може бути лише особа юридично зобов'язана. Юридично не зобов'язана особа не може бути відповідальною. Ніхто не може бути відповідальним юридично, якщо на нього певними правовими нормами
не покладено юридичного обов'язку дотримуватися
(виконувати) певних правових норм.
Крім цього, закон окремо встановлює норми про відповідальність (статті 3—10 КК) і норми про покарання (статті 50—64 КК); окремими
нормами передбачається звільнення особи, яка
вчинила злочин, від кримінальної відповідальності (статті 44—49 КК), а окремими — про звільнення від покарання (статті 74—87 КК). Отже,

відповідальність — не покарання, а покарання —
не відповідальність.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Правильно, відповідно до Закону визначено поняття кримінальної відповідальності Я. М. Брайніним: як обґрунтований нормами кримінального
закону обов'язок особи, яка вчинила злочин, піддатися дії кримінального Закону, який передбачає заборону цього злочину [10, с. 25].
І тому юридична (кримінальна) відповідальність є юридичним обов'язком особи, яка порушила певні правові норми. З цього обов'язку
випливають важливі юридичні наслідки — засудження, покарання, судимість. Головна сутність
юридичної (кримінальної) відповідальності у тому, що вона є особистою, персоніфікованою, належною лише певній особі, що вона не державний примус, не санкція правової норми. Юридична відповідальність ґрунтується лише на психофізичних і суспільних властивостях особи,
здатної бути відповідальною. Звідси виходить,
що юридична (кримінальна) відповідальність не
опосередковується державним примусом, а є
суттєво властивим обов'язком особи, обов'язком,
що покладений на неї правом, законом. Спроби
спростувати ці безперечні положення не можна
визнати переконливими. Наприклад, І.С. Самощенко і М.X. Фарукшин вважають: якщо визнати
юридичну відповідальність обов'язком особи, то
доведеться визнати, що вона існує і тоді, коли
правопорушника не встановлено[6, С. 62-63]. А
хіба ж ні? Хіба ж, наприклад, Кримінальний кодекс України не встановлює кримінальної відповідальності? Хіба, ж кримінальної відповідальності не існує для поки не встановленої особи
правопорушника? Наведений цими авторами
приклад, видається, більше підтверджує, ніж
спростовує такий висновок. Насправді, кримінальна відповідальність є (встановлена законом) і
тоді, коли санкція певної норми ще не застосовувалась. Незрозуміло, чому саме так дивуються
автори, коли зазначають: “Складывается любопытное положение: ответственность существует,
но она остается нереализованной”[7, с. 63].
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Кримінально-правове обвинувачення як підстава реалізації кримінальної відповідальності

Не можна вважати, що за відсутністю відповідальної особи зникає і юридична відповідальність, оскільки вона сама по собі нічого не доказує і нічого не спростовує. Через відсутність
відповідальної особи не може бути застосований
тільки державний примус. Тому, на таких же
підставах, не можна стверджувати, що і державний примус не є сутністю юридичної відповідальності. Зазначимо, що С.Н. Братусь мав рацію,
стверджуючи, що проблема правової відповідальності у радянській юридичній теорії зайво
ускладнена, що численні погляди та їх відтінки у
деяких аспектах цієї проблеми інколи ведуть від
головної магістральної лінії дослідження”[4, С.
42]. Це справді так. Ще у 1950 р. М. Шнейдер
дав досить задовільне визначення поняття кримінальної відповідальності як передбаченого
кримінальним законом обов'язку особи усвідомити перед судом свої суспільно небезпечні дії і
понести відповідне засудження і покарання” [9,
С. 37]. Після цього подальші дослідження цієї
важливої теми не стільки розкривали її сутність і
зміст, скільки, здається, затіняли.
Мета дослідження. Визначення поняття
встановлення, змісту і сутності кримінальної
відповідальності для нашого дослідження має
істотне значення. Оскільки тема нашого дослідження не присвячена висвітленню всіх питань
кримінальної відповідальності, ми можемо задовольнитися визначенням поняття встановлення
кримінальної відповідальності.
Кримінальна відповідальність є визначення
кримінальним законом юридичного обов'язку
особи дати звіт перед суспільством про своє суспільнонебезпечне діяння і понести за нього передбачене законом засудження і покарання.
Власне, кримінальна відповідальність є покладений законом на особу обов'язок. Цей обов'язок не особистий, не персоніфікований, а об'єктивний, тобто всезагальний і рівний для всіх, а
контроль дотримання цього обов’язку є прерогативою держави. Рівність кримінальної відповідальності грунтується на принципі рівності всіх громадян перед законом. У деяких випадках коло суб'єктів відповідальності перед законом обмежується (посадові особи, військовослужбовці і т. ін.), але
і в цих випадках кримінальна відповідальність є
всезагальною та рівною для всіх цих суб'єктів.
Кримінальний закон установлює кримінальну відповідальність — обов'язок всезагальної і рівної для
всіх суб'єктів відповідальності. Після видання певного кримінально-правового акта (закону) так і є
насправді — кримінальна відповідальність за певні
діяння встановлена, існує, а відповідальних осіб до
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вчинення передбаченого цим актом діяння деякий
час може не бути. Таке явище цілком можливе і,
мабуть, нормальне.
Виклад основного матеріалу. Найбільш
суттєвими ознаками кримінальної відповідальності як покладеного законом обов'язку є:
1) всезагальність цього юридичного обов'язку, тобто поширення його на всіх суб'єктів відповідальності різною мірою;
2) не особистість, не персоніфікованість
цього обов'язку, відсутність конкретного, певного адресату відповідальності.
Кримінальний закон не адресується певній,
конкретній особі. Закон — всезагальна норма,
формула, в якій визначається лише певна і всезагальна вимога до всіх адресатів загалом.
Реалізується і конкретизується кримінальна
відповідальність у кримінально-правовому обвинуваченні через застосування криміналістичних
прийомів та методів досудового та судового
слідства.
Кримінально-правове обвинувачення конкретизує і персоніфікує кримінальну відповідальність. Кримінально-правове обвинувачення реалізує кримінально-правовий обов'язок, призводить до дії, чинності кримінально-правової норми (кількох норм). З іншого боку, кримінальна
відповідальність може бути реалізованою лише
кримінально-правовим обвинуваченням, тобто
звинуваченням певної особи у вчиненні нею
конкретного злочину. Кримінально-правове обвинувачення завжди конкретне, певне, повне і
чітко обмежене наданням до вини певній особі
всього скоєного нею. Кримінально-правове обвинувачення як міра (доза) кримінальної відповідальності та її конкретизація є водночас і відокремленість, персоніфікованість кримінальної
відповідальності. У кримінально-правовому обвинуваченні кримінальна відповідальність переводиться із законодавчої форми (формули) у реалізовану особисту конкретизацію, в особисте втілення. Кримінальна відповідальність, як установлений законом обов'язок, ще не має суб'єкта
відповідальності, вона перебуває у своєму потенційному стані. Кримінально-правове обвинувачення приводить у дію, в рух кримінальну відповідальність методами та способами, встановленими кримінально-процесуальним законом і криміналістикою. Без кримінально-правового обвинувачення кримінальна відповідальність не може
бути реалізованою. Саме тому найбільш важливим у реалізації кримінальної відповідальності,
дії чинності кримінального закону є обвинувачення певної особи у тому, що вона вчинила, по-
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рушуючи кримінальний закон. Звідси випливає
велике практичне значення обвинувачення, його
міри, чіткості, ґрунтовності.
Мусимо визнати, що кримінальна відповідальність і кримінально-правове обвинувачення
як правові явища перебувають в одній юридичній площині, переходять одне в друге, але це —
різні правові явища, що не замінюють і не повторюють одне одного. Кримінальна відповідальність установлюється вищим органом державної
(законодавчої) влади, має форму кримінального
закону і адресується всьому загалу громадян держави чи певному колу невизначених осіб. Кримінально-правове обвинувачення застосовується
чітко визначеними державними органами, має
форму кримінально-процесуальних документів і
адресується окремій, певній особі. Якщо кримінально-правове обвинувачення одним вироком
надається кільком особам, то суд визначає таке
обвинувачення до кожної особи засудженої
окремо (ч. 3 ст. 324 КПК), а якщо особі ставиться
у вину вчинення кількох злочинів, то суд визначає таке обвинувачення окремо щодо кожного
злочину (ч. 2 ст. 324 КПК).
Кримінальна відповідальність і кримінально-правове обвинувачення тісно взаємопов'язані:
без кримінальної відповідальності не може бути
кримінально-правового обвинувачення, а без
кримінально-правового обвинувачення не може
бути кримінальної відповідальності. Кримінально-правове обвинувачення ґрунтується лише на
підставах і вимогах кримінальної відповідальності, а кримінальна відповідальність реалізується
лише у кримінально-правовому обвинуваченні.
Значення кримінально-правового обвинувачення
для кримінальної відповідальності багатогранне і
багатопланове. Кримінально-правове обвинувачення є: конкретизацією, змістом, сутністю, мірою, обсягом, законністю, обґрунтованістю кримінальної відповідальності, що досягається через
застосування криміналістичних методів слідства.
Поняття кримінальної відповідальності
припускає і вимагає певної конкретизації. Лише
конкретизація кримінальної відповідальності забезпечує права підозрюваного (ст. 437 КПК), обвинувачуваного (ст. 142 КПК), підсудного (ст.
263 КПК). Забезпеченими ці права підозрюваного, обвинувачуваного та підсудного можуть бути
лише при конкретному обвинуваченні його у певному злочині. Як і право на захист (ст. 21 КПК)
може бути забезпеченим лише при конкретному,
певному обвинуваченні. Неконкретне, необмежене або непевно визначене обвинувачення не
дає змоги захищатися. При непевному, неконк-

ретно визначеному обвинуваченні не може бути і
відповідальності — у таких випадках можна вести мову не про відповідальність, передбачену
законом, а про свавільну помсту, самочинну розправу. Цивілізоване, демократичне кримінальне
судочинство саме тому так наполегливо вимагає
конкретизації обвинувачення, чітко і певно визначеного обвинувачення. Саме за таких умов
можливе забезпечення дотримання закону й усіх
прав особи, притягуваної до кримінальної відповідальності. Пленум Верховного Суду України у
постанові від 27 грудня 1985р. “Про додержання
судами України процесуального законодавства,
яке регламентує судовий розгляд кримінальних
справ” зазначив, що суди повинні неухильно додержуватися кримінально-процесуального законодавства при розгляді справ, установлених законом процесуальних гарантій всіх учасників
судового розгляду, маючи на увазі, що лише за
таких умов можна забезпечити всебічне, повне та
об'єктивне дослідження обставин справи, постановлення законних і обґрунтованих судових рішень”[1, с.490]. Конкретизація кримінальної відповідальності, яка забезпечується єдино обвинуваченням у вчиненні нею злочину, є водночас і
гарантією правосуддя — гарантією забезпечення
прав усіх учасників кримінального процесу.
Структура та зміст кримінально-правового
обвинувачення є змістом кримінальної відповідальності. За що, власне, відповідальною є конкретна особа, можна дізнатися і встановити лише
зі змісту того, що ставиться їй у вину. Неконкретність і всезагальність кримінальної відповідальності не дає відповіді на запитання: за що притягнуто до кримінальної відповідальності певну
особу, за що відповідає ця особа? У чому її обвинувачують? Кримінальна відповідальність, таким
чином, сама по собі беззмістовна конкретністю.
Зміст кримінальної відповідальності — в обвинуваченні. Що ставиться особі у вину, за те (діяння,
злочин) вона і є відповідальною. Змістовність кримінальної відповідальності, яка міститься (змістовність) у обвинуваченні, розкривається змістом, мірою, обсягом і конкретністю того, що ставиться
особі у вину. Яке обвинувачення, така і кримінальна відповідальність.
Зміст обвинувачення визначається насамперед певною кримінально-правовою нормою,
що передбачає кримінальну відповідальність за
його вчинення. Кримінально-правова норма враховує переважно спосіб вчинення діяння, його
вину, обтяжуючі обставини, тяжкість наслідків
тощо. Сутність викрадання, наприклад, значно
змінюється саме від того, яким способом воно
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було вчинене – таємно (статті 185, 190 КК) чи
відкрито (статті 186, 187 КК), із застосуванням
обману (ст. 190 КК) чи насильства (ст. 186-187
КК). Сутність убивства значно залежить від форми
вини - навмисне вбивство (ст. 115 КК) і необережне (ст. 119 КК), а також від способу заподіяння
смерті потерпілому — з особливою жорстокістю
(п. 4 ч. 2 ст. 115 КК) чи способом, небезпечним для
життя багатьох осіб (п. 5 ч. 2 ст. 115 КК).
Обсяг кримінально-правового обвинувачення — його розмір, міра, кількість того, що
ставиться у вину особі, тобто міра його змісту
або величина обвинувачення. Міра кримінальноправового ставлення у вину визначається кримінальним законом, сукупністю статей (норм),
якими встановлена кримінальна відповідальність
за вчинені особою діяння. Важливість міри обвинувачення полягає в тому, що воно може обмежуватися лише рамками закону, встановленими законом межами відповідальності. Міра обвинувачення вимагає, щоб особі були надані до
вини лише ті діяння, які передбачає кримінальний закон, і саме в тому обсязі, розмірі, встановленими законом. Міра обвинувачення відповідає
на запитання: скільки і які саме діяння вчинила
особа, якими кримінально-правовими нормами ці
діяння передбачені, скільки і які саме кримінально-правові норми, згідно із законом, повинні бути поставлені їй у вину?
Обвинувачення є обсягом кримінальної
відповідальності. Обсяг кримінальної відповідальності — не є мірою кримінальної відповідальності. Міра відповідальності, як було зазначено
вище, відповідає на запитання: чим вимірюється
обвинувачення, якою одиницею чи який при цьому
застосовується масштаб? Обсяг кримінальної відповідальності дає відповідь на питання: скільки
може бути відповідальності, в якому розмірі, скільки злочинів, вчинених особою, може бути поставлено їй у вину? З цього боку обсяг кримінальної
відповідальності і кримінально-правового обвинувачення визначається обсягом вчиненого особою
(одного діяння чи кількох діянь).
Відносно обсягу обвинувачення діє принцип повноти обвинувачення”[5, с. 69]. Сутність
цього принципу полягає в тому, що ставитися у
вину особі повинно все скоєне нею, повною мірою, повним обсягом. Кримінально-правове обвинувачення не знає ніяких зарахувань, виключень, винятків. Вищі судові органи, відповідно
до чинного законодавства, визнають будь-яку
неповноту обвинувачення безумовною підставою
для скасування вироку, для повернення справи
на додаткове розслідування”[3, с. 293-295].
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Повнота обвинувачення, як правило, має
вигляд сукупності злочинів, вчинених особою.
Згідно зі ст. 70 КК, всі вчинені особою злочини
повинні бути поставлені їй у вину. Сукупність
злочинів утворюють діяння, передбачені різними
статтями Кримінального кодексу (наприклад, ст.
185 і ст. 296 КК); сукупність злочинів може бути
утворена і тоді, коли вчинюються діяння, передбачені різними частинами однієї статті Кримінального кодексу. Наприклад, як указав Пленум
Верховного Суду України у постанові від 27 березня 1992 р. “Про судову практику у справах
про зґвалтування та інші статеві злочини”, вчинення двох і більше зґвалтувань, відповідальність за які передбачені різними частинами ст.
152 КК, слід кваліфікувати за сукупністю вказаних злочинів ”[2, с. 325].
Підставою законності кримінальної відповідальності є кримінально-правове обвинувачення. Законність кримінальної відповідальності у
кримінально-правовому обвинуваченні полягає в
тому, що обвинувачення вказує на конкретні норми закону, які ставляться особі у вину. Обвинувачення — завжди застосування певної, конкретної кримінально-правової норми, тобто обвинувачення, яке передбачене конкретною нормою.
Законність обвинувачення полягає в тому, що
особа звинувачується виключно на підставі закону, що їй ставиться у вину лише діяння, передбачене законом. Законність обвинувачення випливає зі змісту статей 2 та 11 КК. У частині 1 ст. 2
КК зазначається, що кримінальній відповідальності і покаранню підлягає особа, винна у вчиненні закону, тобто така, яка умисно або з необережності вчинила передбачене кримінальним
законом суспільно небезпечне діяння.
Кримінально-правове обвинувачення є основою кримінальної відповідальності. Особливість кримінальної відповідальності в тому, що
вона може і повинна мати чітко і певно визначене підґрунтя. Така особливість кримінальної відповідальності випливає з того, що вона є суворим державним примусом, найбільш суворою
мірою відповідальності особи. Чітко і певно визначене підґрунтя (підстави) кримінальної відповідальності потрібне для забезпечення можливості доказування чи спростування цієї відповідальності. Як уже зазначалося, кримінальна відповідальність неможлива взагалі чи безпідставна,
бо за таких умов її не можна було б ні доказати,
ні спростувати. Саме тому кримінальний закон
чітко і конкретно визначає підстави кримінальної
відповідальності (ст. 2 КК).
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Наукою і практикою кримінального права
вироблена підстава кримінальної відповідальності,
якою є склад злочину. Наявність у вчиненому діянні складу злочину, передбаченого законом, свідчить про те, що є підстави для притягнення цієї
особи до кримінальної відповідальності.
У кожному разі виявлення ознак злочину
суд, прокурор, слідчий і орган дізнання зобов'язані
порушити кримінальну справу вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події злочину осіб, винних у вчиненні злочину, і до їх покарання (ст. 4 КПК). І навпаки, кримінальна справа
не може бути порушена, а порушена справа підлягає закриттю за відсутністю в діянні, вчиненого
особою, складу злочину (ч. 1 ст. 6 КПК).
І тому, законною підставою кримінальної
відповідальності є і повинна бути лише наявність у діянні, вчиненому особою, певного складу злочину, передбаченого кримінальним законом. Тому обґрунтованим кримінально-правове
обвинувачення є лише тоді, коли ставиться у вину особі певний склад злочину. Наявність у діянні особи складу злочину обґрунтовує ставлення
їй цього складу злочину у вину. В цьому і відбувається реалізація кримінальної відповідальності
за вчинене діяння.
Висновки. Такими є всебічність, повнота й
об’єктивність досудового та судового слідства,
що реалізується кримінально-правовим обвинуваченням. Усі ці особливості кримінальної відповідальності характеризують кримінальноправове обвинувачення як інститути кримінального права та процесу. Причому, ці особливості
кримінально-правового обвинувачення не ізольовані, не відмежовані між собою, а тісно взаємопоєднані, взаємопроникаючі. Так, конкретність кримінально-правового обвинувачення змістовна, а змісти конкретний, законність криміна-

льно-правого обвинувачення ґрунтовна, а обґрунтування — законне і т. ін. Кримінально-правове
обвинувачення характеризують усі ці особливості і властиві йому ознаки загалом, у сукупності.
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CRIMINAL-ACCUSATION OF REASON OF REALIZATION OF CRIMINAL LIABILITY
Summary
Establishment of criminal liability is determination of criminal low the person’s duty of giving (report)
before society for their social – dangerous action.
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СПЕЦІАЛЬНЕ ПСИХОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ У СУДІ
Постановка проблеми. Реформування
українського суспільства, демократизація та гуманізація всіх сторін його життя, становлення
державності, фундаментальне оновлення законодавства, орієнтована на посилення захисту прав і
свобод людини судово-правова реформа, здійснювана в країні, а з іншого боку, невпинне зростання злочинних проявів та корумпованості в
усіх сферах нашої суспільної діяльності – всі ці
аспекти зумовлюють нагальну потребу більш
якісного вирішення завдань кримінального судочинства, стимулюють до використання досягнень
науки при розгляді кримінальних справ у суді.
Актуальність обраної теми полягає в тому,
що у окремих випадках при судовому розгляді
кримінальних справ виникають питання, для з'ясування яких недостатньо професійних знань
судді, вимагаються спеціальні знання в галузі
психології. Це стосується, в основному, дослідження особливостей психічної діяльності свідків, потерпілих, підсудних, їхніх емоційних реакцій, психічних властивостей, станів. Для дослідження зазначених особливостей використовуються спеціальні психологічні знання.
Ступінь наукової розробки проблеми. Дослідження даної теми торкалися у своїх творах багато відомих вчених, зокрема: В. Бедь, П. Біленчук,
В. Васильєв, В. Гончаренко, О. Загурський, Л. Казміренко, О. Клевцова, Н. Клименко, В. Коновалова,
М. Костицький, В. Кощинець, М. Коченов, Й. Кудрявцев, В. Марчак, І. Мостова, В. Нагаєв, В. Нор, Б.
Романюк, Т. Сахнова, О. Сітковська, З. Смітієнко,
М. Строгович, М. Цимбал, В. Циркаль, В. Шепітько, В. Шибіко, та інші.
Виклад основного матеріалу. Об'єктом
дослідження при використанні спеціальних психологічних знань є психічні прояви людини, що
не виходять за межі норми. За допомогою використання спеціальних психологічних знань можна одержати дані, що дозволяють зрозуміти і
правильно оцінити особливості психічної діяльності та поведінки людей. А це має значення для
висновків правового характеру. Зокрема, висновок експерта-психолога сприяє правильній оцінці
показань потерпілих, свідків, підсудних у випадках, коли викликає сумнів їхня вірогідність; неповнолітніх, — коли їхні показання набувають
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фантастичного забарвлення; підсудних — коли
їхні дії мають незвичайний характер та ін.
Зрозуміло, висновок експерта-психолога,
як і будь-якого іншого експерта, не може мати
заздалегідь встановленої сили і, зокрема, не може, вирішувати питання вірогідності показань
допитуваних осіб.
Справа в тому, що одні й ті самі особливості людини можуть по-різному характеризувати
її особистість. В одному випадку вони не відіграють ролі, в іншому – яскраво свідчать про неї.
Тому і поставлені перед експертом-психологом,
спеціалістом чи консультантом питання, як правило, пов'язані і переплітаються з іншими питаннями, що стосуються психічної діяльності особистості обстежуваного. Відповідь на поставлені
запитання припускає попередній аналіз і дослідження цілісної єдиної психічної діяльності особистості обстежуваного.
Уданому разі треба виходити з того, що
через специфіку свого об'єкта - людини - правосуддя неминуче зіштовхується із суто психологічними феноменами, такими, як особистість, психічна зрілість, розумові здібності, воля, емоційні
стани, спонукальні сили поведінки і т.д. Правова
наука розуміє їх зміст, систему і значення для
правосуддя суто з юридично погляду. Дотепер
правова наука обмежувалася юридичною інтерпретацією перелічених та інших психологічних
феноменів. У ході здійснення правосуддя встановлення цих феноменів визнається винятковою
прерогативою юриспруденції. Однак дослідження правового аспекту в нашому кримінальному
правосудді не супроводжується належним вивченням первинного - психологічного. У кримінальному правосудді правове нібито ізольоване
від психологічного, що в самій своїй суті є хибне. Взаємини правового та психологічного вивчені недостатньо, а межі між ними точно не визначені. Сказане, зокрема, стосується таких
явищ і категорій, що традиційно вважаються суто юридичними (наприклад, суб'єкт і суб'єктивна
сторона злочину та ін.). Висловлене не варто розуміти як прагнення поставити психолога в один
ряд з особами, які здійснюють правосуддя, “запсихологізувати” кримінальний процес. Тут мається на увазі лише те, що коли у вирішенні питань про патологічні прояви психіки людини
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суду допомагає психіатрія, то вивчення проявів
психіки нормальної людини повинне спиратися
на досягнення психологічної науки. З огляду на
це правознавці, які довіряють психіатрам, повинні аналогічно довіряти і перевіряти психологів
(висновок експерта, спеціаліста, консультанта)
[2, c. 87-93].
Заперечення, засновані на тому, що дослідження психолога нібито стримуватимуть внутрішнє переконання юриста, що питання причин і
мотивації вчинків належать до компетенції суду,
не можуть бути визнані переконливими.
Експерт-психолог не підмінює собою суд
чи слідчого. Маючи той самий об'єкт аналізу,
вони мають різні предмети дослідження і використовують різні методи.
Судово-психологічна експертиза не компетентна вирішувати питання юридичного змісту,
зокрема, визначати вірогідність показань, мотиви і
мету злочинного діяння, встановлювати форму вини та ін. вона, безумовно, повинна здійснюватися
сучасними науково-психологічними методами, а
результати експертного дослідження мають бути
достовірні і доступні для оцінки судом [6, с. 196].
Критерії меж носять загальний характер у
тому розумінні, що вони, по-перше, однакові і
для цивільного, і для кримінального процесу, а
по-друге, лише в цілому окреслюють сферу спеціального психологічного дослідження, у рамках
якого може бути сформульований предмет судово-психологічної експертизи.
Вони у тій чи іншій формі містять психологічні елементи, чим визнається їхнє юридичне
значення. Виявлення таких елементів стає необхідним у ході судового доведення для правильної
кваліфікації спірних правовідносини, що стали
предметом судового розгляду. Він носить заборонюючий характер. Такий же характер притаманний моральному критерію. Як відомо, одним
із завдань суду при розгляді конкретної справи є
оцінка особистості основних учасників процесу
(підсудного, потерпілого свідка). Але і завданням
експерта-психолога може бути загальна психологічна характеристика особистості (так званий психологічний портрет). Чи не виходить, що психолог
тим самим впливає на внутрішнє переконання суду, визначаючи моральну оцінку особистості? Подібне питання може виникнути при поверхневому
погляді. Насправді ж такої небезпеки немає.
Оцінка, що дає суд, містить різні компоненти: правові, моральні; на неї неминуче впливає
цивільна позиція суддів. Вона складається в ході
судового розгляду, дослідження всіх обставин
справи, наданих доказів. Одним з таких доказів

може бути і висновок експерта-психолога, що
піддається оцінці судом.
Компетенція судово-психологічної експертизи визначає рамки завдань, що ставляться перед
експертом, межі ситуацій, які вирішує він, і строго
обмежена законом (КПК). Зокрема, експертпсихолог опрацьовує питання, порушені перед ним
судом у постанові (ухвалі), і не має права виходити
за рамки цих питань. У деяких випадках необхідна
постановка додаткових запитань, тоді експерт має
право попросити суд доповнити постанову, а в
окремих випадках — призначити додаткову або
повторну експертизу. Закон, обмежуючи компетенцію експерта, встановлює цим рамки вирішуваних ним питань [1, с. 33].
Експерт обмежений у своєму дослідженні
рамками професійних знань, на основі яких він виявляє такі психологічні властивості, якості особистості, що дозволять зробити висновок про психологічний вигляд людини. Психолог не судить, що
добре і що погано в суб'єкті. Його експертна діяльність (на відміну від діяльності суду) не носить соціально-оціночного характеру, а будується на науково обґрунтованих положеннях психології.
З погляду розвитку науки психології та
інших суміжних наук (психіатрії, педагогіки і
под.) компетенція експерта-психолога звужена
ступенем розвитку наукової думки, останніми науковими розробками. Для найбільш повного й об'єктивного висновку експерт повинен ознайомитися з
матеріалами справи, але в цьому він може бути
обмежений. Якщо суд надає не весь необхідний
матеріал, то експерт має право зажадати доступу
до усієї необхідної йому інформації.
Судово-психологічна експертиза не може
встановлювати етичні, філософські, педагогічні,
правові сторони й особливості злочину та особи
злочинця.
Отже, до експертного завдання не входить
моральна оцінка особи. У цьому полягає моральний критерій меж застосування спеціальних психологічних знань. Він пов'язаний із гносеологічним (пізнавальним) критерієм, що визначається
рівнем розвитку психологічної науки. Іншими
словами, експертному дослідженню можуть піддаватися ті психологічні феномени, які науково
адекватно пояснені [5, с. 62-63].
Предметом дослідження експерта-психолога є особливості та порушення структури і динаміки психічної діяльності, що мають юридичне
значення й особливі визначені правові наслідки.
У більшості предметних видів судовопсихологічної експертизи об'єктом уваги стають
такі властивості психіки, які порушують здат-
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ність підекспертної особи до тієї чи іншої діяльності, передбаченої кримінальним правом і сформульованої у визначених юридичних критеріях.
Ці юридичні критерії, будучи кримінальноправовими нормами, сформульовані в психологічних поняттях, що розкривають найбільше інтегративні, узагальнені особливості відображення
навколишнього світу і регуляції поведінки.
На сьогодні визначено коло питань, які не
можуть бути вирішені психологічною експертизою, тобто не входять до її компетенції: 1) питання
права (винуватість або невинуватість підсудного,
визначення форми вини, мотиву, мети злочину); 2)
загальна моральна оцінка особи і діянь підсудних,
потерпілих; висновок щодо достовірності чи недостовірності їхніх показань; 3) питання, які не можна розв'язати на сучасному рівні розвитку психологічної науки (телепатія, ясновидіння, парадіагностика, психокінез тощо) [5, с. 64-65].
Отже, під компетенцією психологічної
експертизи належить розуміти сукупність поставлених перед експертами задач, їхніх можливостей і повноважень.
У цьому зв'язку виникає запитання: які
критерії потенційних можливостей експертапсихолога?
Відповідь вимагає, насамперед, визначення
загального предмета судово-психологічної експертизи. У психології його розкривають через елементи психічної діяльності людини (властивості, процеси, закономірності), характеристика й експертна
оцінка яких мають значення для встановлення об'єктивної істини в справі. Об'єктом експертизи є
сама людина — учасник процесу.
Однак для правильного формулювання судом конкретного експертного завдання цього
недостатньо; необхідно знати окремі предмети
психологічної експертизи. Одна зі складностей
полягає в тому, що неможливо дати їхній вичерпний перелік; число окремих предметів буде зростати з розширенням гносеологічного критерію
меж застосування такої експертизи, тобто із науковим освоєнням психологічної матерії та збільшенням практичних можливостей психології.
Але вже зі сказаного можна зробити висновок,
що окремі предмети визначають різні види психологічної експертизи. Що це означає?
У конкретній ситуації судового розгляду
тієї чи іншої кримінальної справи виникає потреба в установленні визначених обставин психологічної природи, наприклад: ступеня усвідомлення здійснення юридично значимих дій і можливості вольового управління ними; принципової здатності суб'єкта правильно сприймати фак100

ти навколишньої дійсності, а також здатності
запам'ятовувати і відтворювати інформацію, яка
цікавить суд; ієрархії психологічних мотиваційних ліній поведінки. Тобто загальний предмет
психологічної експертизи трансформується в
окремий, що конкретизується у визначеній експертній задачі.
Специфіку предмета судово-психологічної
експертизи складають фактичні дані про результати впливу на психічне відображення навколишньої дійсності, регуляцію своєї поведінки підекспертним непатологічних психічних факторів:
вікового, ситуаційного, емоційного, особистісного. Водночас судово-психологічна експертиза
може діагностувати, оцінювати вплив деяких
психопатологічних причин (патопсихологія).
На думку Романова В.В., «предметом дослідження судово-психологічної експертизи є
психічні процеси, стани, властивості психіки
здорових людей, які беруть участь у кримінальному процесі, особливості їхньої психічної діяльності, тимчасові (не хворобливі) зміни свідомості
під впливом різних фактів, експертна оцінка яких
має значення для встановлення об'єктивної істини
в справі. Тобто предметом експертизи є індивідуально-своєрідні риси психологічного відображення
учасниками процесу різних явищ навколишньої
дійсності, що мають значення для правильного вирішення кримінальних справ» [8, с. 182-183].
Визначення об'єктів судових експертиз, що
мають справу зі сферою психічного в людини, за
критерієм наявності чи відсутності психічного
захворювання (чи патології психіки) припускає і
розрізнення об'єктів базових наукових дисциплін
(психології та психіатрії) за тим самим принципом. Але психіатрія відрізняється від психології
не тим, що вона вивчає психічні хвороби, а психологія — так звану «нормальну» психіку. Психологія має одним зі своїх об'єктів нервовопсихічну патологію психічної діяльності. Найважливішою особливістю діяльності судового експерта-психолога є застосування такої теоретичної галузі психології, як клінічна психологія з її
розвинутим концептуальним апаратом аналізу
патології пізнавальної діяльності й особистості,
зі сформованим психодіагностичним інструментарієм, об'єктом вивчення якої і є патологія психічної сфери людини. Судовий психолог, діяльність якого відбувається в рамках судовопсихологічної чи комплексної психолого-психіатричної експертизи, не може одразу стверджувати про психічне здоров'я підекспертної
особи. Отже, об'єктом дослідження психологаексперта, незалежно від виду експертизи, у якій він
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бере участь, не може бути свідомо “нормальна” чи
“прикордонна психіка”. Психолог-експерт має
справу з особливостями психічної діяльності людини, незалежно від того, зумовлені вони патологічними чи непатологічними факторами. Слід зазначити, що Коченов М.М. дотримується аналогічної
думки і зазначає, що «головним об'єктом судовопсихологічної експертизи є психіка людини як
особлива властивість її мозку, недоступна безпосередньому почуттєвому пізнанню» [4, с. 37].
Але і таке визначення об'єкта судовопсихологічної експертизи неминуче буде неповним, оскільки воно не виявляє її специфіки, якісної відмінності від об'єкта психології як теоретичної дисципліни. Якщо розглядати судовопсихологічну експертизу в рамках системи судової експертології, то стає зрозумілим, що створення спеціальної прикладної судової предметної науки є результатом необхідності трансформації даних базової науки в якісно інші дані, у
тому числі і трансформації об'єкта науки. Як
справедливо зазначають Метелиця Ю.Л. і Шишков С.Н., об'єктом судово-експертного дослідження є особливості психіки людини не взагалі,
а тільки в юридично значимих ситуаціях, під
якими розуміються юридично важливі періоди
чи ситуації, коли розгортається та чи інша психічна діяльність підекспертної особи, оцінювана з
позиції різних юридичних критеріїв [7, с. 145].
Наприклад, при судово-психологічній експертизі
підсудного такою значимою ситуацією буде вчинення інкримінованого йому діяння, при експертизі свідків — докримінальна, кримінальна і посткримінальна ситуації, стадії досудового слідства, судового розгляду.
Таким чином, можна визначити об'єкт дослідження експерта-психолога як психічну діяльність підекспертної особи в юридично значимих ситуаціях.
Відповідно предметом дослідження судового експерта-психолога виступають закономірності й особливості протікання і структури психічних процесів (психічної діяльності), що мають
юридичне значення і спричиняють певні правові
наслідки.
У цьому визначенні підкреслено, що предметом експертного дослідження психолога є
особливості функціонування психічної діяльності людини в юридично значимих ситуаціях, незалежно від того, чи є вони патологічними чи віковими, особистісними чи емоційними, і чітко зазначена кінцева мета. Суд цікавить не сама діагностика особливостей психіки людини, а наявність чи відсутність таких її властивостей, що

визначають їхню юридичну значимість, що відбито в праві як юридичні критерії тієї чи іншої здатності підекспертної особи — наприклад, здатності
свідків правильно сприймати обставини, що мають
значення для справи, і давати про них правильні
показання, здібності потерпілих по сексуальних
правопорушеннях розуміти характер і значення
вчинених з ними дій або чинити опір і т.д.
Отже, психологічний (гносеологічний) критерій окремого предмета судово-психологічної
експертизи формується шляхом конкретизації загального предмета психологічного дослідження
відповідно до конкретної експертної задачі.
Як відзначає Костицький М.В., психологічна
експертиза нерозривно пов'язана з загальною психологією та її прикладними галузями, що є для
психологічної експертизи базою розвитку, своєрідним «живильним» середовищем. У свою чергу
розвиток психологічної експертизи як своєрідної
форми психологічної практики сприяє збагаченню
й удосконаленню її «базових наук» [1, с. 18].
Мета і завдання використання спеціальних
психологічних знань у суді – це визначення в
підекспертної особи: індивідуально-психологічних особливостей, рис характеру; провідних якостей особистості; мотивотвірних чинників психічного життя і поведінки; емоційних реакцій та
станів; закономірностей перебігу психічних процесів, рівня їхнього розвитку та індивідуальних її
властивостей.
Основна мета використання спеціальних
психологічних знань в суді полягає у тому, щоб на
базі визначених даних, вироблених юридичною чи
психологією накопичених практикою, провести
дослідження і відповісти на запитання суду. Експерт, спеціаліст, консультант своїми висновками
допомагають суду з'ясувати обставини справи, не
вдаючись до їхньої юридичної оцінки.
Як зазначає Романов В.В., «головна мета
судово-психологічної експертизи полягає у наданні допомоги суду, органам досудового слідства в більш глибокому дослідженні спеціальних
питань психологічного змісту, які входять до
предмета доведення у кримінальних справах, що
є складеним елементом, а також у дослідженні
психологічного змісту ряду юридичних, правових понять, що містяться в законі» [8, с. 187].
Костицький М.В. вважає, що метою судово-психологічної експертизи є необхідність одержання об'єктивної, незацікавленої оцінки прийнятого рішення, вчиненої дії, вираженого напряму, їх дійсної чи перспективної якості, ефективності; здатності дати об'єктивну, всебічну і
принципову оцінку конфлікту, суперечці, його
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предмету, вирішити нагальні завдання за допомогою психологічних знань [1, с. 20].
Висновок. Основні завдання психологічної
експертизи конкретизуються залежно від виду
експертизи й об'єкта дослідження. Очевидно, з
розвитком психології коло завдань, призначених
для вирішення психологічною експертизою, буде
розширюватися до меж, встановлених юридичним критерієм.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
ПОНЯТТЯ «ОБМЕЖЕНА ОСУДНІСТЬ»
Постановка проблеми. Проблеми кримінальної відповідальності осіб з психічними розладами є актуальними, перш за все, через їх
практичне значення для вирішення питань призначення і виконання покарання зазначеним особам. Кожна особа, яка вчинила злочин, в тому
числі і особи, визнані судом обмежено осудними,
повинні отримати від імені держави адекватну
кримінально-правову оцінку вчиненому ними,
яка залежить від характеру та степені суспільної
небезпечності злочину і його суспільно небезпечним наслідкам.
Ступінь наукової розробки проблеми. Зазначену проблему досліджували багато сучасних
науковців та практиків, зокрема, Ю.М. Антонян,
С.В. Бородін, Ю.С. Богомягков, Л.І. Глухарєва,
Н.Г. Іванов, В.А. Клименко, Г.Р. Колоколов,
М.В. Костицький, М.М. Коченов, І.А. Кудрявцев,
Д.Р. Лунц, А.І. Марчук, В. Мельник, Р.І. Міхєєв,
А. Музика, В.В. Нагаєв, Г.В. Назаренко, В.С. Орлов, В.Г. Павлов, С.В. Полубінська, Т.М. Приходько, Ф.С. Сафуанов, О.Г. Сиропятов, В.Д. Сірожидінов, О.Д. Сітковська, С.І. Тіхєнко, В.С.
Трахтєров, В.В. Устименко, та інші.
Виклад основного матеріалу. Найбільше
спорів серед науковців та практиків виникає через теорію та практику застосування статті 20 КК
України, яка регламентує питання кримінальної
відповідальності осіб з психічними розладами,
які не виключають осудності. Аналізуючи статтю 20 КК України ми бачимо, що правові наслідки обмеженої осудності можливо звести до двох
основних положень: її врахування судом при
призначенні покарання і можливість застосувати
примусові заходи медичного характеру. Але у
законодавстві взагалі не вказується, яким чином
обмежена осудність враховується судом, та який
механізм призначення покарання особам, визнаним судом обмежено осудними.
Фактично, дана норма передбачає зміну
традиційної відповідальності, але в законі не визначені ні напрямок ні степінь такої зміни. Яким
чином суд повинен враховувати обмежену осудність, як обставину яка обтяжує чи пом'якшує
покарання – законодавець не вказав, як і не передбачив цю обставину в статтях 66, 67 КК
України. Тобто, психічні аномалії злочинця мо-

жуть по різному оцінюватися і потенційно тягнути за собою не однакові правові наслідки, навіть,
до прямо протилежних.
Яким чином належить враховувати суду
цю обмежену осудність особи? Чи не зможе повернутися це не уточнене „врахування” свавіллям та порушенням принципу рівноправності
громадян перед законом та судом, коли виходячи
із однакових фактичних даних, наявності подібних психічних аномалій, один суд прийме рішення про пом'якшення відповідальності, другий
– про її посилення, а третій порахує названі аномалії обставиною, яка не впливає на відповідальність. У даному випадку судді можуть керуватися тільки своєю правосвідомістю та внутрішнім
переконанням.
Кримінально-правова норма «обмежена
осудність» є специфічною в тому, що законодавець виділив її зі списку обставин, суттєвих для
індивідуалізації кримінальної відповідальності,
як особливу обставину, яка може потягнути певні правові наслідки.
Вчені висунули багато різних думок з приводу віднесення обмеженої осудності до обставин, які обтяжують чи пом'якшують покарання.
Наприклад, Міхєєв Р.І. пропонує визнавати
психічні аномалії при призначенні покарання як
обставину, яка його обтяжує у двох випадках. В
першому, якщо винний використовував свої психогенетичні аномалії для вчинення злочину чи з
метою ухилитися від відповідальності. У другому,
якщо винний ухилявся від призначеного йому раніше лікування і знову вчинив злочин [7, 59].
У свою чергу, Бураєва С.К., критикуючи
дане твердження, зазначає про неприйнятність
такого погляду на аномалії психіки, оскільки незрозуміло яким чином злочинець може використовувати свій психічний стан чи психічний розлад для вчинення злочину, адже він сам не доводить себе до такого стану. Це, як правило, фізіологічні процеси, які від нього не залежать. Крім
того, в першому випадку саме хвороба особи
стає обставиною, яка дозволяє призначити більш
суворе покарання. Це не відповідає характеру
гуманності кримінальної політики в цілому. Подруге, щоб визнати психогенні аномалії обставиною, яка обтяжує покарання, необхідно встано-
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вити причинний зв'язок між ухиленням від лікування і вчиненням аномальним суб'єктом злочину
повторно, а також встановити, що таке ухилення
від лікування підвищило у конкретній ситуації суспільну небезпечність як вчиненого, так і самого
злочинця. Призначати покарання суб'єкту з аномаліями психіки більше, ніж здоровому суб'єкту, визнаючи цей психічний розлад обставиною, яка обтяжує покарання, також буде невиправданим, оскільки така оцінка даних про особу винного не відповідає принципу гуманізму [2, 126-128].
Переважна більшість авторів пов'язує обмежену осудність із пом'якшенням покарання.
При цьому одні автори апелюють до справедливості, вважаючи, що хворі не можуть нести кримінальну відповідальність нарівні зі здоровими
[9, 150]. Інші вважають, що обмежена осудність
тягне за собою зниження покарання в силу прямої вказівки закону, оскільки законодавець зобов'язав суд враховувати обмежену осудність при
призначенні покарання. Треті автори пропонують вибірковий підхід до врахування психічних
аномалій при призначенні покарання [1, 164].
Назаренко Г.В. вважає, що зменшення покарання обмежено осудним особам недопустимо
у випадку вчинення ними умисних злочинів,
причинами вчинення яких є їх антисоціальні погляди і установки, а не психічні аномалії. Зовсім
по іншому слід підходити до покарання аномальних осіб, які вчинили злочини з необережності,
оскільки психічні відхилення уповільнюють психічні реакції, ускладнюють сприйняття навколишньої обстановки і прогнозування наслідків своїх дій і тим самим сприяють проявам неуважності і непередбачуваності, безпечності та самовпевненості, які є характерними ознаками суб'єктивної сторони злочинів, які вчиняються по легковажності та необережності [8, 148-149].
На погляд Сітковського Д.В., психічна
аномалія особи може і не мати ніякого впливу на
механізм злочинної поведінки, тобто бути нейтральною, звідки слідує, що якщо вона враховується судом при призначенні покарання, то тільки у рамках характеристики особи злочинця, але
не з точки зору обмеженої осудності [10, 145].
Звичайно, психічні аномалії можуть пом'якшити відповідальність, оскільки під час вчинення злочину суб'єкт, який ними страждає, в
силу інтелектуальних чи вольових розладів нездатний повною мірою усвідомити ситуацію, яка
склалася. Особі, яка страждає психічними аномаліями тяжче, в порівнянні зі здоровою людиною, втриматися від вчинення деяких дій. Виходячи із принципу справедливості до таких осіб
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слід ставитись поблажливо. Також, психічні
аномалії злочинця можуть вимагати більш милосердного до нього ставлення по іншій причині:
оскільки ці аномалії роблять його менш витривалим та менш здатним до долання труднощів, заподіюють йому додаткові страждання. Такій особі
значно важче переносити сполучні з покаранням
обмеження, ніж психічно повноцінному засудженому. При визнанні судом особи такою, що вчинила злочин у стані обмеженої осудності, ця обставина за умови достатньої мотивації може бути врахована ним, як пом'якшуюча покарання. Разом з тим,
обмежена осудність може і не бути врахована при
призначенні покарання і залишитися нейтральною,
такою, що не впливає на покарання.
Якщо особа із психічним розладом, який не
виключає осудності, притягується до кримінальної відповідальності на загальних підставах, то
до неї можна застосувати будь-які види покарання, передбачені діючим законодавством, відповідно до загальних правил призначення покарання.
Таким чином, судам необхідно враховувати, що особливості особи, зумовлені психічними
аномаліями, належать до числа найбільш значимих її характеристик, підлягають доказуванню.
Стан обмеженої осудності повинен бути відображений і оцінюватися у мотивувальній частині
вироку суду. Ігнорування особливостей психічно
аномального суб'єкта при розгляді кримінальної
справи та призначенні покарання можуть привести до судової помилки, та можуть бути підставою для скасування вироку суду.
Маючи реальну можливість у відповідності
до діючого законодавства враховувати при призначенні покарання будь-які обставини, що мають значення для повного, об'єктивного та всестороннього розгляду справи, приймаючи до
уваги наявність психічного розладу, який не виключає осудність, суд повинен встановити степінь психічного розладу, який вплинув на прийняття суб'єктом злочинного рішення, і чим викликано такий розлад. Якщо психічний розлад
був настільки значним, що особа не могла внаслідок цього повною мірою усвідомлювати власну поведінку, чи як вказують експерти, його свідомість була звужена, тоді врахування психічних
аномалій в якості пом'якшуючих вину обставин є
необхідним.
Поняття обмеженої осудності охоплює широке та багато аспектне проблемне поле, яке увібрало в себе неоднорідні по своєму характерові
елементи. В подальшому якийсь час бажано вести дослідницьку роботу, проводити необхідне
наукове опрацювання цього проблемного поля.
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Висновок. Степінь наукового освоєння
проблематики психічних аномалій суб'єкта злочину слід визнати явно не достатньою. До сьогоднішнього дня відсутня єдина наукова концепція, яка охоплює основні аспекти (кримінальноправові, кримінально-виконавчі, судово-психіатричні) обмеженої осудності, що свідчить про
значну незавершеність наукової розробки, а тим
більше про непідготовленість її положень до
практичної реалізації.
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VITAL QUESTIONS OF PRACTICAL APPLICATION OF CONCEPT
"LIMITED RESPONSIBILITY"
Summary
It follows to acknowledge the degree of the scientific mastering of problems of psychical anomalies of
subject crime obviously insufficient. The unique scientific conception, which engulfs the basic aspects
(criminal-legal, criminally executive, judicial -psychiatric) of the limited responsibility which testifies to the
considerable uncompleteness of scientific development, absents to today, and the more so about unpreparedness of its positions to practical realization.
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ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ І
УСТАНОВ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ В УКРАЇНІ
Постановка проблеми. Формування нової
законодавчої та нормативно-правової бази кримінально виконавчої системи України розпочалася з перших років незалежності. Як відомо, за
радянської доби виконання покарань здійснювалося відповідно до законодавчих і нормативних
вимог, встановлених Кримінальним та Виправно-трудовим кодексами СРСР, юридична природа яких закладалася в умовах тоталітарного суспільства, без урахування національних особливостей суб’єктів радянської державності. Тому на
рубежі 1989-1990 рр. назріла об’єктивна необхідність перегляду виправно-трудової політики,
що проводилася, глибокого аналізу стану справ
як в ситуації із злочинністю, так і в системі виконання покарань.
Відтоді законодавча база кримінально виконавчої системи зазнала кардинальних змін,
поповнившись сучасними нормативними актами,
що визначають загалом сутність державної політики у сфері виконання покарань, а в юридичній
науці виділилась самостійна галузь – кримінально-виконавчого права, яке виступає засобом
протидії злочинності на стадії кінцевого етапу
правозастосування й регулює виконання і відбування кримінальних покарань, визначає види органів та установ, які виконують покарання, порядок їх діяльності, а також регулює інші правовідносини, що виникають у сфері виконання покарань [1, с. 9]. Відтак, необхідність узагальнення накопиченого досвіду розбудови кримінально-виконавчої системи, її головних органів і
установ та законодавче забезпечення їх функціонування визначає наукову новизну і актуальність
даного дослідження.
Метою статті є визначення основних законодавчих і нормативно-правових засад діяльності органів і установ Державної кримінальновиконавчої служби України (далі – ДКВС), на
яку Законом України покладається завдання щодо здійснення єдиної державної політики у сфері
виконання кримінальних покарань, згідно з основними принципами діяльності, а саме:
1) законність; 2) повага та дотримання прав і
свобод людини та громадянина; 3) гуманізм;
4) позапартійність; 5) єдиноначальність; 6) колегіальність при розробці важливих рішень;
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7) взаємодія з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями
громадян, благодійними і релігійними організаціями, відкритість для демократичного цивільного контролю [2, с. 264].
Ступінь наукової розробки проблеми.
Джерельна база дослідження – Закони України,
нормативно-правові акти з різноманітних питань
діяльності органів та установ ДКВС України, а
також праці В.А. Бадири, І.Г. Богатирьова,
А.П. Геля, О.М. Джужі, С.Ф. Денисова, Т.А. Денисової,
О.Г. Колба,
В.В. Копєйчикова,
О.М. Литвака, А.Х. Степанюка, В.М. Трубникова, Ф.Л. Фріса, Ю.В. Шинкарьова та багатьох
інших, використані у статті для обґрунтування
отриманих теоретичних положень, висновків,
введення у науковий обіг понятійного апарату
теорії кримінально-виконавчого права як, наприклад, і самого терміну “виконання покарань”,
який А.Х. Степанюк виділяє як субстанціональну
визначеність, що збігається з діяльністю органів
та установ виконання покарань та відбиває сутність цієї діяльності, її незмінну властивість, параметри всіх процесів виконання покарань незалежно від форм [3, с. 8].
Виклад основного матеріалу. Як свідчить
ретроспективний аналіз, становлення та розвиток
Державної кримінально-виконавчої служби, її
правове обґрунтування і законодавча база перебувають у процесі послідовного і цілеспрямованого реформування, започаткованою постановою
Кабінету Міністрів України від 11 липня 1991 р.
№88 «Про основні напрями реформи кримінально-виконавчої системи в Українській РСР” [4,
с. 3-4] якою, зокрема, визначено місце органів і
установ виконання покарань у системі державних органів, і яка, на думку І.Г. Богатирьова –
провідного науковця у галузі кримінально-виконавчого права, автора книги “Державна кримінально-виконавча служба України (історія та сучасність)”, розпочала серію змін в системі виконання і відбування покарань, пов’язаних з їх гуманізацією та демократизацією [5, с. 11].
У наступні роки законодавча база поповнилась важливими законодавчими актами як з
організаційних питань діяльності установ виконання покарань (далі – УВП) та структурних під-
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розділів, що їх обслуговують, так і нормативноправовими актами, що регулюють порядок виконання і відбування усіх видів покарань. Це, зокрема, Закон України “Про міліцію” [с. 273-292],
Закон України “Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України” [2, с. 266-273],
Закон України “Про оперативно-розшукову діяльність” [2, с. 292-302], Закон України “Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з
місць позбавлення волі”[2, с. 651-654] та ін.
Відповідно до рішення Уряду України, у
1996 р. експерти Ради Європи провели вивчення
чинного законодавства та нормативно-правових
актів, що регламентують порядок та умови виконання покарань, судову практику їх застосування
в Україні. Було ґрунтовно перевірено 22 установи ДКВС восьми областей. За результатами перевірки фахівцями Ради Європи була підготовлена та оприлюднена доповідь “Оцінка в’язничної системи України”, з рекомендаціями щодо приведення її у відповідність із загальноєвропейськими, в якій наголошено на необхідності
“створення пенітенціарної служби як автономної
соціальної організації” [5, с. 19-20].
З урахуванням цих рекомендацій та за погодженням з відповідними міністерствами і відомствами, Президент України своїм Указом від
22 квітня 1998 року №344/98 постановив утворити на базі Головного управління виконання покарань Міністерства внутрішніх справ України,
що ліквідується, Державний департамент України з питань виконання покарань як центральний
орган виконавчої влади [2, с. 265].
Цим же Указом Президент України зобов’язав Кабінет Міністрів України: подати у
тримісячний строк пропозиції щодо реформування системи виконання покарань; внести до 1
липня 1998 року на розгляд Верховної Ради
України проект законів та затвердити інші нормативно-правові акти, які регламентують діяльність органів системи виконання покарань; подати у двомісячний строк проект Положення про
Державний департамент України з питань виконання покарань; передбачити під час виконання
щорічних проектів Державного бюджету України
виділення Державному департаменту України з
питань виконання покарань (далі – Департамент)
централізованих капітальних вкладів на розвиток
системи виконання покарань, будівництва житла
для осіб начальницького складу органів цього Департаменту; визначити Департамент державним
замовником на поставку (закупівлю) продукції,
виконання робіт, надання послуг для забезпечення
потреб оборони і безпеки [2, с. 265].

Завдання та функції Департаменту визначені у «Положенні про Державний департамент
України з питань виконання покарань», затвердженому Указом Президента України від 31 липня 1998 року №827 [6, с. 1162]. Як уже зазначалося вище, основним завданням Департаменту є
здійснення єдиної державної політики у сфері
виконання покарань. Крім цього, останні нормативно-правові положення визначають такі його
завдання: розроблення рекомендацій щодо організації тримання осіб, взятих під варту, забезпечення виконання вироків суду і застосування передбачених законом засобів виправлення і перевиховання засуджених; здійснення контролю за
виконанням вироків суду за окремими видами
додаткових покарань; забезпечення примусового
лікування засуджених, хворих на алкоголізм та
наркоманію; забезпечення додержання вимог
законодавства в органах і установах виконання
покарань, запобігання злочинам, дисциплінарним проступкам з боку засуджених до позбавлення волі, розкриття злочинів, вчинених в органах і установах виконання покарань, проведення
дізнання у справах про ці злочини, здійснення
оперативно-розшукової діяльності; керівництво
органами і установами виконання покарань, організація виробничо-господарської діяльності з
наданням засудженим роботи, забезпечення їх
професійної підготовки та загальноосвітнього
навчання; правовий і соціальний захист осіб рядового і начальницького складу, працівників
кримінально-виконавчої системи та членів їх сімей; удосконалення роботи з кадрами, їх професійної підготовки.
Нагляд за дотриманням законності в органах і установах виконання покарань здійснюється в порядку, визначеному Конституцією та Законами України, актами Президента України і
Кабінету Міністрів України.
Відповідно до Положення, Департамент
виконує наступні функції: реалізує цільові програми розвитку кримінально-виконавчої системи; визначає основні напрями діяльності органів
і установ виконання покарань; бере участь у розробленні та реалізації державних комплексних
програм боротьби зі злочинністю; забезпечує
організацію виховної роботи з особами, яких
тримають в установах ДКВС. Крім того, виконує
ряд важливих функціональних обов’язків,
пов’язаних з наданням допомоги особам, звільнених з місць позбавлення волі, в їх трудовому і
побутовому влаштуванні; затвердженням структури, штатного розпису органів і УВП; організацією роботи з добору, розстановки та підвищен-
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ня кваліфікації осіб рядового і начальницького
складу та працівників кримінально-виконавчої
системи, їх соціальним захистом і ін. [6, с. 1162].
З метою надання державної підтримки
кримінально-виконавчій системі в умовах її реформування, Кабінет Міністрів України постановою “Про заходи щодо забезпечення діяльності
Державного департаменту з питань виконання
покарань” від 22 квітня 1999 року №653 затвердив тимчасові нормативи штатної чисельності
персоналу кримінально-виконавчої системи та
граничної чисельності управлінського персоналу, який утримується за рахунок Державного
бюджету, а також вирішив ряд питань,
пов’язаних із проходженням служби, медичної
допомоги, пенсійного забезпечення осіб рядового і начальницького складу та членів їх сімей,
установив основні джерела фінансування Департаменту і УВП [2, с. 326-328].
Створення Департаменту, який згідно із
перерахованими вище законодавчими і нормативно-правовими актами уособлює в собі всі функції управління ДКВС України, підпорядковується безпосередньо Кабінету Міністрів України,
дозволило виконати зобов’язання, взяті Україною при вступі до Ради Європи, та рекомендації
експертів Ради Європи щодо припинення усіх
зв’язків з військовими, міліцією і демілітаризації
кримінально-виконавчої системи. Тому основним аргументом такої реорганізації було прагнення уникнути надмірної воєнізації пенітенціарної системи та її організації в рамках самостійного
відомства, яке жодним чином не причетне до арешту та засудження правопорушника. При цьому,
базуючись на вимогах міжнародних стандартів,
вважається, що в самостійному незалежному відомстві процес виконання покарань у виді позбавлення волі буде організовуватись на більш гуманістичних началах і з меншою кількістю порушень
законності, що дасть змогу поступово наблизити
права і свободи засуджених до вимог, закріплених
у міжнародних стандартах, та практики виконання
покарань у провідних країнах світу.
15 лютого 2002 р. Кабінет Міністрів України прийняв Постанову “Про затвердження Програми першочергових заходів подальшого реформування та державної підтримки кримінальновиконавчої системи на 2002-2005 роки”. Цей
своєчасний документ стосується усіх сфер багатогранної діяльності ДКВС України. У лютому
2003 р. внесено зміни до Закону України “Про
попереднє ув’язнення” [2, с. 556], Закону України “Про загальну структуру і чисельність кримінально-виконавчої системи України” [2, с. 264]
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та Кримінально-процесуального кодексу України, що стосується реформування кримінальновиконавчої системи держави.
Логічним завершенням попереднього етапу
реформування стало прийняття Верховною Радою
України 11 липня 2003 року Кримінально-виконавчого кодексу України – найважливішого нормативного акту щодо належного правового регулювання і функціонування кримінально-виконавчої системи, введеного в дію 1 січня 2004 р. [7].
У новому Кодексі кримінально-виконавче
законодавство України регламентує порядок і
умови виконання та відбування кримінальних
покарань з метою захисту інтересів особи, суспільства і держави шляхом створення умов для виправлення і ресоціалізації засуджених, запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими,
так і іншими особами, а також запобігання тортурам та нелюдському або такому, що принижує
гідність, поводженню із засудженими (ст. 1).
Взято за основу пріоритет загальних прав і
свобод людини, встановлення системи соціальних і правових гарантій для засуджених, приведення порядку і умов відбування покарань у відповідність із загальновизнаними міжнародними
стандартами при збереженні досягнень системи
виконання покарання в Україні [ст.7-10].
Кодексом передбачено перебудову системи класифікації установ за ступенями безпеки,
що прийнята у Європі, вводиться прогресивна
система зміни умов тримання засуджених за рівнем їх виправлення, визначаються гарантовані
права засуджених на побачення, отримання посилок, передач, продуктів харчування, відрахування і заробітної плати (глава 3.).
Законодавчо закріплені умови виконання
покарання у виді громадських робіт (глава 8.),
виконання покарання у виді виправних робіт
(глава 9.), виконання покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців (глава
10.), виконання покарання у виді конфіскації
майна (глава 11.), виконання покарання у виді
арешту (глава 12.), виконання покарання у виді
обмеження волі (глава 13.), виконання покарання
у виді тримання в дисциплінарному батальйоні
військовослужбовців (глава 14.).
Більш чітко виписані загальні положення
виконання покарання у виді позбавлення волі
(розділ ІІІ.), виконання покарання у виді довічного позбавлення волі (розділ ІV.), а також звільнення від відбування покарання у та допомога
особам, які звільнені від відбування покарання,
контроль і нагляд за ними (розділ V.).
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Отже, прийняття Кодексу можна вважати
новим етапом у реформуванні кримінальновиконавчої системи, загалом, і значного поліпшення законодавчого та нормативно-правового
забезпечення діяльності органів і установ виконання покарань, зокрема.
25 червня 2005 р. Верховною Радою України прийнято Закон “Про Державну кримінально-виконавчу службу України” [2, с. 254-264],
яким визначено завдання, основні принципи та
правову основу діяльності ДКВС України, її відносини з органами державної влади, місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями, органами іноземних держав і
міжнародними організаціями (розділ І.).
Організаційна структура ДКВС визначена
у статті 6 Закону: “Державна кримінальновиконавча служба України відповідно до Закону
здійснює правозастосовні та правоохоронні функції і складається з центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань зі
спеціальним статусом, його територіальних органів управління, кримінально-виконавчої інспекції, установ виконання покарань, слідчих ізоляторів, воєнізованих формувань, навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, підприємств
установ виконання покарань, інших підприємств,
установ і організацій, створених для забезпечення виконання завдань Державної кримінальновиконавчої служби України” [2, с. 255].
Отже, Законом фактично визначено три рівні ДКВС: 1) центральний – центральний орган
виконавчої влади з питань виконання покарань зі
спеціальним статусом; 2) регіональний – територіальні органи управління; 3) місцевий – установи виконання покарань, слідчі ізолятори.
Центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань реалізує єдину державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, спрямовує, координує та контролює діяльність ДКВС, у межах своїх повноважень видає
накази, організовує та контролює їх виконання.
Для забезпечення виконання завдань ДКВС
центральним органом утворюються територіальні
органи управління – управління (відділи) в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та
Київській області, місті Севастополі. Територіальні
органи управління здійснюють керівництво оперативно-службовою та фінансово-господарською
діяльністю підпорядкованих їм органів і установ та
виконують функції, передбачені положеннями про
територіальні органи управління.
Кримінально-виконавча інспекція згідно із
ст.10 Закону визначається як орган, який виконує

покарання у виді позбавлення права обіймати
певні посади або займатися певною діяльністю,
громадських робіт, виправних робіт та здійснює
контроль за поведінкою осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням або умовнодостроково, а також звільнених від відбування
покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей до трьох років.
Установи виконання покарань та слідчі ізолятори утворюються і ліквідуються центральним
органом та виконують функції, передбачені законом та іншими нормативно-правовими актами. Законодавством визначаються особливості відвідування цих установ і слідчих ізоляторів та спеціальні вимоги режиму доступу на їх територію.
Законодавчо закріплені також і основні напрями діяльності Департаменту, визначені його
Положенням, що дає підстави стверджувати про
поліфункціональність цього органу: з одного боку, серед його функцій чітко виділяються напрямки діяльності, які характеризують Департамент
тільки як орган виконання покарань, з іншого, він
виконує значно ширше коло функцій, притаманних
сучасній кримінально-виконавчій службі, і
пов’язаних з дотриманням правового статусу засуджених; порядком застосування до них заходів
впливу з метою виправлення і профілактики асоціальної поведінки; удосконаленням системи органів
і установ виконання покарань, їх функцій та порядку діяльності (нормотворчий процес); звільнення від відбування покарань, ре соціалізацією та ін.
Так, з метою проведення умов тримання
засуджених і ув’язнених до міжнародних стандартів, за ініціативою Департаменту прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 3 серпня
2006 року №1090 “Про затвердження Державної
програми покращення умов тримання засуджених та осіб, взятих під варту, у відповідність до
вимог законодавства, на 2006-2010 роки”, на виконання якої планується залучити 2,3 млрд. грн.
Зокрема, цією програмою передбачено будівництво нових слідчих ізоляторів в Автономній Республіці Крим, Дніпропетровській, Донецькій,
Київській та Полтавській областях, що дасть
змогу ввести у дію 4900 місць [8, с. 5].
У зв’язку з прийняттям Закону України
“Про Державну кримінально-виконавчу службу
України”, Департаментом забезпечено приведення у відповідність до Закону актів Президента
України (видано Указ Президента України від 19
квітня 2006 р. № 316 “Про внесення змін до деяких указів Президента України”), а також приведення у відповідність до Закону актів Кабінету
Міністрів України (прийнята постанова Кабінету
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Міністрів України від 1 серпня 2006 р. №1074
“Про внесення змін та визначення такими, що
втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України з питань діяльності органів і установ виконання покарань”). Доопрацьовується проект Закону України “Про внесення змін до Кримінально-виконавчого та Кримінально-процесуального кодексів України” (щодо гуманізації кримінально-виконавчого законодавства), поданий Мінюстом до Секретаріату Кабінету Міністрів України
(з пропозиціями Департаменту) [9, с. 11].
За результатами проведення 26 лютого
2007 р. засідання Урядового комітету з питань
правової політики, оборони, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції, прийнято
рішення про створення комісії для підготовки
висновків щодо остаточного визначення статусу
Департаменту та перевірки стану його діяльності.
Враховуючи важливість цього питання для України не лише на державному, але й на міжнародному
рівні, до цієї перевірки залучено незалежних експертів з міністерств і відомств за різними напрямками діяльності, що дозволить об’єктивно оцінити
результати діяльності ДКВС України.
Не менш важливим є той факт, що Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, експерти Ради Європи та вітчизняні фахівці у галузі кримінально-виконавчого права, відмічаючи досягнення головної мети – демілітаризації кримінально-виконавчої системи та виведення її з підпорядкування силовому відомству,
вказують водночас на необхідність поступового
комплексного підходу до її реформування.
Саме такий підхід закладено в Концепцію
реформування державної кримінально-виконавчої служби, схваленої Указом Президента України від 25 квітня 2008 р. №401/2008 [10, с. 1].
Концепція визначає напрями реформування кримінально-виконавчої служби, що має забезпечити в УВП та слідчих ізоляторах визначені законодавством порядок і умови виконання покарань,
запровадити європейські норми у цій сфері шляхом додержання вимог Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод (1950 р.)
та виконання рекомендацій Європейського комітету з питань запобігання катуванням або нелюдському чи такому, що принижує гідність,
поводженню чи покаранню.
Метою реформування ДКВС має стати організація діяльності кримінально-виконавчої інспекції на засадах апробації, дальше вдосконалення установ виконання покарань шляхом створення умов для виправлення та ресоціалізації засуджених, здобуття ними освіти та набуття професії,
110

їх соціальної адаптації в суспільстві, приведення
умов тримання осіб, узятих під варту, та які відбувають покарання, у відповідність із вимогами Європейських пенітенціарних правил.
Висновок. Отже, реформування Кримінально-виконавчої служби, яке відбуватиметься
поетапно протягом 2008-2017 років, потребує
суттєвого перегляду державної законодавчої політики у сфері виконання Кримінальних покарань відповідно до нової соціально-політичної та
економічної ситуації в державі, змін у практиці
винесення вироків судами, до світового досвіду
виконання покарань і повинно здійснюватись
неухильно та узгоджено, в поєднанні з реформуванням інших державних та соціальних інститутів. Лише при цій умові можливе утвердження
Європейських стандартів прав людини в кримінально-виконавчій системі, реалізація стратегічного курсу України та інтеграцію в Євросоюз.
Список літератури
1. Кримінально-виконавче право: навч.
посіб. /В.А. Бадира, С.Ф. Денисов, Т.А.Денисова
і ін.; за ред. Т.А.Денисової. – К.: Істина, 2008. –
400 с.
2. Збірник нормативних актів з кримінально-виконавчого права України: станом на 1
березня 2008 року / В.М. Трубников, Ю.В. Шинкарьов. – Х.: Харків юридичний, 2008. – 684 с.
3. Степанюк А.Х. Актуальні проблеми
виконання покарань (сутність та принципи кримінально-виконавчої
діяльності:
теоретикоправове дослідження): автореф. дис. на здобуття
наук. ступеня докт. юрид. наук: спец. 12.00.08
«Кримінальне право та Кримінологія; Кримінально-виконавче право» / А.Х. Степанюк; Нац.
юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. –
Харків, 2002. – 33 с. – Бібліог.: С. 25-30.
4. Про основні напрями реформи кримінально-виконавчої системи Української РСР:
постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 1991 року № 88//Урядовий кур’єр. – 1991. –
№23-24. – С.3-4.
5. Богатирьов І.Г. Державна кримінальновиконавча служба України (історія та сучасність)
/ І.Г. Богатирьов, О.І. Богатирьов: М-во внутр.
справ України, Держ. Департ. України з питань
вик. покарань, Дніпропетр. держ. ун-тет внутр.
справ. – Д.: Ліра ЛТД, 2007. – 352 с.
6. Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань: указ
Президента України від 31 липня 1998 року

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 461. Правознавство.

М.М. Яцишин

№827/98 //Офіційний вісник України. – 1998. –
№31. – Ст. 1162.
7. Кримінально-виконавче законодавство
України. Кримінально-виконавчий кодекс України. Нормативно-правові акти / упорядники: В.С.
Ковальський, Ю.М. Хахуда. – К.: Юрінком Інтер,
2005. – 432 с.
8. ПРЕС-РЕЛІЗ щодо діяльності Державної кримінально-виконавчої служби України. 1
березня 2007 р. – Офіційний веб-сайт.: http: //
www.kvs.gov/ ua/ punish/ control/ uk/ publish/ article; jsessionid…

9. Стан розвитку та реформування державної кримінально-виконавчої служби України. –
Офіційний веб-сайт.: http: // www.kvs.gov/ ua/
punish/ control/ uk/ publish/ article?art_id=50036
10. Указ Президента України №401/2008
Про Концепцію реформування Державної кримінально-виконавчої служби України. Офіційне
Інтернет-представництво Президента України.:
http:
//
www.pvesident.gov.ua/documents/
7811.html

Стаття надійшла до редколегії 16 червня 2008 року.
Рекомендована до опублікування у «Віснику» членом редколегії М.К. Якимчуком.
M.M. Yatsyshyn
THE LEGISLATIVE AND NORMATIVE LEGAL PROVIDING OF ACTIVITY OF ORGANS AND
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Summary
In the article on the basis of analysis of legislative and normative-legal acts, basic directions of functioning of
organs and establishments of implementation of punishments, connected with implementation and serving of punishments, and also social adaptation of persons, exempt from serving of punishments are defined.
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МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ СТАТУСУ СУДДІВ
Постановка проблеми. Судді є досить важливою частиною механізму здійснення державної влади, які покликані в межах своїх завдань,
функцій та повноважень гарантувати стабільність державного ладу. Але із початком реформування судової системи України стали наявними деякі суттєві вади національної системи правосуддя. У зв’язку з цим доцільно провести аналіз міжнародних актів, що визначають правовий
статус суддів. Як зазначав відомий французький
правознавець Марк Ансель, вивчення зарубіжного права «відкриває перед юристом нові обрії,
дозволяє йому краще довідатися право своєї країни, тому що специфічні риси цього права особливо чітко виявляються в порівнянні з іншими
системами. Порівняння здатне озброїти юриста
ідеями й аргументами, які не можна одержати
навіть при дуже доброму знанні тільки власного
права» [2, с. 21-24; с. 4].
Ступінь наукової розробки. Проблемами
правового статусу суддів в Україні займаються
такі вчені, як Грошевий Ю.М., Маляренко В.Т.,
Москвич Л.М., Бойко В.Ф. Серед російських науковців можна назвати Абросимову Е.Б., Клеандрова М.І., Маркова Н.В. та інші
Метою статті є аналіз міжнародно-правових актів, які визначають статус суддів і формулювання на їх основі теоретичних висновків й
практичних пропозицій для вдосконалення українського законодавства в цій сфері.
Виклад основного матеріалу. У міжнародних й внутрішньодержавних нормативно-правових актах сформульовані основні принципи, що
відображають правовий статус судді. В Основних принципах незалежності судових органів,
прийнятих сьомим Конгресом ООН по попередженню злочинності й поводженню із правопорушниками (Мілан (Італія), 26 серпня — 6 вересня 1985 р., схвалені Резолюціями Генеральної
Асамблеї ООН від 29 листопада 1985 р. № 40/32 і
від 13 грудня 1985 р. № 40/146), зазначено: «1
Незалежність судових органів гарантується державами і закріплюється в конституції або законах країни... 2. Судові органи вирішують передані їм справи неупереджено, на основі фактів і
відповідно до закону... 6. Принцип незалежності
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судових органів дає судовим органам право й
жадає від них забезпечення справедливого ведення судового розгляду й дотримання прав сторін... 8. …судді повинні поводитись завжди таким чином, щоб забезпечити повагу до своєї посади і зберегти неупередженість і незалежність
судових органів», крім того ст.10 встановлюється: «Особи, відібрані для судових посад, повинні
мати високі моральні здібності…» [6, с. 28-31].
Процедура I Резолюції Економічної й Соціальної
Ради ООН 1989/60 від 24 травня 1989 р. «Процедури ефективного здійснення Основних принципів незалежності судових органів» ставить за
обов'язок всім державам приймати й здійснювати
у своїх судових системах Основні принципи незалежності судових органів у відповідності зі
своїм конституційним процесом і внутрішньодержавною практикою» [9]. У Рекомендації № R
(94) 12 Комітету Міністрів країнам-учасницям
щодо незалежності, ефективності й ролі суддів
(Прийнята Комітетом Міністрів 13 жовтня 1994
р. на 518-й зустрічі заступників міністрів) [7, с.
10], зокрема, сказано, що Комітет Міністрів відповідно до положень Статті 15b Статуту Ради
Європи рекомендує здійснити на практиці Принцип І (загальні принципи, що стосуються незалежності суддів), який передбачає, що для забезпечення, захисту та зміцнення незалежності суддів необхідно вжити таких заходів: гарантувати
незалежність суддів відповідно до положень
Конвенції та конституційних принципів, наприклад, через запровадження відповідних положень
до конституцій чи інших законодавчих актів, або
через включення положень цієї рекомендації до
системи внутрішнього права. Виконавча та законодавча влади повинні забезпечити незалежність
суддів і унеможливити заходи, які можуть її обмежити. Так, у Рішенні Конституційного Суду
України від 1 грудня 2004 р. № 19-рп/2004 [8] у
справі за конституційним поданням Верховного
Суду України про офіційне тлумачення положень частин 1, 2 ст. 126 Конституції та ч. 2 ст. 13
Закону «Про статус суддів» (справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу) у п.
1.3 зазначається, що не допускається зниження
рівня гарантій незалежності та недоторканності
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суддів у разі прийняття нових законів або внесення змін до чинних законів.
У тій або іншій формі – в більшій частині
прямо – принцип незалежності проголошений
майже всіма конституціями. Найбільш відома
формула: «Судді незалежні й підкоряються тільки закону», по суті, такі принципи, як довічне
призначення й незмінюваність виконують завдання забезпечення незалежності суду й, як
правило, високого професійного рівня суддів.
Згідно із практикою Європейського суду,
вважатися судом може лише орган, який відповідає таким вимогам: незалежність від виконавчої
влади і від сторін у процесі, тривалість мандата
члена суду, гарантії судової процедури. Щодо
особистої неупередженості кожного з членів суду, то це має презумуватися поки не буде доведено протилежне (п. 55, 58 рішення Суду від 23
червня 1981 р. у справі «Ле Конт, Ван Левен та
Де Мейєр проти Бельгії» [14, с.215].
У юридичній літературі відносно кількості
і змісту принципів, що відображають правовий
статус суддів, відсутнє єдність думок. Так, до
числа цих принципів Е.Б.Абросимова відносить,
крім незалежності, «незмінюваність, недоторканність, належне матеріальне забезпечення суддів» [1, с. 41-53]. Туманов В. А. вважає, що «правовий статус суддів характеризують незалежність, призначуваність, незмінюваність і суддівська
несумісність, тобто заборона суддям заміщати інші
посади» [11, с. 29]. Автор дотримується точки зору,
відповідно до якої незалежність є центральним
принципом правового статусу суддів, а незмінюваність, недоторканність, несумісність, принцип
належного матеріального забезпечення суддів й ін.
є гарантіями незалежності суддів.
Існує ряд гарантій, покликаних забезпечити
незалежність суддів. Однією з таких гарантій є
недоторканність, що виражається в правилі, відповідно до якого «судді не несуть відповідальності за свої рішення, крім як у випадках, передбачених законом» (ст. 218 Конституції Португалії)
[4, с. 578]. «Збиток, заподіяний судовою помилкою, а також той, котрий є слідством неправильних дій при відправленні правосуддя, надає право на відшкодування збитків за рахунок держави
відповідно до закону» (ст. 121 Конституції Іспанії) [5, 224].
Європейська хартія про статус суддів, прийнята на багатосторонній зустрічі по статусу суддів, що була організована Радою Європи 8-10
липня 1998р. передбачила особливий порядок
притягнення суддів до відповідальності. Так, п.
5.2 говорить: «Відшкодування збитку, незаконно

нанесеного в результаті рішення або поводження
судді в ході виконання ним службових обов'язків, забезпечується державою. Статус може передбачати, що держава має можливість зажадати
в певний термін відшкодування від судді по суду, у випадку грубого незнання ним норм, у рамках яких він здійснював свою діяльність [3, с.6].
Винятковий характер притягнення суддів до різних видів юридичної відповідальності закріплений і в Основних принципах незалежності судових органів [6, с.27]. Так, «судді можуть бути
тимчасово відсторонені від посади й звільнені
тільки через їхню нездатність виконувати свої
обов'язки... Рішення про дисциплінарне покарання й усунення від посади або звільнення повинні
бути предметом незалежної перевірки...».
Принцип VI Рекомендації № R (94) 12 (невиконання обов'язків і дисциплінарні порушення) передбачає, що коли судді не виконують своїх обов'язків ефективно та неупереджено, або
коли мають місце дисциплінарні порушення, до
них потрібно вживати усі необхідні заходи, за
умови, що вони не вплинуть на незалежність
здійснення правосуддя [7, с. 10].
Ще одним аспектом суддівської незалежності є те, що судді несуть повну відповідальність за
свою діяльність. Склад органів, які проводять дисциплінарні процеси та приймають рішення, з точки
зору суддівської незалежності, е особливо важливим. Відповідно до міжнародного мінімального
стандарту у цій сфері такий орган повинен бути
незалежним і забезпечений фахівцями. Рада Європи віддає перевагу особливому незалежному органу, до якого входять судді та інші незалежні особи,
наприклад, члени адвокатури та представники інших правових професій, які виконують функції
громадських обвинувачів.
Матеріальною гарантією незалежності
суддів є високий рівень одержуваного ними службової винагороди. «Рівень оплати встановлюється так, щоб захистити суддю від тиску ззовні,
зазіхань на незалежність і неупередженість…»[6,
с.7]. Зрозуміло, самі конституції розміри цієї винагороди не встановлюють, але про самий факт
винагороди вони говорять, підкреслюючи тим
важливість цієї обставини. Конституція США
встановила, що судді у встановлений термін одержують за свою службу винагороду, що не може
бути зменшена під час перебування в посаді (ст.
ІІІ Конституції США) [5, с.247]
Здавалося б, що принцип незалежності суддів повинен бути підкріплений конституційними приписами, що забороняють яке-небудь втручання інших установ й органів у розгляд судових
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справ. Однак такі норми, як правило, відсутні,
причому не тільки в конституційних текстах, але
й в органічних законах про судову владу. Пояснення цьому, на нашу думку, криється в тім, що
саме неприпустимість втручання у вирішення
судових справ являє собою реальний зміст принципу незалежності суду [11, с.34].
Принцип незалежності в його трактуванні
закордонними конституціями накладає на суддю
й певні обов'язки, багато з яких містяться в Рекомендації № R (94) 12 Комітету Міністрів держава-учасницям щодо незалежності, ефективності й ролі суддів, у принципі V (зобов’язання
суддів) передбачено, що у процесі здійснення
судочинства судді мають право захищати права
та свободи будь-якої особи. Їм також мають бути
надані повноваження для виконання суддівських
обов'язків та забезпечення належного застосування закону і справедливого, ефективного та
швидкого розгляду судових справ. Водночас судді зобов'язані: діяти у кожній справі цілком незалежно та бути захищеними від будь-якого стороннього впливу; провадити справу неупереджено, спираючись на власну оцінку фактів і тлумачення закону; забезпечити сторонам однакові
можливості бути заслуханими і щоб процедурні
права кожної зі сторін дотримувалися відповідно
до положень Конвенції; утримуватися від ухвалення вироку у справі чи відмовитись від розгляду справи, коли на те є вагомі причини; підвищувати свій професійний рівень шляхом перепідготовки тощо, щоб виконувати суддівські функції ефективно та неупереджено [7, с.11].
Відповідно до Основних принципів незалежності судових органів «судді зобов'язані зберігати професійну таємницю відносно своєї роботи й конфіденційної інформації, отриманої в
ході виконання ними своїх обов'язків, за винятком випадків відкритого судового розгляду, і не
повинні примушуватися до дачі показів із таких
питань» [6, с.27]. Звідси конституційна заборона
суддям брати участь у політичних партіях і
профспілках, за винятком професійних об'єднань
у рамках магістратського корпусу. Не всюди ця
заборона сформульована в конституції настільки
категорично, як це зроблено в Іспанії (ст. 127).
Але повсюдно в тій або іншій формі, якщо не в
конституції, то в органічних законах про магістратуру судді пропонується відмовитися від активної політичної й партійної участі.
Підводячи підсумок розгляду важливого статусного принципу незалежності судді при здійсненні правосуддя, автором робиться висновок про
те, що формуванню незалежності судді як носія
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судової влади сприяє наявність у кандидата на посаду судді набору якостей, що забезпечують як його високий професіоналізм, так і неупередженість,
відсутність особистої зацікавленості.
Відповідно до принципу незмінюваності
(гарантією незалежності) особу, призначену на
судову посаду, не можна без її згоди не тільки
відсторонити або звільнити (за винятком перерахованих підстав), але й перевести на іншу низьку
або більше високу посаду.
Цей принцип практично означає, що суддя
може залишатися на своєму пості стільки, скільки сам побажає, навіть якщо він комусь неугодний. Для влади Франції цей принцип означає
«неможливість зміщати, тимчасово відстороняти
від посади, переміщати, або змушувати суддів
раніше встановленого строку йти у відставку в
обхід закону» [12, с.41].
Західна доктрина й практика розглядають
незмінюваність як найважливіший фактор, що
забезпечує незалежність судді, його захист від
сторонніх впливів. Характерно, що Конституція
Франції 1958 р., розділ якої про судову владу
представляється більш лаконічним, чим відповідні розділи конституцій інших країн, відзначила
цей принцип короткою формулою: «Судді незмінювані» [5, с.60].
Ще одним конституційним принципом, що
характеризує правовий статус судді, є принцип несумісності, що означає заборону суддям займати
одночасно інші державні й громадські посади.
Несумісність логічно випливає із принципу
поділу влади. Але якщо відносно виконавчої галузі
вона проведена повсюдно, то відносно законодавчої галузі цього сказати не можна. У Франції принцип несумісності містить у собі й необрання, в силу якого суддя не може бути власником мандата в
загальнонаціональному або місцевому представницькому органі [10, с.25]. По-іншому розв’язує проблему італійська Конституція, яка, установивши
загальний принцип несумісності, обмовила, що він
не поширюється на володіння парламентським мандатом (ст. 104) [4, с.440].
У сутності, формула «Суддя незалежний і
підкоряється тільки закону» покликана насамперед підкреслити незалежність суду від усіх інших галузей та органів державної влади й управління і, навпаки, строгу залежність від закону.
Висновки. Аналізуючи міжнародні акти,
які визначають статус суддів, можна дійти висновку, що положення, які в них зазначаються, і
які закріплюють високий статус суддів повинні
стати засобом для забезпечення прав і свобод

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 461. Правознавство.

Міжнародні стандарти статусу суддів

громадян, захист яких доручено судовим органам і суддям.
У загальному українське законодавство
відповідає міжнародним вимогам в галузі правосуддя, проте на сьогодні залишається ще низка
неврегульованих питань, зокрема, щодо закріплення принципу незалежності суддів, їх матеріально-фінансового забезпечення тощо. З іншого
боку, міжнародні стандарти вимагають й належної поведінки суддів під час здійснення ними
правосуддя, високих моральних якостей, яких, на
жаль, демонструють далеко не всі судді. Тому,
враховуючи міжнародний та зарубіжний досвід
врегулювання правового статусу суддів варто
внести в національне законодавство вимогу, щодо недопущення копрометуючих вчинків – як
одну з вимог до кандидатів на посаду судді.
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INTERNATIONAL STANDARDS OF A STATUS OF JUDGES
Summary
Analysis of international acts, which determine status of judges allows to conclude that their positions,
which fasten high status of judges must become a mean for providing of rights and freedoms of citizens defense of which is incumbent to the judicial bodies and judges.
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РОЗВИТОК ЗВИЧАЄВИХ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА,
ЩО СТОСУЮТЬСЯ НЕМІЖНАРОДНИХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ,
ТРИБУНАЛАМИ AD-HOC І МІЖНАРОДНИМ КРИМІНАЛЬНИМ СУДОМ
Постановка проблеми. Відмітною рисою
сучасних міжнародних відносин є зміна характеру
збройних конфліктів, поява низки нових категорій
та ситуацій, збільшення числа жертв серед цивільного населення, все більша інтернаціоналізація
збройних конфліктів неміжнародного характеру. З
огляду на такі фактори судові органи в галузі міжнародного кримінального права набувають великого поширення. Створення міжнародних кримінальних судів, уповноважених піддавати переслідуванню окремих осіб за вчинені ними діяння, коли
держави не бажають чи не можуть зробити цього
самі, завжди пов’язано зі змістом міжнародного
гуманітарного права та кваліфікацією його серйозних порушень як воєнних злочинів. Тому важливого значення набуває дослідження норм, що містяться в статутах міжнародних кримінальних трибуналів, і минулої та поточної практики останніх.
Ступінь наукової розробки проблеми. На
сьогодні в правничій літературі України питання
застосування міжнародними кримінальними судовими органами норм міжнародного гуманітарного
права, що стосуються неміжнародних збройних
конфліктів, практично не розглядалося. Окремі
аспекти цієї проблеми були предметом досліджень
таких науковців і юристів-міжнародників, як В.Н.
Денисова, С.В. Ісаковича, М.О. Баймуратова, В.М.
Репецького, М.М. Гнатовського, О.В. Касинюк.
Метою статті є дослідження взаємозв’язку
між сукупністю норм міжнародного гуманітарного
права, що стосуються ведення бойових дій у
збройних конфліктах неміжнародного характеру,
та юриспруденцією кримінальних трибуналів adhoc і Міжнародного кримінального суду.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Найважливішим правовим підґрунтям регулювання внутрішніх збройних конфліктів є конвенційні
норми, що містяться в ст. 3, спільній для чотирьох
Женевських конвенцій 1949 року і II Додатковому
протоколі 1977 року до цих конвенцій. Останній
містить основне ядро прав людини, багато з яких
уже були сприйняті як звичаєві норми міжнародного права в актах про права людини, і які через це
повинні продовжувати користуватися статусом
звичаєвих норм, маючи своє закріплення в документах гуманітарного права.
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Нещодавні події, однак, мали суттєвий вплив
на розвиток звичаєвого гуманітарного права і його
застосування до внутрішніх збройних конфліктів.
Досить поширені звірства, скоєні під час конфліктів у колишній Югославії та Руанді, мали результатом прийняття Радою Безпеки ООН Статутів, що
створювали міжнародні кримінальні трибунали для
притягнення до відповідальності тих, кому були
висунуті обвинувачення в порушенні відповідних
законів [10, c. 133-134].
Апеляційна палата в справі Тадича на етапі
встановлення юрисдикції у цій справі докладно
обговорювала еволюцію звичаєвих норм міжнародного права, що стосуються ведення бойових дій
(сфера того, що традиційно відоме як "Гаазьке право") у внутрішніх конфліктах, незважаючи на те,
що ця сукупність норм матеріального права не стосувалася справи Тадича.
Ця частина судового рішення дослідила
практику держав у ряді випадків, включаючи, зокрема, громадянську війну в Іспанії, "конфлікт Біафри" в Нігерії та міжнародну реакцію на заяви про
те, що Ірак використовував хімічну зброю проти
курдських повстанців в 1980-х роках. Вона також
розглянула деякі резолюції Генеральної Асамблеї,
головним чином A/RES/2444(XXIII) від 19 грудня
1968 р. і A/RES/2675(XXV) від 9 грудня 1970 р., які
вважалися в якості застосовних як у внутрішніх,
так і міжнародних збройних конфліктах. На підставі цього розгляду Палата зробила висновок про
те, що був розроблений корпус звичаєвого міжнародного права, який регулює ведення військових
дій під час внутрішніх збройних конфліктів, головними особливостями якого були: норми про захист цивільного населення і цивільних об'єктів від
прямого нападу, тобто норми, що вимагають від
сторін конфлікту обмежувати свої напади воєнними цілями; загальний обов'язок уникати заподіяння
надмірної шкоди цивільному населенню і цивільним об'єктам; певні норми про засоби і методи ведення воєнних дій, зокрема, заборона використання хімічної зброї та віроломних методів ведення
війни; захист деяких об'єктів, таких як культурні
цінності [6, c. 128].
Найбільш новаторська розробка, що стосується права внутрішніх збройних конфліктів, здій-
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снена Апеляційною палатою Міжнародного кримінального трибуналу по колишній Югославії
(МКТЮ) в справі "Прокурор проти Тадича", і особливо в тій частині судового рішення, яка розглядає питання про ст. 3 Статуту трибуналу, що стосується "порушення законів і звичаїв війни". Ст. 3
передбачає, що:
"Міжнародний трибунал повноважний піддавати судовому переслідуванню осіб, що порушують закони і звичаї війни. Такі порушення
включають перераховані нижче, однак цей перелік
не є вичерпним: а) застосування отруйних речовин
або інших видів зброї, призначених для заподіяння
надмірних страждань; b) безглузде руйнування
міст, селищ чи сіл, або руйнування, не виправдане
військовою необхідністю; с) напад на незахищені
міста, села, житло або будівлі, чи їх обстріл із застосуванням будь-яких засобів; d) захоплення,
руйнування або умисне пошкодження культових,
благодійних, навчальних, художніх і наукових закладів, історичних пам'ятників, художніх та наукових творів; е) розграбування суспільної або приватної власності [16].
Ст. 3 Статуту МКТЮ наводить на думку про
те, що наміром її розробників було обмеження положень цієї статті рамками IV Гаазької конвенції
1907 р. і додатків до неї; Апеляційна палата в рішенні про встановлення юрисдикції у справі Тадича вважала, що ст. 3 насправді охоплює всі порушення міжнародного гуманітарного права, інші,
ніж серйозні порушення міжнародного гуманітарного права. Тому вона включає, крім Гаазької конвенції 1907 р., ті частини Женевських конвенцій
1949 р., які не містять положень про серйозні порушення міжнародного гуманітарного права; порушення ст. 3, спільної для чотирьох Женевських
конвенцій; а також інші положення звичаєвого
права, застосовні до внутрішніх конфліктів, і порушення, що містяться в договорах, які уклали між
собою сторони конфлікту [2, c. 94].
У рішенні про встановлення юрисдикції у
справі Тадича захист наполягав на тому, що ст. 3
Статуту МКТЮ застосовується виключно до міжнародних конфліктів. Сторона обвинувачення
стверджувала, що вислів "закони і звичаї війни"
розглядався одного часу як термін, що стосується
законів і звичаїв, які застосовуються виключно до
оголошених війн. Коли оголошення війни стало
рідкісним явищем, цей вислів розглядався як термін, що застосовується до всіх міжнародних
збройних конфліктів [19, c. 92].
Розглядаючи справу Тадича, судді Міжнародного кримінального трибуналу по колишній Югославії прийшли до висновку, що дія ст. 3 Статуту

поширюється і на значні порушення міжнародного
гуманітарного права, скоєні у збройних конфліктах
неміжнародного характеру, кваліфікувавши порушення спільної ст. 3 Женевських конвенцій 1949 р.
та II Додаткового протоколу як "порушення законів та звичаїв війни". При цьому Міжнародний
трибунал послався на "залишковий характер" ст. 3
Статуту трибуналу. Цей висновок був, однак, не
таким очевидним і безспірним: недаремно в значній частині цієї категорії справ, розглянених зазначеним судом, захисники обвинувачених постійно
посилалися на неправомірність такого широкого
підходу до визначення змісту ст. 3 Статуту трибуналу. Зокрема, сумніви в правильності такого підходу
ґрунтувалися на тому, що ст. 2 Статуту включає порушення "права Женеви", а ст. 3 Статуту присвячена
порушенням "права Гааги". Водночас спільна ст. 3
Женевських конвенцій і II Додатковий протокол 1977
р. присвячені захисту жертв війни, що становить
"право Женеви", отже, порушення міжнародного гуманітарного права, вчинені в неміжнародних конфліктах, не підпадають під дію ст. 3 Статуту.
Із рішення в рішення Міжнародний трибунал
по колишній Югославії методично відхиляв такі
аргументи і підтверджував слушність висновків, до
яких він прийшов у рішенні по справі Тадича. При
цьому він посилався в тому числі і на "волю" Ради
Безпеки ООН. Так, ще при прийнятті Резолюції
827 (1993) про заснування Трибуналу постійний
Представник США в Раді Безпеки М. Олбрайт зазначала, що "мається на увазі, що "закони і звичаї
війни", згадані в ст. 3, включають всі зобов’язання,
які визначені гуманітарними угодами, що були
чинними на території колишньої Югославії в той
час, коли були вчинені діяння, до них належить і
спільна ст. 3 Женевських конвенцій 1949 р., і Додаткові протоколи до цих конвенцій 1977 р."
МКТЮ також звернувся до телеологічного
тлумачення ст. 3 Статуту, вказавши, що "ст. 3 повністю відповідає первісній меті створення міжнародного трибуналу, яка полягає в тому, щоб не допустити безкарності індивідів, винних у вчиненні
будь-якого серйозного правопорушення, незалежно
від обставин, за яких воно могло бути вчинене". Отже, юрисдикція трибуналу по колишній Югославії
поширюється на порушення норм міжнародного гуманітарного права, вчинених як у міжнародних, так і
в неміжнародних конфліктах [13, c. 120-122].
В параграфі 94 рішення по встановленню
юрисдикції Апеляційна палата встановила кваліфікаційні ознаки злочину, що підпадає під дію ст. 3:
1) порушення повинне становити посягання на норму міжнародного гуманітарного права; 2) норма
повинна бути звичаєвою по суті, або, якщо вона є
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договірною, повинні бути дотримані необхідні
умови; 3) порушення повинне бути "серйозним",
тобто, воно повинне створити пролом в нормі, що
захищає важливі цінності, і цей пролом повинен
тягнути тяжкі наслідки для жертви; 4) порушення
норми повинно тягнути за собою, відповідно до
звичаєвого чи конвенційного права, особисту кримінальну відповідальність особи, винної у вчиненні
протиправного діяння.
З цього випливає, що не має значення, чи
сталося "серйозне порушення" в контексті міжнародного або внутрішнього збройного конфлікту,
якщо тільки воно відповідає ознакам, викладеним
вище [19, c. 93].
Хоч Палата обрала дуже прогресивний підхід
відносно змісту звичаєвого права, що застосовується до внутрішнього конфлікту, вона не стверджувала, що звичаєве право є ідентичним для всіх
конфліктів. Зокрема, вона зазначила: "Поява вищезгаданих загальних норм про внутрішні конфлікти
не означає, що внутрішня боротьба регулюється
загальним міжнародним правом у всіх своїх аспектах. Можна відзначити два окремі застереження: 1)
тільки деяка кількість норм і принципів, що регулюють міжнародні збройні конфлікти, поступово були
поширені для застосування до внутрішніх конфліктів; 2) це поширення не відбулося в формі повного і
механічного запозичення відповідних норм до внутрішніх конфліктів; швидше головна суть таких норм,
а не детальні приписи, що містяться в них, стали застосовними до внутрішніх конфліктів”.
Апеляційна палата МКТЮ вказала, що наступні правила застосовуються до всіх конфліктів незалежно від їх класифікації: норми спільної ст. 3; принципи, викладені в Резолюції Генеральної Асамблеї
ООН № 2444; принципи, викладені в Резолюції Генеральної Асамблеї ООН № 2675 [19, c. 94].
На додаток до дослідження звичаєвих норм,
які регулюють внутрішній збройний конфлікт,
справа Тадича знову підтвердила також звичаєвоправовий статус злочинів проти людства і той
факт, що вони можуть бути скоєні під час внутрішніх конфліктів.
Апеляційна палата МКТЮ вважала, що ст. 5
була вужчою, ніж звичаєве міжнародне право, яке
не вимагало ніякого зв'язку зі збройним конфліктом. Цей аспект звичаєвого права (тобто відсутність зв'язку зі збройним конфліктом) відображений у ст. 3 Статуту Міжнародного кримінального
трибуналу по Руанді (МКТР), яка, водночас, вимагає наявності дискримінаційного наміру з національних, політичних, етнічних, расових чи релігійних
мотивів. Дискримінаційний намір в ст. 5 Статуту
МКТЮ повинен бути тільки по відношенню до
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певних видів злочинів. Ст. 3 Статуту МКТР, крім
того, кваліфікує напад як злочин проти людства,
коли він здійснюється в широкому масштабі або
систематично. Цей останній елемент "широкомасштабності або систематичності" нападу, хоч чітко і
не виражений в ст. 5 Статуту МКТЮ, логічно випливає зі звичаєвого визначення злочинів проти
людства і був заздалегідь розроблений Палатами
МКТЮ [2, c. 98].
Список злочинів, скоєних у рамках нападу на
цивільне населення, є вичерпним і ідентичним для
статутів МКТЮ і МКТР. Він включає в себе: вбивство, винищення, поневолення, депортацію, ув'язнення в тюрму, катування, зґвалтування, переслідування з політичних, расових чи релігійних мотивів, інші нелюдські акти.
Рішення МКТР у справі Акаєсу дало визначення систематичного нападу як такого, котрий
"ретельно організований і наслідує звичайну модель на основі загальної лінії поведінки, залучаючи
значні суспільні або приватні ресурси". Також у
рішенні наведена характеристика ознаки "широкомасштабності" нападу як "масивної, часто повторюваної дії високого ступеня розвитку, яка здійснюється колективно з великою серйозністю і спрямована проти численних жертв" [1, para 580].
Статус і становище цивільного населення,
що є об'єктом нападу, також дуже важливі, оскільки саме це відрізняє злочини проти людства від
випадкових нападів на цивільне населення без
будь-яких визначальних особливостей у думках
нападника. Цивільне населення, загалом визначене
як жителі, що не беруть активної участі у військових діях, ніколи не може стати законним об'єктом
нападу. Можлива присутність нецивільних осіб
серед такого населення не позбавляє його цивільного характеру [1, para 582].
Загальноприйнятим підходом МКТЮ було
прагнення тлумачити термін "цивільне населення"
широко, включаючи в нього осіб, які були залучені
до руху опору, а також колишніх комбатантів, які
більше не беруть участі у військових діях в той час,
коли мав місце напад на цивільне населення, або
через те, що вони залишили свої підрозділи і більше не носять зброю, або тому, що їм був наданий
статус hors de combat [3, paras 210, 216].
Статті 2 і 4 статутів МКТР и МКТЮ відповідно дають визначення геноциду з переліком караних діянь, і являють собою дослівну репродукцію
ст. II и ст. III Конвенції про заборону геноциду.
Засуджуючи Камбаду до довічного ув'язнення,
МКТР охарактеризував геноцид як "злочин із злочинів" [21, c. 385].
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Судова практика МКТР надає багатий тлумачний матеріал про юридичну природу та фактичні реальності злочинів геноциду. Рішення у справі
"Прокурор проти Акаєсу" стало першим, де міжнародний трибунал був змушений інтерпретувати
визначення геноциду, викладене в Конвенції про
заборону геноциду. В цьому рішенні було також
підтверджено, що зґвалтування є міжнародним
злочином [11, c. 4-5]. Було констатовано, що "зґвалтування і сексуальне насильство являють собою
геноцид таким же чином, як і будь-які інші дії, коли вони були здійснені з конкретним наміром знищити, цілком чи частково, окрему групу… сексуальне насильство було кроком у процесі винищення
духу тутсі, їх бажання жити і самого життя".
Апеляційна палата в справі "Прокурор проти
Кунарач" [12] також установила, що зґвалтування є
катуванням: "… сексуальне насилля неминуче викликає біль чи страждання, фізичне або психічне, і
так підтверджує свою характеристику як акту катування…" [8, c. 74-75].
Порушення права внутрішніх збройних конфліктів, що включає елементи, які містяться в ст. 5
і ст. 3 Статутів МКТЮ і МКТР відповідно, очевидно являють собою злочини проти людства, а особиста кримінальна відповідальність за ці злочини
зараз є безспірною. Перший президент МКТЮ,
Антоніо Кассесс, доводив, що звинувачення в злочинах фізичних осіб було необхідним для попередження "примітивної і застарілої концепції колективної відповідальності", яка впливає на майбутні
покоління [5, c. 336].
На своє виправдання Тадич аргументував,
що навіть якщо існують певні загальні принципи,
застосовні як до міжнародних, так і внутрішніх
збройних конфліктів, ці правила не тягнуть за собою особисту кримінальну відповідальність, якщо
порушення були вчинені під час внутрішнього
збройного конфлікту. Такий аргумент був почутий,
а представник МКЧХ навіть констатував, що міжнародне гуманітарне право, що застосовується до
неміжнародних збройних конфліктів, не передбачає особистої кримінальної відповідальності.
Безперечне і те, що в ст. 3, спільній для Женевських конвенцій 1949 р., не передбачена кримінальна відповідальність за порушення її положень.
Схожа ситуація і з Додатковим протоколом II, який
навіть не містить положення, що окреслює серйозні порушення міжнародного гуманітарного права,
на противагу Женевським конвенціям і Додатковому протоколу I.
Як встановила, разом з цим, Судова палата в
справі "Прокурор проти Делалич", "той факт, що
самі Женевські конвенції спеціально не згадують,

що за порушення спільної ст. 3 настає кримінальна
відповідальність, сам по собі, очевидно, не усуває
таку відповідальність"; а твердження про те, що ті
порушення Конвенцій, які не є грубими порушеннями, не тягнуть за собою особистої кримінальної
відповідальності, не може бути підтриманим. Такі
порушення, без сумніву, не можуть бути предметом положень Конвенцій з питання юрисдикції
(тобто, всі держави повинні або здійснювати
юрисдикцію, або ж видати підозрюваних для віддання під суд в іншій державі), але це не значить,
що вони не потягнуть за собою особисту кримінальну відповідальність. До того ж, кілька національних військових статутів указують, що всі порушення законів війни, котрі не є серйозними порушеннями, вважаються, водночас, воєнними злочинами [10, c. 155-156].
Ст. 4 МКТР (порушення ст. 3, спільної для
Женевських конвенцій, та Додаткового протоколу
II) передбачає, що Міжнародний кримінальний
трибунал по Руанді уповноважений здійснювати
судове переслідування осіб, які вчинюють чи віддають наказ про вчинення серйозних порушень ст.
3, спільної для Женевських конвенцій, і Додаткового протоколу II. Такі порушення включають: а)
посягання на життя, здоров'я та фізичне чи психічне благополуччя осіб, зокрема вбивство, а також
жорстоке поводження, як, наприклад, катування
(тортури), каліцтво чи будь-які форми тілесного
покарання; b) колективні покарання; c) взяття заручників; d) акти тероризму; e) посягання на людську гідність, зокрема, образливе і принизливе поводження, зґвалтування, примусова проституція та
будь-які форми тілесного покарання; f) мародерство; g) засудження і застосування покарання без попереднього судового рішення, винесеного належним чином заснованим судом, при наявності судових гарантій, визнаних необхідними цивілізованими націями; h) загрози вчинення будь-якої із вищеперелічених дій.
МКТР в справі Акаєсу констатував, що "норми спільної ст. 3 набули статусу звичаєвого права
в більшості держав, які за допомогою своїх національних кримінальних кодексів кваліфікували в
якості злочинних дії, котрі, в разі їх вчинення під
час внутрішнього збройного конфлікту, становили
б порушення спільної ст. 3".
Звертаючись до Додаткового протоколу II,
Судова палата в справі Акаєсу висловила думку
про те, що вона не може стверджувати, що цілий
протокол складає частину звичаєвого права, і зазначила, що тільки ст. 4(2) протоколу (Основні гарантії) відносилась до МКТР. Потім палата аргументувала, що "всі гарантії, які перераховані в ст.
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4, знову підтверджують та доповнюють спільну ст.
3, а … спільна ст. 3 є звичаєвою за своєю природою; палата дотримується думки, що ці гарантії, на
які посилалися в обвинувальному акті під час розглядуваних подій, становлять частину існуючого
міжнародного звичаєвого права" [15, c. 52-53].
У справі Акаєсу Судова палата вважала, що в
той час, як цивільні особи можуть вважатися відповідальними за воєнні злочини, тільки ті з цих
осіб, хто зв’язаний зі збройними силами чи сторонами конфлікту, можуть притягуватися до кримінальної відповідальності. Судова палата зробила
висновок: "Обов'язки і відповідальність, які передбачені Женевськими конвенціями та Додатковими
протоколами, будуть звичайно стосуватися тільки
осіб усіх рангів, що зв'язані зі збройними силами
під військовим командуванням однієї з воюючих
сторін, або осіб, котрі були законно призначені і
передбачувані в якості державних службовців чи
представників, або осіб, які іншим чином посідають державні посади, або де-факто представляють
уряд для підтримки чи здійснення військових зусиль" [15, c. 55-56].
Резюмуючи всі ці факти, можна зробити висновок про те, що "звичаєве міжнародне право накладає кримінальну відповідальність за серйозні
порушення спільної ст. 3, яка доповнена іншими
загальними принципами і нормами про захист
жертв внутрішнього збройного конфлікту, та за
порушення певних основоположних принципів і
норм щодо засобів та методів ведення бойових дій
в ситуаціях громадянської боротьби" [10, c. 160].
На відміну від МКТЮ і МКТР, Спеціальний суд по Сьєрра-Леоне був заснований за допомогою договору, а не на підставі резолюції
Ради Безпеки ООН.
Предметна юрисдикція цього Спеціального
суду охоплює склади злочинів, передбачених міжнародним гуманітарним правом і законодавством
Сьєрра-Леоне. Перша категорія включає злочини
проти людства (ст. 2 Статуту Спеціального суду по
Сьєрра-Леоне), порушення спільної ст. 3 Женевських конвенцій та II Додаткового протоколу (ст. 3
Статуту), а також "інші порушення міжнародного
гуманітарного права" (ст. 4 Статуту). Остання
включає навмисний напад на цивільних осіб, hors
de combat і персонал разом з майном миротворчих
місій, а також викрадення або примусове вербування дітей у віці до 15 років з метою їх використання в якості активних учасників військових дій.
Генеральний Секретар ООН зазначав у своїй
доповіді по ст. 4, що, хоч заборона вербування дітей набула статусу звичаєвої норми міжнародного
права, список злочинів проти людства цього Спе120

ціального суду логічно випливає з переліку, що
міститься в Статутах МКТЮ і МКТР; було зазначено також, що ст. 2(g) згадує такі склади злочинів,
як "сексуальне рабство, вимушена проституція,
примусова вагітність і будь-яка інша форма сексуального насилля", тоді як два вищезгадані трибунали ad-hoc посилаються тільки на "зґвалтування".
Звернення до права Сьєрра-Леоне було застосовано у випадках, де особлива ситуація чи її аспект
вважалася неврегульованою або недостатньо врегульованою міжнародним правом. Відповідними
злочинами, що були внесені до Статуту Суду, є:
порушення, що відносяться до ображань дівчат і
порушення, що стосуються свавільного знищення
майна. Геноцид не був внесений до списку, оскільки Рада Безпеки не мала в своєму розпорядженні
доказів про намір знищити встановлену групу як
таку [2, c. 115-116].
І остання важлива норма стосувалася відповідальності осіб, що не досягли 15-річного віку.
Статут установлював, що "Спеціальний суд не має
юрисдикції над особами, які на момент ймовірного
вчинення злочину не досягли 15-річного віку. Якщо перед судом постане особа, яка на момент ймовірного вчинення злочину була у віці від 15 до 18
років, то з такою особою повинні поводитися з гідністю і почуттям поваги з урахуванням її молодості
та бажаності сприяння її реабілітації, реінтеграції в
суспільство і виконанню в ньому конструктивної
ролі, у відповідності з міжнародними стандартами
прав людини, особливо прав дітей [18, ст. 7].
Римський Статут Міжнародного кримінального суду, прийнятий в липні 1998 р., являє собою
суттєвий розвиток у праві внутрішнього збройного
конфлікту. Ст. 5 Статуту перераховує чотири злочини, які окреслюють юрисдикцію Суду: злочини
геноциду, злочини проти людяності, воєнні злочини і злочин агресії.
Відповідно до ст. 5(2) Статуту, Міжнародний
кримінальний суд буде здійснювати юрисдикцію
по відношенню до злочину агресії, як тільки буде
прийнято положення, що містить визначення цього
злочину і викладає умови, за яких Суд здійснює
юрисдикцію стосовно цього злочину.
Злочини можуть бути кваліфіковані як геноцид
у випадку, якщо вони відповідають конкретним умовам, викладеним у ст. 6, незалежно від виду збройного конфлікту. Не має значення, чи здійснено цей злочин у ситуаціях міжнародного або неміжнародного
збройного конфлікту, або у випадку внутрішніх заворушень і напруженості. Правові висновки Міжнародного кримінального суду про злочин геноциду не
будуть залежати від кваліфікації збройного конфлікту, що лежить в його основі [14, c. 401-402].
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Подібно до положення про геноцид, редакція
ст. 7 (злочини проти людяності) чітко не згадує
ситуацію збройного конфлікту. На нього є посилання тільки у двох випадках. Формулювання "напад на будь-яких цивільних осіб" у частині 1 згаданої статті і відповідне визначення цього терміна в
пункті 2(а), а також визначення терміна "депортація або насильницьке переміщення населення" в
пункті 2(d) можуть указувати на те, що такі дії становлять злочини проти людяності тільки у випадку, коли вони скоєні в ситуаціях міжнародного чи
неміжнародного збройного конфлікту.
Вартим уваги є порівняння розглядуваного
міжнародно-правового акту зі Статутом МКТЮ,
оскільки ст. 5 останнього чітко підкреслює, що
злочини проти людяності "вчиняються у збройному конфлікті, міжнародному або внутрішньому за
своїм характером" [14, c. 403-404].
Подібно до злочинів проти людяності, існував загальний консенсус серед країн-учасниць про
те, що серйозні порушення законів і звичаїв, застосовних у збройному конфлікті, повинні бути введені до Римського Статуту. Введення порушень,
передбачених спільною ст. 3 Женевських конвенцій, до Римського Статуту (ст. 8(с)) зустріло опір
декількох країн, а саме: Китаю, Індії, Індонезії, Пакистану, а також Туреччини. Як Апеляційна палата
МКТЮ, так і МКТР виразно підтвердили, що відповідно до сучасних норм звичаєвого міжнародного права, порушення спільної ст. 3 навіть у внутрішніх збройних конфліктах тягнуть за собою особисту кримінальну відповідальність особи, яка вчинює такі дії [9, c. 269-270].
Воєнні злочини, як вони визначені в ст. 8(2)(с)
Римського Статуту, стосуються дій, учинених в умовах збройного конфлікту неміжнародного характеру
проти осіб, що не беруть активної участі у військових
діях, включаючи членів збройних сил, які склали
зброю, і тих, хто був віднесений до числа hors de
combat у зв'язку з хворобою, пораненням, затриманням чи будь-якою іншою причиною [7, c. 383].
Вищезгаданий поріг для застосування ст.
8(2)(с) є прийнятним і до ст. 8(2)(e). Пункт 2(е) також стосується збройних конфліктів неміжнародного характеру "і, таким чином, не застосовується
до випадків порушення внутрішнього порядку і
виникнення напруженості, таких, як масові заворушення, окремі та спорадичні акти насильства або
інші акти аналогічного характеру".
Сфера дії підпункту (е) була, крім того, обмежена додатковим положенням про те, що "він
застосовується по відношенню до збройних конфліктів, які мають місце на території держави, коли йде
тривалий збройний конфлікт між урядовою владою

та організованими збройними групами або між самими такими групами". Цей поріг, однак не містить
додаткових умов ст. 1(1) Додаткового протоколу II.
Під час Римської конференції було запропоновано відтворити ст. 1(1) Додаткового протоколу
II в якості додаткового порогу застосовності пункту (е). Це означало б, що тільки ті конфлікти, в які
втягнені збройні сили держави чи інші організовані
групи, можуть регулюватися пунктом (е) ст. 8, виключаючи, отже, розкольницькі збройні сили, що
борються один проти одного.
До того ж, ці розкольницькі збройні сили,
або збройні групи, повинні знаходитися під відповідальним командуванням, здійснювати такий контроль над частиною території держави, що дозволить їм здійснювати безперервні та узгоджені воєнні дії, і бути здатним забезпечувати виконання
міжнародного гуманітарного права [4, c. 323].
Злочини, перелічені в пункті (е), значною мірою запозичені з II Додаткового протоколу, і стосуються нападів, які навмисно спрямовані проти
цивільних осіб, важливих культурних споруд, госпіталів, підрозділів Червоного Хреста і Червоного
Півмісяця та працівників інших гуманітарних організацій, таких як місії з підтримки миру. Разом з тим, не
всі серйозні порушення II Додаткового протоколу
внесені до ст. 8 Римського Статуту. Проте вона містить детальну кодифікацію злочинів сексуального
або гендерного характеру, схожих на вказані в п. (b).
Існує також заборона призову на військову службу
дітей у віці до 15 років [20, c. 65-66].
Підсумовуючи викладене вище, зазначимо,
що серйозні порушення міжнародного гуманітарного права становлять воєнні злочини, які тягнуть
за собою особисту кримінальну відповідальність
для тих, хто їх вчиняє шляхом дії чи бездіяльності.
Відповідальність за судове переслідування порушників покладена в першу чергу на конкретні держави. Але для тих випадків, коли вони не можуть
чи не бажають цього робити, практикою було підказане рішення, яке полягало в заснуванні міжнародних кримінальних трибуналів (МКТЮ, МКТР і
так званих гібридних трибуналів). А завершальним
етапом цього процесу стало створення Міжнародного кримінального суду (МКС).
Покарання винних, без сумніву, являє собою
ефективне застосування права, що дозволяє повністю
використовувати потенціал норм, які захищають інтереси міжнародного співтовариства в цілому. Очевидно, це дозволить поліпшити захист жертв збройних конфліктів у майбутньому, але було б утопією
вірити в те, що одного разу людство вирішить назавжди виключити насилля зі свого життя.
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C.V. Dodi
The development of customary norms of international humanitarian law concerning non-international
armed conflicts by ad-hoc Tribunals and International Criminal Court
Summary
The subject of this research is an analysis of the international tribunals’ practices in the area of
customary international humanitarian law norms, applicable to armed conflicts of non-international
character. The article contains conclusions made by the Appeal Chambers of these tribunals in Tadic,
Akayesu, Blaskic, Kunarac and other cases concerning the applicability of common article 3 of 1949 Geneva
Conventions and 1977 Additional Protocol II. They have developed a body of customary international law
regulating the conduct of hostilities in internal armed conflict, the principal features of which were: rules for
the protection of civilians and civilian objects against direct attack, a general duty to avoid unnecessary harm
to civilians and civilian objects, certain rules on the methods and means of warfare, protection for certain
objects, such as cultural property etc.
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ДО НАШИХ АВТОРІВ
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ
В НАУКОВОМУ ВІСНИКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
СЕРІЇ «ПРАВОЗНАВСТВО»
1. КОМП'ЮТЕРНИЙ НАБІР
1.1. 3 метою прискорення публікації рукописів та підвищення якості роботи з ними редколегія “Наукового
вісника Чернівецького університету” перейшла на комп'ютерний набір тексту. Абсолютна більшість авторів, які
подають матеріали для опублікування у віснику серії «Правознавство», використовують для їх створення і роздруковування електронно-обчислювальну техніку.
1.2. Співробітники редколегії працюють з програмним редактором Word (for Windows).
1.3. Усі матеріали необхідно подавати до редколегії в електронному варіанті (на електронних носіях) поряд з роздрукованим на принтері рукописом.
1.4. Якщо електронний носій надсилається поштою, необхідно старанно упакувати його і захистити від
можливих пошкоджень максимально жорсткою упаковкою.
1.5. На електронному носії просимо вказати прізвище автора матеріалу, його назву і використаний програмний редактор.
1.6. Текст, включаючи примітки внизу сторінок, повинен бути набраний і надрукований одним і тим же
прямим шрифтом.
1.7. Розмір шрифту, який використовується при електронному наборі матеріалу, повинен бути наближений
до стандартного машинопису (№14), так, щоб при роздруковуванні тексту через 1,5 - 2 інтервали на сторінці
вміщувалось не більше 40-30 рядків по 60 знаків у кожному.
1.8. Необхідні, на думку автора, виділення у тексті потрібно помітити коректорськими знаками в примірнику рукопису, який додається до електронного носія: світлий курсив - хвилястим підкреслюванням; напівжирний курсив - суцільним підкреслюванням і т.д. В електронній копії матеріалу будь-які шрифтові виділення
не допускаються!
1.9. В електронному варіанті матеріалу не повинно бути переносу слів і вирівнювання тексту з правого боку.

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

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