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І. МЕТОДОЛОГІЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ. ФІЛОСОФІЯ ПРАВА.
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА
ЄВГЕН ЕРЛІХ. ІНСТИТУТ ЖИВОГО ПРАВА
/ Пер. з нім. І.Я. Яцюка; наук. ред. М.В. Никифорака
Пропозиція професора Віденського університету Шперля заснувати інститут прикладного
права, викликала у мене неабияку увагу. Вже
впродовж тривалого часу мене цікавлять подібні
думки. Ще кілька років тому я виклав їх, хоча й
коротко, у письмовій формі (пор. мою працю:
«Вільний розсуд судді та вільна юриспруденція»,
с. 34-37.) та детально обґрунтував їх у меморандумі, який я 16 червня 1909 р. передав міністерству освіти Австрії і, нарешті, зреалізував дещо з
того, що вже такий довгий час планую. Неважко
зрозуміти, що мої наміри, які я вже частково втілив у життя, потрібно зіставити з опублікованими пропозиціями.
Проф. Шперль помиляється, коли він вважає, що така «установа», як запропонований ним
інститут прикладного права, дотепер відсутній як
в Австрії, так і деінде. Принаймні у цей момент у
Чернівецькому університеті у цьому питанні мабуть що реалізовується більше, ніж у Відні.
У моєму меморандумі, переданому, як уже згадувалося, Міністерству освіти Австрії й опублікованому з того часу у щорічнику Шмоллєра (том 35, с.
129 і наступні), на основі чого я подав клопотання
про дозвіл на відкриття інституту з питань живого
права, вже було доведено майже в такий спосіб, як
і в його зверненні, цінність фахової підготовки
юристів на засадах наочності і збір матеріалів для
сфери прикладного права належить до завдань названого інституту, який я відкрив у зимовому семестрі 1909-1910 рр. на факультеті права та суспільно-політичних наук Чернівецького університету та
яким я відтоді керую.
І якщо до цього часу збір матеріалів для
сфери прикладного права не міг бути проведений
у значному обсязі, то причиною цього була відсутність в інституту практичного права відповідних коштів. Лише на цей рік урядом виділено, як
одноразова підтримка, 400 крон для всього інституту і його діяльності. За цю суму, само собою зрозуміло, багато не зробиш. Тому архів матеріалів містить лише сільськогосподарські орендні договори. У цьому році його мають поповнити договори про вирубку лісу та спадкоємну

забудову. На відміну від цього, до нього було
додано значну кількість протоколів про зібрані
інститутом відомості й дані. Вони стосуються
усних договорів оренди лугів та орних земель у
прилеглих до Чернівців місцевостях і громадських гірських пасовищ на Буковині.
З іншого боку, проф. Шперль чинить принаймні щодо сьогоднішніх викладачів-юристів
несправедливо, вважаючи, що вони дотепер не
визнають цінності матеріалів з прикладного права як навчальних засобів. «Правники» йому відразу заявили, що це в жодному випадку не так
(том 15, с. 90). Документи, договори, вироки вже
давно вивчаються й опрацьовуються в інститутах
німецьких університетів. І якщо власне інститут
прикладного права і справді не існував, то причина цього передусім полягала у тому, що він
видавався зайвим. У такому випадку він замінюється приватними колекціями актів і документів:
актів про проведені процеси та документів про
здійснені правові операції. Тут необхідно згадати
чудовий збірник зразків документів Фрідберґа,
юридичний атлас Крюкмана, процесуальні документи Штайна і Шмідта. Я б дуже радо поздоровляв Віденський інститут прикладного права,
якби він зміг перевершити багато приватних колекцій за місткістю і добротністю матеріалів. Однак,
щоправда, в Австрії бракує таких поважних зібрань. При цьому численні, частково прекрасні
австрійські збірники зразків документів БлохаБітореллі, Блоха і Ноймана-Еттенрайха, Барча,
Геллера і Тренквельдера тут, само собою зрозуміло, розглядатися не можуть, оскільки вони переслідують зовсім інші цілі. Тому, звичайно виправданим був би той крок, коли у цій справі на допомогу
прийшов би якийсь авторитетний і шанований
учений, який видав би збірку зразків документів.
Робота, якою не знехтував навіть Фрідберґ.
І якщо я ніяк не можу стати другом планів
проф. Шперля, то передусім через те, що я замість запропонованого ним інституту хотів би
започаткувати щось набагато важливіше: інститут живого права. Однак інститут прикладного
права повинен, як натякає уже саме слово «пра-



Стаття опублікована у тижневику «Юридичні записки» («Juristische Blätter»), 1911, № 20, с. 229-231; № 21, с.
241-244.
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во» - і також з іншого боку було сказане те ж саме – (пор. Альберт Еренцвайґ у «Відомостях
Спілки австрійських суддів», IV випуск, № 7, с. 6
і наступні) – не повинен бути нічим іншим, ніж
зібранням навчальних матеріалів для проведення
занять на засадах наочності: Юридичний атлас
Крюкмана, розкладений на складові частини і
виставлений на огляд у деяких залах для користі
й вигоди бажаючих вивчати закони. Вираз «зібрання навчальних матеріалів», який позначає
допоміжні навчальні матеріали в середній школі,
а не у вищому навчальному закладі, використовується тут свідомо: Я детально перевірив опубліковане у Записках звернення і план створення
інституту і не знайшов там жодного слова, з якого б випливало, що його інститут мав би служити
не лише простій школярській передачі знань, а й,
як це, мабуть, можна би було й очікувати від вищого навчального закладу, і самостійній розумовій роботі студентів і дослідницькій діяльності
вчених. Лише в опублікованому додатку до «Відомостей Спілки австрійських суддів» згадується
про те, що й наука зможе черпати поживу з цього
«повноводного потоку». Однак про те, як це розуміти, у решті оприлюднених матеріалів не говориться нічого, і план створення інституту,
який власне тут і є головним предметом розмови,
прямо-таки суперечить такому наміру. Хто хоче
працювати на науковій основі, той зможе, як і
дотепер, самостійно діставати «договори у взірцевій формі», «папери документообігу у сфері
торговельного права», «значне число скарг з відповідною юридичною процедурою і рішеннями,
усі ретельно оброблені з метою досягнення їхньої предметної та мовної правильності», а також зможе особисто ознайомлюватися із земельними кадастрами, державними реєстрами, документами державних юридичних установ, а саме
судів, адвокатури, нотаріату, оскільки ці речі
сьогодні не такі-то же й важкодоступні. І якщо
ця людина є вченим з більш-менш сучасним мисленням, яка дорожить власними поглядами і,
головне, визнає цінність реального непідробного
матеріалу, то він навіть не зможе покластися на
такий інститут, адже сучасний учений не працює
із «секонд хендом», а самостійно відбирає свої
матеріали, і остерігається, так само, як і докорів
совісті, всього того заздалегідь ретельно відібраного, опрацьованого за формою і змістом для
досягнення бездоганної правильності, що йому
надається. Тобто, що спільного матиме такий
інститут з наукою? Можливо, якийсь звичайний
розробник підручника чи автор монографії знаходитиме там місцями деяку потрібну йому на6

очність для того чи іншого аналізованого ним матеріалу або певні формуляри. Однак це, само собою зрозуміло, не є ні наукою, ні дослідництвом.
Воістину, гострих нападок на юристів, закони, юриспруденцію і здійснення правосуддя не
бракувало ніколи; однак навряд чи ще колись
переконання в тому, що все наше правове життя
хворе на важкі недуги, було навіть у колах юристів настільки поширеним і так глибоко укоріненим, як тепер. При цьому, як не дивно, юридичну
науку звинувачують у цьому найменше. Та чи ж
можна поліпшити процес викладання, здійснення
правосуддя чи закони, не турбуючись про юридичну науку? Здається, що загалом на це питання
дається позитивна відповідь, і це, мабуть, украй
сумне свідчення того, як малі тепер здобутки
юридичної науки і наскільки низька у широких
колах її оцінка. Чи, може, лікар, технік, фермер з
огляду на складність своїх завдань вважають
можливим значний прогрес у своїх сферах без
постійного плодотворного застосування результатів наукової роботи у їхній практичній діяльності? Якщо більшість найкомпетентніших юристів-практиків нічого не очікують від своєї науки, а це загальновідомо, то це передусім є доказом того, що її теперішній стан доводить практиків до зневіри в можливості її поліпшення шляхом ґрунтовної зміни методів і цілей науководослідницької діяльності.
А викладання права все ж таки цілком залежить від стану юридичної науки. Само собою
зрозуміло, що здійснення правосуддя та законодавство повсюди визначаються викладанням
правових дисциплін, а, отже, принаймні опосередковано, юридичною наукою. Мова йде передусім про відірваність від реального життя не лише одних тільки юристів-практиків, яким це
найчастіше ставиться в докір, а й авторів юридичних праць, викладачів і законодавців. Предмет
наукового дослідження та викладання є тепер
лише незначною частиною права – це, передусім,
те із нього, що виражене словами і сформульоване у правових нормах, і навіть з цього до розгляду приймається майже винятково лише та частина, яка вже оформлена у вигляді закону. Велика
частина живого права видається з цього погляду
лише «прикладним застосування права» у вигляді практичної діяльності судів та інших органів.
Тобто воно в науці, за винятком, можливо, торговельного права, самостійно не розглядається, а
перевіряється лише наявність його узгодження зі
встановленим правом; воно не викладається, а, в
найкращому випадку, використовується лише як
приклад при складанні навчального договору.
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Через те немає нічого дивного в тому, що настільки відстала в методологічному плані юридична
наука, яка використовує такі вбогі засоби, якщо й
навіть вона відповідала вимогам дуже простих
правовідносин, які панували у Німеччині й Австрії до середини 19 ст., відтоді дедалі більше ставала об’єктом глузування розсудливих і компетентних фахівців. Навіть чимало огуджений схоластичний метод є не коренем, а всього лише
ознакою повзучої хвороби.
Те, що задуманий інститут прикладного
права повністю лежить у площині цієї відсталості, проявляється вже у його назві, та й у кожному
слові звернення і плану створення. Це має бути
інститут прикладного права, тобто інститут застосування встановленого, а це, вочевидь, означає винятково укладеного в параграфи права, а
не інститут дослідження пануючого в реальному
житті права, яке розвивається і яке не розписане
по параграфах. В інституті будуть знаходитися
для ознайомлення договори у «взірцевій формі»,
тобто лише у формі зразків, «скарги з відповідною юридичною процедурою і рішеннями, всі
ретельно оброблені і перероблені лише з метою
досягнення їхньої предметної та мовної правильності», тобто як формуляри. Автор проекту проявляє настільки ж мало розуміння живого права,
як і вся традиційна юридична наука і побудоване
на її основі викладання юридичних дисциплін;
для нього все це є «прикладним правом», приватний документ і судове рішення, земельний кадастр, державні реєстри, випадки неявки в суд,
виконання судових чи інших юридичних рішень,
графік судів, адвокатських контор, допоміжна
діяльність при здійсненні суспільного правосуддя, юридична статистики. І навіть тут ще багато
чого бракує. Як, наприклад, виглядають справи з
торговельними звичаями? Вони не належать до
«прикладного права»? Та звичайно належать: до
сфери дії ст. 17 Загального Торговельного кодексу (§ 346 Торговельного кодексу). Вони, вочевидь, були виключені через те, що вони не повністю позбавлені підозри щодо їх належності до
практичного права. Про третейські суди і третейські юридичні процедур також нічого не згадується. Це, вочевидь, так само має свої вагомі
причини. У справах третейських судів, зазвичай,
час від часу проявляються ті чи інші аспекти
практичного права, перш ніж їх «рознесуть» десь
в інших юридичних установах.
У плані створення інституту можна знайти
нагромадження найрізноманітніших речей. Заради адекватності їх оцінювання їх потрібно відділити одне від одного. Так, VI відділ (юридична

статистика) є, напевно, нічим іншим, ніж бібліотекою; за умови належного керівництва цим відділом він буде виконувати функцію, яку виконує
бібліотека з добрим управлінням. IIІ відділ, здійснення суспільного правосуддя, має містити
процесуальні документи, процедурні документи,
крім документів судових процесів, далі документи з виконання судових рішень і документи по
банкрутству; щоправда, міститися там мають
лише документи по справах, які «реально трапилися, а не якісь винайдені речі». Чи буде цей відділ завдяки цьому чимось більшим, ніж зібранням формулярів? Він справді був би чимось іншим, якби туди приймалися документи у їхній
первинній незміненій формі, а не «ретельно оброблені з метою досягнення їхньої предметної та
мовної правильності» та без огляду на їхню взірцевість. Тоді вони були б бажаним матеріалом
для семінарських занять, студенти могли б тоді
вивчати, у якій послідовності відбувається перебіг тієї чи іншої процедури, на які форми при
цьому, як правило, зважають, а які традиційно
залишають поза увагою, вони могли б відточувати свій інтелект і спостережливість, виявляючи
помилки чи якісь особливі тонкощі. Усе це, само
собою зрозуміло, не є живим правом, діяльність
різного роду установ є лише практикою, прикладним застосуванням права, щонайбільше відправленням правосуддя. Але там, де діяльність різного роду установ втручається у життя, ще наявна вдячна сфера для дослідників реального життя, яка, однак, само собою зрозуміло, залишається поза увагою інституту прикладного права з
огляду на його вузькі цілі. Те, як позов, судове
рішення, примусове виконання судового рішення, судова процедура зі встановлення майна померлого і його передачі родичам, опікунство
впливають на життя, як життя послуговується чи
доходить згоди з ними, як воно страждає чи ухиляється від них, є вочевидь більш удячною темою для спеціалістів у сфері процесуального
права, ніж це, як видається, припускає нова наука з процесуального права. Юридична статистика
надає лише сухі цифри, а що вони означають,
мала б дослідити наука живого процесуального
права. Швидке правосуддя, яким Австрія завдячує новому цивільному процесу, прекрасно відображається в юридичній статистиці; і ніхто не
говорить про те, що не один польський дрібний
чи безземельний селянин має завдячувати цьому
правосуддю саме тим, що його будинок і подвір’я були продані, перш ніж він, найнявшись
на роботу зі збору врожаю в чужу країну, міг
здогадатися про те, що якомусь адвокату в окру-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2012. Випуск 636. Правознавство.

7

Пер. з нім. І.Я. Яцюка; наук. ред. М.В. Никифорака

жному місті, який є його куратором, була доставлена позовна заява з цілком конкретним злим
умислом. Чи переймається хоч якийсь один учений у галузі процесуального права тим, що виключення апеляції на заочне рішення суду вже
стало власне цілою процесуальною індустрією, і
що австрійські лихварі і продавці товарів у кредит ретельно підбирають для подачі позову такий момент, щоб відповідачу було якомога важче особисто з’явитися в суд на розгляд справи.
Серед процесуальних документів є такий
вид документів, важливість якого для юридичної
науки вже давно усвідомлена: Це ухвали тієї чи
іншої установи, зокрема присуд. Що з цього виду
документів може надати інститут прикладного
права? Звичайно, той чи інший формуляр. Однак
очевидним є те, що це ще набагато менше, ніж
нічого. Те чи інше рішення важливе своїм змістом, а не формою. Для пануючого ж напрямку
судовий присуд знову ж таки є всього-на-всього
одним з випадків прикладного права, своїм завданням цей напрямок вважає передусім перевірку правильності застосування закону. Вже позиція французьких арретистів значно глибша,
ніж юристів, які вважають своїм завданням написання пояснювальних коментарів до судових
рішень, опублікованих у крупних зібраннях Даллоца і Сірея під назвою «Journal du Palais“. Для
них судове рішення є вираженням права не в тому розумінні, як це право уявляв собі законодавець, а в тому розумінні, як воно розвивалося у
свідомості французьких суддів упродовж ста років дії французьких юридичних кодексів. Вони
знаходять у них, кажучи словами Вейніала, який
за столітню історію дії Code civil натхненно висвітлював цей напрямок: «Поняття зміни права,
яких зазнала юриспруденція і завдяки яким
юриспруденція примушує підкорятися закону;
поняття загальної мовчазної згоди, яка перетворює юриспруденцію не тільки в слугу закону, але
й у конкурента та помічника закону.»
Під впливом цієї думки перебував і я, коли
близько чверті століття тому почав працювати
над своєю роботою про мовчазне волевиявлення.
Я хотів, після того як я простудіював понад
600 томів збірників судових рішень німецьких,
австрійських і французьких судів, зобразити картину того, що зробило судочинство із мовчазного
волевиявлення судів. Але незабаром мене набагато більше за судові рішення захопив той фактичний процес, який лежав в основі їх прийняття. І тому в моїй книзі, принаймні у значній її
частині, висвітлюються факти й обставини конкретних судових справ, які привели до відповід8

них судових рішень, перебіг цих фактів і обставин у реальному житті, а також функція мовчазного волевиявлення у юридичному повсякденні.
І в цій праці я вже фактично використовував соціологічний метод юридичної науки, який я пізніше намагався теоретично обґрунтувати.
Згодом я побачив, що й цей метод не повністю приводить до мети. Судові рішення не
дають бездоганної картини юридичного повсякдення. Наскільки мало з того, що відбувається
насправді, доходить до державних органів, скільки багато всього у принципі або за фактом залишається виключеним з юридичних процедур.
І при цьому правовідносини, які характеризуються полемікою щодо них, усе-таки проявляють
зовсім інші спотворені риси, які здебільшого зовсім не притаманні правовідносинам у спокійному
стані. Хто б хотів судити про наше сімейне життя
чи діяльність об'єднань громадян за сімейними судовими спорами чи спорами за справами спілок? З
іншого боку, цей досвід висвітлюватиметься, як
тільки текст відповідного договору стане предметом розмови. Тобто соціологічний метод обов'язково передбачає доповнення результатів, отриманих з рішень, прийнятих державними органами,
безпосереднім спостереженням за життям.
У відділах ІІ, IV, V інституту прикладного
права студентам повинні показувати устаткування судів і їхніх допоміжних установ, земельних
кадастрів і державних реєстрів, адвокатських і
нотаріальних контор. Це видається щонайменше
зайвим. Як уже сказав Альберт Еренцвайґ, відвідини таких установ і закладів надали б про них
набагато більше відомостей. Сподіваюся, що вже
тепер місцями дехто буде наважуватися на такий
вид проведення занять на засадах наочності. Чогось серйознішого можна буде, в усякому випадку, досягти лише тоді, коли можна буде втілити
пропозицію Цітельмана про направлення молодих юристів під час навчання на кілька місяців
до суду або в адвокатуру. Як легко тоді можна
було б вивчити цивільний і карний процес.
Дещо іншу особливість має перший відділ
інституту: зразки договорів, документи спадкоємного права, ділові документи зі сфери торговельного права. На важливість документації для
догматичної юридичної науки я вказував, мабуть, одним із перших уже у своїй праці «Вільний розсуд судді» (с.35) і я маю право, мабуть, оцінювати як успіх спричиненого нею руху те, що
цього разу її принаймні взагалі згадали з належною
пошаною. Однак, на жаль, у такий спосіб, у який
вона повинна висвітлюватися в інституті прикладного права, вона не зможе значною мірою прислу-
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житися ні науці, ні практиці викладання, ні закону,
ні правосуддю, а найменше вона у такий спосіб
зможе виконати ту службу, яку очікую від неї я.
Уже перший погляд на правове повсякдення показує, що в ньому здебільшого панівне становище посідає не закон, а документ. Усе податливе право витісняється змістом документа.
У шлюбних договорах, договорах купівлі, оренди, надання кредиту на будівництво, договорах
іпотечної позики, у заповітах, договорах про
спадок, статутах спілок і торговельних компаній,
а не в параграфах кодексів законів необхідно
шукати живе право. Усі ці договори мають поруч
із індивідуальним змістом, який стосується лише
конкретної сфери ділової діяльності, також свій
типовий, знову й знову повторюваний зміст. Цей
типовий, знову й знову повторюваний зміст документа є його найважливішою характеристикою. У нас тоді, мабуть, було б більше монографій про договір районування буряків, продаж
лікарських практик або про заставу у договорі
сільськогосподарської оренди, ніж про структуру
заставного права за його суттю. Однак що ж робити студенту із сучасним документом? Чи отримує він належну допомогу в тому, щоб він якось
одного дня побачив чи то договір про оренду, чи
нотаріально завірені шлюбні договори? Для того,
щоб тепер, коли ще практично навіть не розпочали думати про наукове освоєння сучасної документації, можна було чогось навчитися із неї,
потрібно насамперед самому бути вченимдокументознавцем. Передусім самій науці необхідно володіти як чітким уявленням, так і вмінням показати студентам те, як відбувається наукове опрацювання сучасних документів. І це настільки нове і складне завдання, що воно точно
не може бути виконане мимоходом, за сумісництвом і до цього ж ще й в одну мить. Яку користь
тут може принести збірник навчальних матеріалів? Оскільки професор Шперль не ставив перед
собою відповідного завдання, то зайвим було б і
запитання до нього щодо того, як він уявляє собі
його вирішення: він міг би з повним правом відмовитися давати відповідь. Мені, однак, має бути
дозволено послатися на споріднену сферу досліджень, яка вже викликала значну зацікавленість:
це сфера історичного документознавства. Історику, зокрема історику права, добре відомо, що
саме тут сформувалася техніка, яка належить до
найскрупульозніших і найскладніших у науці, а
для опанування всіх її тонкощів не вистачило б і
цілого, присвяченого винятково лише роботі над
цією технікою життя. І оскільки я вже роками
займаюся питанням шляхів і способів опрацю-

вання сучасних документів у догматичній юриспруденції – вимогу оприлюднення наукової юридичної праці, присвяченій сучасному документознавству, я поставив уже у своїй роботі «Вільний
розсуд судді» (с. 36) – то я також уважно стежив
і за історичними методами дослідження. Частково стосовно сучасних документів постають зовсім інші, однак аж ніяк не менші завдання, ніж
стосовно історичних.
При цьому особливу увагу потрібно звернути на такі дві речі. Передусім розділ сучасної
юридичної науки, який вивчає проблематику
приватного права, мав би перевіряти документи
на їхній узагальнено-важливий, типовий, знову й
знову повторюваний зміст, опрацьовувати його
на юридичних засадах і належно та всебічно оцінювати з погляду соціальної, економічної й законодавчої політики. Окрім того, він мав би
представити загальну картину того, що відбувається у веденні документації по всій імперії.
І хоча тут у цілому до певної міри спостерігається відповідність, усе-таки в деталях документи
дуже різняться залежно від регіонів, класів, станів, народностей, віросповідань імперії. Тут, мабуть, постає завдання виконання робіт у галузі
юридичної статистики із застосуванням методів
дослідження документації. Без нових методів
цього, мабуть, не вийде, а їхня розробка точно
буде справою не з легких. Але які серйозні перспективи успіхів відкриваються тут перед юристом, якщо йому до того ж удасться розкрити історичні, економічні чи суспільні передумови цих
розбіжностей.
І все-таки, чи не занадто сильно завищується оцінка документації, якщо думати, що в ній
без особливих проблем можна вбачати живе право? Коли я почав займатися дослідженням документації, то це в мене взагалі не викликало запитань, настільки само собою зрозумілою річчю
здавалося мені те, що документ усім своїм змістом є носієм і свідченням живого права; сьогодні
ж у мене немає сумніву в тому, що на це питання
потрібно дати заперечну відповідь. Живе право у
змісті документа – це не те, що, наприклад, визнають обов’язковим до виконання суди при
прийнятті рішення в тому чи іншому юридичному спорі, а всього-на-всього лише те, чого сторони дотримуються у реальному житті. Це живе
право знову-таки реалізовується не завжди так,
як воно повинно було б реалізовуватися відповідно до планів сторін чи їх юридичних конструкцій. Дію оформлених документально справ аж
ніяк не можна пізнати з їхніх потенційно досяжних правових наслідків. Чи був би спроможний
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хто-небудь вивести зі статутів спілок чи акціонерних товариств те, що такі на папері всесильні
збори членів найчастіше виявляються звичайнісіньким, без будь-якого значення зібранням людей, які з усім погоджуються, і що їм серйозно
можна допомогти, лише надавши їм особисті
права? Однак зміст документа, який має юридичну силу, не надає надійних відомостей не лише
про дії, які не входять у плани юридичних сторін, але й про дії, які вони очікують. Багато чого
у документі є просто традиційно-звичним: укладач документа переписує це зі свого зразка, юридичні сторони цього зовсім не усвідомлюють;
тому вони не будуть того, що міститься у відповідному документі, ані вимагати, ані забезпечувати, аж поки цей документ на випадок юридичної суперечки не потрапить у руки юриста, який
тоді пустить його в суді в дію. Розпорядження на
включення інших положень у документ юридичні сторони віддають лише для того, щоб бути у
всеозброєнні, коли наступить крайній випадок;
однак само собою зрозуміло, що про це не йде
мова до тих пір, допоки всі справи йдуть гладко.
Інша частина розуміє це дуже добре: вона незворушно мириться з усіма найбільш жорсткими
пунктами договору такого типу, у той же час наполегливо відшліфовуючи усе те, що справді серйозно мається на увазі. Коли читаєш договір
оренди прусського управління державними землями або Буковинського греко-східного (православного) релігійного фонду, то дивуєшся тому, як
узагалі орендар може рухатися всередині цього
створеного з параграфів вузького плоту з колючим
дротом. І, тим не менше, орендар перебуває при
цьому в дуже непоганій ситуації: всі ці положення
щодо штрафів, передбачених у договорі, обмежувальних умов стосовно тих чи інших термінів,
звільнень у скорочений порівняно з передбаченим законом термін після повідомлення про звільнення, втрати застави через власну вину, відшкодування збитків ніколи не вступають у дію,
якщо вдається якось дійти згоди з орендарем.
Хто живе реальним життям, той хоче передусім
мирно здійснювати з людьми ділові операції;
йому зовсім не йдеться про те, щоб вести судові
процеси, навіть якби він їх і вигравав.
Також і що стосується документів, то варто
розрізняти діюче і живе право. Діючим право
(норма, на основі якої приймається рішення) є,
мабуть, повний дійсний зміст документа, бо ним
визначається перебіг процесу: однак живим правом
цей зміст є лише настільки, наскільки юридичні
сторони регулярно дотримуються його, у тому числі й тоді, коли вони не хочуть допуститися до су10

дового процесу. Науковці й викладачі повинні ретельно розрізняти ці відмітні одна від одної складові частини документа, який містить той чи інший
договір, інакше цей документ передаватиме викривлену і спотворену картину реального життя. Однак і для правосуддя та законодавства ця протилежність само собою зрозуміло є надзвичайно важливою, хоча, безперечно, виникає сумнів, чи вони
погодяться серйозно сприймати те, що взагалі не
було призначено для появи у житті.
Будь-який документ, само собою зрозуміло, лише настільки засвідчує живе право, наскільки воно оформлено документально. Однак і не
оформлене документально право є достатньо великим і важливим, щоб його не оминула увага
дослідника. Однак як його встановити? Безперечно, немає іншого засобу, окрім відкрити очі,
зібрати всі необхідні відомості, уважно спостерігаючи за життям, розпитувати людей, записувати
їхні свідчення. Однак це, щоправда, майже завищено-нахабна вимога до юриста, коли від нього
жадають, щоб він намагався учитися і на основі
власного сприйняття, а не тільки на основі параграфів і підшивок документів, однак саме такої
вимоги якраз не уникнути, і тут ще можна отримати чудові здобутки.
З незліченної кількості того, що заслуговує
на дослідження у такий спосіб, я хочу виділити
лише дещо. Це передусім старе право, яке вижило й діє і тепер. Часто у цьому плані відзначається те, що будь-який новий кодекс законів не усуває одним махом здавна усталених і діючих у
повсякденні правових нституцій і положень.
Старе право, яке є звичаєвим правом, а не правом юристів, продовжує існувати під тонкою
оболонкою, воно визначає дії і правову свідомість народу. Фахівець з історії права може тут
не лише знайти багато чого такого, що відсутнє у
його джерелах, а й отримати живе унаочнення
того, про що загалом склалася думка, що воно
ніби то стосується тільки давно минулих часів.
Документи при цьому треба залишити поза розглядом; адже відомо, як часто вони існують у
формі компромісу між усталено-традиційним і
вимогами нового права: напр., у селянському
спадковому праві, у шлюбному майновому праві.
Однак тепер існує набагато більша, ніж дотепер,
необхідність концентрації уваги на всьому тому
зі старого права, що без документального оформлення продовжує жити у народі, тим більше,
що воно навряд чи ще довго зможе чинити опір
натиску теперішнього рівня комунікації й контактів. Навіть у сфері дії австрійського громадянського кодексу законів Вогішічу вдалося відкри-
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ти цадруґу, одну з найдавніших форм організації
людства; в іншому куточку Австрії, у східній
Галичині, Дністрянський («Звичаєве право і соціальні союзи», Чернівці, 1905 р.) відкрив торговельне товариство, яке у незвичній і, само собою
зрозуміло, повністю чужій австрійським законам
формі охоплює всю українську народність бойків. Я сам також зміг установити, що серед українців східної Галичини і Буковини ще приблизно півстоліття тому місцями існували селянські сімейні
кооперативи: сьогодні вони, мабуть, уже повністю
зникли. І також те, що і в австрійських німців не
бракує фрагментів діючого старого права, нещодавно довів Манчка («Старе право в народній свідомості», Відень, 1907 р, (також: Судова газета (Gerichtszeitung), № 10 і 11, 1907). На моє прохання
дещо для мого інституту живого права записав також віденський письменник др. Роблєр.
Однак для юриста важливішими за такі
відмираючи фрагменти старого права є, мабуть,
життєздатні зародки нового права. І тут перед
нами постає дуже своєрідний факт. Повсюди як
вікопомний здобуток історичної школи розглядається висновок про те, що право перебуває у
процесі постійного розвитку, і при цьому необхідно вважати, що це твердження істинне не лише для давно минулих часів, а й для нашого століття. Однак науковці й викладачі використовують цю прописну істину дуже своєрідно. Допоки
мова йде про стародавніх римлян або про німців
десь до середини XIV чи XV століть включно,
тобто про часи, у які ще значною мірою не існувало системного і структурованого законодавства, то й у сфері приватного права історія права
явно намагається зобразити розвиток правових
інституцій, сім’ї, відносин особистої підлеглості,
земельної власності, договору практично зовсім
не враховуючи мізерної кількості, тодішніх, як
правило, маловпливових законів. Стосовно пізнішого періоду часу цей метод історії права не
спрацьовує вже майже зовсім; упродовж усього
останнього століття, яке для юриста-практика
все-таки найважливіше, тому що з нього походить крупний масив і сьогодні ще обов’язкового
для виконання права, наукові дослідження і викладання історії права повністю розчиняються в
історії законодавства. Що це означає? Може у
ХІХ ст. припинився розвиток правових інституцій поза сферою закону? Мабуть, треба наважитися на висловлення тези про те, що причина такого великого значення, яке сьогодні майже інстинктивно надається викладанню історії права,
полягає у тому, що це викладання є єдиним засобом, який принаймні стосовно давно минулих

часів зображає студентам картину, хоча й неповну, реального процесу розвитку права в суспільстві у тих чи інших крупних сферах? Ще і сьогодні, так само як це було у давнину чи у Середньовіччі, історія права ґрунтується не стільки на
виникненні, а потім припиненні дії сформульованих, викладених словами правових положень,
скільки передусім на виникненні нових правових
інституцій, а також на тому, що вже існуючі інституції поступово набувають нового змісту.
Адже жоден історик права не погодиться з тим,
що основоположні правовідносини Німеччини
напр., у ХІV столітті проявляють ті ж характеристики, що й у XV столітті, чи з тим, що до певної
міри дуже радикальні зміни наступили б лише
внаслідок рідкого і слабкого втручання законодавства: чи не справджується це твердження стосовно ХІХ століття, часу настільки стрімкого у
суспільному, економічному та політичному планах, що його людство дотепер мабуть, ще й не
переживало? Питання тут якраз у тому, що належить розуміти під поняттям «розвиток». Сімейне право розвинулося, це означає сьогодні те
ж саме, що й у Середньовіччі: відносини чоловіка й жінки, стосунки між батьками й дітьми мають тепер іншу сутність; розвинулося земельне
право, – навіть якщо не враховувати здійснене
органами державного управління на основі відповідних законів звільнення селян з відносин
залежності від їхніх поміщиків – що означає:
склалася інша ситуація щодо землі, тому що засновуються інші типи речових і обов’язкових
прав, які стосуються землі, а також тому що змінився економічний стан селянина та крупного
землевласника; розвинулося договірне право;
цей розвиток підкріплюється виникненням нових
видів договору, а традиційні види договорів при
укладанні наповнюються іншим змістом; розвинулося спадкове право: свідченням цього розвитку є передусім те, що тепер заповіти та інші дарчі дії на випадок смерті звучать по-іншому, ніж
сто років тому. У порівнянні з цими корінними
перетвореннями всі дотеперішні здобутки законодавства видаються вкрай незначними.
У багатьох речах ключове значення належить правовій природі організації. Для того, хто
уважно спостерігає за живим правом, право якраз не є «примусовим укладом», а організацією
державного, суспільного й економічного життя.
Право організовує (упорядковує) державу, сім’ю,
спілку, економічну діяльність, різного роду відносини (їх у першу чергу через договори). Воно
організовує передусім через свої норми, через
накази і заборони, а не через примус органів
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управління: яким «добрим» було б сімейне чи
церковне життя, функціонування держави чи діяльність спілки, яким «добрим» порядок у сільськогосподарському помісті, на фабриці чи в
майстерні, якби вони трималися лише на примусі
чи включали можливість його застосування. Навіть значна маса договорів виконується добровільно, без думки про загрозу примусу: а ті, що не
передбачають застосування примусу, часто-густо
виконуються найбільш добросовісно (суспільні
зобов’язання, ігрові борги). Держава, суспільство
чи економіка не проіснували б і 24 години, якби
їхнє функціонування і справді необхідно було б
забезпечувати реальними чи потенційними виконавцями примусу або жандармами. Зрозуміло,
що економічний чи суспільний примус тут наявний завжди, але економічний, суспільний примус
існує і в інших нормах суспільної поведінки, моралі, релігії, порядності, доброго тону. Однак цей
вид примусу не може розглядатися як особливість правової норми. Сьогодні без проблем визнається правова природа організації держави,
церкви, спілок і здебільшого також і сім’ї, навіть
якщо примус справді виключається чи немислимий; вельми очевидною є також правова природа
організації державних економічних закладів,
створених у формі офіційних установ: вона притаманна навіть державним банкам, державним
тютюновим фабрикам, управлінню лотереями.
Однак майже не звертається увага на правову
природу організації приватних економічних підприємств та інших суспільних об’єднань. Чи така
організація повинна набувати правової природи,
лише, напр., у випадку націоналізації приватної
залізниці? Мені видається безсумнівним, що така
організація має правовий характер, є не завжди діючим, однак натомість постійно практичним правом. Тому організацію селянського господарства,
крупного землеволодіння, фабрики, майстерні чи
торговельного дому юристи мають досліджувати,
вивчати і викладати на заняттях так само як, як вони це роблять щодо організації держави, церкви,
спілки чи сім’ї.
Однак як це все можна застосувати під час
навчальних занять? Не варто у цьому плані, щоправда, поки-що розглядати наукову лекцію, бо її
завдання – представлення готових результатів
наукового дослідження, яких, за незначними винятками, зараз ще немає і ще довго не буде. Зовсім інша справа зі згаданим інститутом: його
завдання – викладання наукових методів, заохочення студентів до самостійної розумової діяльності. Складовою частиною інституту живого
права легко можна уявити собі відділення живо12

го права, завданням якого було б постачання інституту матеріалами й оснащенням, а також збереження в архіві результатів зібраних й опрацьованих інститутом даних. Збирання документів з
усіх сфер без розбору навряд чи має сенс, сам по
собі документ нічого не говорить студентам, для
того щоб чогось навчитися на основі документа,
студенту потрібно тривале, детальне й систематичне наставництво: але тим продуктивнішим
було б зібрання документів, відповідних меті діяльності інституту.
Щоправда потрібно бути готовим до докору, що ця справа є занадто важкою для студентів.
Однак ця трудність притаманна будь-яким навчальним заняттям у вищій школі, а тим більше
на юридичних факультетах чи факультетах суспільно-політичних наук: навчальні заняття дають
дещо або широким масам студентства, які хочуть
мати «розмовляючий» підручник, або невеликій
групі обраних, які шукають стимулу для самостійної інтелектуальної діяльності. Викладач
вищої школи може вибирати між цими двома
вимогами, виконати обидві одночасно неможливо. Те, що для проведення занять в інституті практичного права знайдеться достатньо студентів, мабуть, безсумнівне. Вимоги, які висуваються на філологічному факультеті, часто йдуть набагато далі.
Однак і на семінарах з національної економіки, у
яких повсюди беруть участь багато юристів, а в
Австрії майже винятково тільки юристи, з успіхом
проводяться тренування цього виду.
І все-таки такий інститут та відділ можуть
бути недостатніми. Живе право занадто важливе
для всіх сфер державного життя, щоб припиняти
його дослідження через відсутність державної
підтримки1. Звичайно, вчені незабаром присвятять свої старання недавно відкритій ділянці дослідження і будуть намагатися отримати необхідний
матеріал завдяки власній діяльності: однак для виконання вичерпної і надійної роботи, тим більше
для усієї імперії, зусиль однієї особи, без сумніву,
не вистачить. Це потребуватиме організованої,
кваліфікованої роботи багатьох людей, із залученням апарату державних установ, у державному інституті на зразок статистичних установ.
Однак справа мусить до цього дійти. Як би
у керівних колах не ігнорували вимоги дослідження і викладання, та й навіть правосуддя,
проти насущної потреби законодавства й управління довго не поборешся. Фатальною помилкою
1

У Росії звичаєве право, яке застосовується муніципальними судами, офіційно зібране у збірнику: Труды
комиссии по преобразованию волосных судов – Петерсбург, 1873/74, 6 томов).
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історичної школи було те, що вона вимагала від
законодавця передусім знання історії права: набагато важливішим є для нього точне знання сучасності. І тому ми, мабуть, при застосуванні
кожного законодавчого чи управлінського заходу, який проявляє глибшу дію, мусимо казати
собі, що ми не лише не володіємо знаннями щодо його справжніх передумов, а й - на сучасному
етапі – жодним засобом для отримання таких
знань. Ми повсюди блукаємо в темряві. Іноді
офіційний, на основі розпорядження, збір даних,
який проводиться некваліфікованими, перевантаженими іншою роботою, невмотивованими
працівниками без використання наукових методів, які можуть сформуватися лише на основі
багаторічних студій і досвіду, виявлявся вкрай
недостатнім. Опитування й анкетування дають у
кращому випадку уявлення про настрої, бажання
й прагнення окремих вибраних навмання осіб,
але точно не об’єктивну картину дійсності.
А статистика? Будучи єдиним, мабуть, у даний
час джерелом методичного пізнання дійсності
вона прямо-таки волає про доповнення. Чого вартують усі числові показники заборгованості
якогось земельного помістя, якщо не встановлено й не опрацьовано юридичних основ заборгованості і змісту виконавчих документів на оплату
боргу? Яку цінність мають дані статистичного
управління, якщо одночасно не є відомим мінливий і такий різноманітний зміст трудових і тарифних договорів? Новий президент центральної
статистичної комісії у Відні оголосив про бажання звернути свою увагу на статистичні дані щодо
гірських альпійських пасовищ. Він, без сумніву,
зможе встановити обсяг, продуктивність, та й,
мабуть, особливості ведення господарства в аль-

пійських гірських пасовищах, які належать громадам; але чи це все, що нам необхідно знати
про ці пасовища? Правовідносини у них змінюються від однієї коронної землі чи місцевості до
іншої, від одного населеного пункту до іншого.
Проведені інститутом практичного права дослідження гірських пасовищ на Буковині, які перебувають у власності громад, показали, якими
складними, заплутаними і аж до деталей урегульованими старими звичаями вони є: а чи скажуть нам щось числові показники про це?
Як відомо, звільнення селян східної Галичини з відносин залежності від їхніх поміщиків,
проведене австрійськими урядовими органами у
50-х роках минулого століття із невимушеністю,
зовсім не обтяженою компетентністю, призвела
тоді до серйозних селянських заворушень у цьому куточку імперії. Тисячі селян через відкриті
кримінальні справи проти них потрапили в нещастя, мир у краї був надовго зруйнований, а
розв’язок аграрного питання унеможливлений до
сьогодні. Подібні завдання тепер стоять перед
Австрією у Південному Тіролі, Австрійському
Примор’ї й Далмації. Від способу їх розв’язання
відносини імперії з італійським народом у його
кордонах, а можливо навіть майбутнє самої імперії залежать, мабуть, набагато більше, ніж від
питань високої політики, якими лише, як здається,
всі сьогодні й переймаються. І якщо це завдання
буде вирішено успішно, то цим треба буде завдячувати в першу чергу професору Шуллєрну фон
Шраттнергофену, який опікувався збором даних
про колонат і проводив такі збори. Він проводив їх
як економіст, застосовуючи звичні для економістів
методи, які, однак, дуже близькі до методів, котрі
пропонуються юристам у цій праці.

Стаття надійшла до редколегії 5 вересня 2012 року.
Рекомендована до опублікування у “Віснику” науковим редактором П.С.Пацурківським.
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"СОКРАТІВСЬКА МАЙЄВТИКА" ТА СТАРОГРЕЦЬКИЙ ТИП ПРИРОДНОГО ПРАВА
Розкрито передумови появи старогрецького вчення про природне право, а саме показано, що воно стала
складним підсумком дії безлічі чинників: виникнення в наслідок культурної революції старогрецької особистості та старогрецького полісу як політичного житла цієї особи; перенесення абстрактного мислення з предметів
неживої природи, з космосу, образно кажучи, на старогрецький поліс та людей, що населяли його, відкриття
Сократом методу його майєвтичного аналізу. Інакше кажучи, появу старогрецького вчення про природне право
слід розглядати як глибоко закономірний результат еволюції старогрецького індивіда та становлення його особистості, старогрецького соціуму в цілому, а також природнонаукової старогрецької традиції правопізнання. Це
ще раз підтвердило нерозривний взаємозв'язок і взаємообумовленість між природознавством і суспільствознавством, між пізнанням природи в цілому та такої її особливої частини, як соціалізованої особистості і її фундаментальних властивостей. Найбільш плідним підходом, що забезпечив відкриття та пізнання старогрецького
природного права, виявився потребовий підхід. Саме він забезпечив знаходження генетичних зв'язків між вільним громадянином старогрецького полісу та його природним правом.

Постановка проблеми. У численній літературі, присвяченій дослідженню старогрецької
традиції пізнання, по різному вирішується питання про приналежність Сократа до тієї або іншої течії теоретичної думки. Але це, швидше за
все, акцентування деталей, ніж фундаментальних
відмінностей. Річ у тому, що до часу активної
пізнавальної діяльності Сократа, в середині V
століття до н.е., в Древній Греції склалося усього
лише два по справжньому якісно відмінних типи
філософствування - більш ранній "фізичний"
тип (фізикалістський) і новий софістський. Інших типів філософствування старогрецьке суспільство до вказаного періоду часу не знало, тому перед Сократом відкрилася на початку його
творчої кар'єри украй очевидна альтернатива.
Якщо врахувати, що "фізикалізм" перебував на
той час в глибокій методологічній кризі, яка здавалася нерозв'язною, то Сократ вибирав об'єктом
свого пізнання одне з єдиного - людську діяльність, тобто, можна з певністю сказати, що його
він запозичував у софістів.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Багато дослідників відмічають близькість Сократа та його послідовників з софістами, більше того, не вбачають між їх методологічними побудовами та отримуваними результатами істотних
відмінностей. Типовий представник цього підходу А.С. Богомолов, наприклад, пише: "Провести
чітку грань між софістами, з одного боку, та Сократом із сократівцями - з іншого, украй складно,
якщо взагалі можливо. Міркування Сократа не
менше, якщо не більше витончені, ніж мислення
софістів. Вони мало розрізняються і за своїми
результатами - чи дивно, що Сократ був страчений не за що інше, як за те ж саме "розбещення"
молодих людей, яке сам він інкримінував софіс14

там? Софізми сократиків, зокрема "мегарські
проблеми" Евбуліда або апорії Діодора Крона і
Стильпона, набагато знаменитіші, ніж аналогічні
аргументи софістів" [5, c.179]. А.Ф.Лосєв дотримувався протилежної думки і вважав, що Сократ
був повною протилежністю софістів, критикував
їх суб'єктивістські та анархічні тенденції [15,
c.5]. Десь між цими крайнощами знаходиться
позиція В. С. Нерсесянца. Відмічаючи наявність
істотних відмінностей між Сократом і софістами,
він, проте, знаходить багато схожого і навіть загального між ними: "… пафос просвітництва,
олюднення знання, деміфологізація світу, життя і
думки, подальший відхід від міфу до раціонально-логічних форм трактування природних і суспільно-політичних явищ, від міфологічно орієнтованого колективного несвідомого до індивідуальної свідомості, критичність до форм полісного життя, що склалися, ставка на навчання і виховання як засіб вдосконалення індивідів та
всього полісу" [17, c.96].
У якості основної мети дослідження автор
поставив у даній статті завдання з’ясування типу
методологічного підходу Сократа до пізнання,
аналіз методологічного інструментарію, що
ввійшов до цього типу, розкриття природи «сократівської майєвтики» та парадигми старогрецького типу природного права.
Виклад основного матеріалу. Центральною для сократівської філософії стала тема добра як цільової форми причинності та доброчесності як форми активності, доцільно спрямованої
на досягнення добра. Причому визначальною
рисою добра як такого в розумінні Сократа була
його атрибутивна корисність, здатність задовольняти реальні людські потреби. Така корисність добра здалася Сократу спочатку глибоко
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структурованою - вище добро в теоретичних побудовах Сократа несло в собі корисність для вищої природи, порівняно з природою нижчою:
приміром, вищим благом для людини, вважав
він, є швидше за все те благо, що корисне більше
для душі, ніж для тіла, як вважали софісти, а
значить, благом для людини, ймовірніше всього, слід вважати розум і знання [19, c.130].
Ґрунтовніше та ясніше Сократ про цей феномен
не говорить, але і сказаного вистачає, щоб побачити принципову різницю в розумінні природного детермінатора і мультиплікатора природного
права людини між софістами і Сократом: "Таким
чином, насолода і добро… не одне і те ж" [23,
c.214]. Якщо сократівське добро зорієнтоване на
розум і душу, то насолоди софістів - на тіло. У
цьому докорінна гносеологічна відмінність розуміння ними природного.
Не менш глибокі і методологічні відмінності між Сократом та софістами. Останні абсолютно не довіряли абстрактному мисленню як методу пізнання дійсності, заперечували можливість знаходження істини і обмежувалися поглядами, побудованими на врахуванні безлічі речей,
що чуттєво сприймаються буденною свідомістю.
В протилежність цьому Сократ повністю довіряв
абстрактному мисленню еллінського типу (що
ріднило його з "фізиками") і вважав, що лише з
його допомогою може бути досягнута істина, без
знаходження якої неможливе справжнє пізнання.
Стосовно пошуків добра Сократ вважав,
що саме безліч людських уявлень про нього, тобто, думок, а не знання, дуже часто призводили у
результаті не до знаходження добра, а навпаки до знаходження зла. Вирішення цього протиріччя Сократ і зробив основним предметом свого
майєвтичного аналізу. На противагу софістам,
які в якості однієї зі своїх стратегічних цілей
культивували багатозначність слів і втрату мовою визначеності та чітких контурів, перетворювали її на щось немислиме, в понятійні "пастки",
Сократ поставив перед собою мету точно визначити думку в адекватному їй одному-єдиному,
найфундаментальнішому слові - в понятті. Саме
ці понятійні визначення, як припускав Сократ, і
повинні були виконати функцію однозначного,
адекватного зв'язку думки-мови з відповідною
дійсністю і дати суб'єктові, що пізнає, знання
замість думки: "… я визнав доцільним звернутися до умоглядних понять і в дзеркалі їх досліджувати істину буття, - резюмує Сократ. - Так чи
інакше, я пішов цим шляхом, тобто, кожного разу покладаюся на поняття, яке рахую за найбільш
вірне, і те, що, як мені здається, узгоджується з

цим поняттям, я приймаю за істинне, ... а те, що
не узгоджується з ним, - вважаю неістинним"
[23, c.275, 100A].
Істинний зміст абстрактного, відстороненого поняття не даний суб'єктові пізнання, безпосередньо, він не лежить на поверхні, подібно
до безлічі чуттєвих сприйнять, що виражаються
в думках, а ніби постає за їх хаосом. Щоб отримати істинне знання про щось, вивести про нього
істинне поняття, необхідні спеціальні пізнавальні
процедури, які базуються на особливому методі
пізнання. Таким методом для Сократа, що найбільш цілісно втілений в "сократичних діалогах
Платона", стала "сократична майєвтика". Буквальний переклад цього терміну із старогрецької
мови звучить як "повивальне мистецтво". Цей
термін філософії Сократа, що означає метод його
пізнання, уперше зафіксований Платоном в його
діалозі "Теетен". Він, йімовірніше, своїми коренями проникає до вчення історичного Сократа,
одним з підтверджень чого може служити репліка про "викидень думки" в комедії Арістофана
"Хмари". (Згодом цей термін часто зустрічається в
платонівській пізнавальній традиції). Сенс сократичної майєвтики - в протиставленні зовнішньої
софістичної знання-думки, множинної і неістинної,
такої, що є прямим наслідком чуттєвого сприйняття світу суб'єктом пізнання, і внутрішнього, іманентного філософського знання, якому, за визнанням
самого Сократа, навчити не можна, проте його можна відкрити в собі самому 2.
Помічником і наставником суб'єкта пізнання в отриманні внутрішнього філософського
знання і являється Сократ, ремесло якого не учительство, як у софістів, бо сам він "нічого не
знає", а щось на зразок повивального мистецтва,
яким займалася його мати Фенарета3. Відмінність лише в тому, що Сократ допомагає не народженню дитини, а народженню думки і робить
він це майстерно в діалозі за допомогою питань і
відповідей. Найбільше "ж в нашому мистецтві, 2

Сократ, мабуть, ще не знав, що не можна на еллінський зразок логічно відкрити і визначити граничні і
нелогічні "речі", наприклад, "добро", "справедливість"
і так далі, оскільки вони є не логічним типом реальності. Їх і подібні до них "речі", як пізніше зрозуміє
Платон, можна лише безпосередньо вбачати окрім і
до всякого логічного визначення. За логікою самого
Сократа, не можна знати похідні речі, не знаючи початкових, тих, які "самі по собі". А цих речей Сократ,
мабуть, все-таки не знав.
3
Фенарета говорить: "від мене вони нічому не можуть
навчиться, просто самі в собі вони відкривають багато
прекрасного, якщо, звичайно, мають і народжують його.
Повиття ж цього винуватці - бог і я". Див: [22, 150Д].
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вигукував Сократ, - те, що ми можемо різними
способами допитуватися, чи народжує думка
юнака помилкову примару або ж істинний і повноцінний плід" [22, 150B-C], так що майєвтика це образний термін для того, що Аристотель пізніше інакше називав "індуктивним методом"
Сократа і його аналітикою понять.
За формою пізнавальний метод Сократа
(його майєвтика), як жоден інший в історії філософії, був вкрай іронічним, причому щиро іронічним. Це, мабуть, було логічним наслідком тієї
обставини, що сократівська формула "знання незнання" сама по собі іронічна. Вона утілює в собі
два взаємовиключні стани - і повного неука, і
знавця одночасно. У гносеологічному аспекті
іронія Сократа є передусім його самоіронія і лише потім іронія4. В методологічному ж плані його іронія недвозначно вказувала на те, що у філософії Сократа між абстрактним мисленням і чуттєвим сприйняттям світу людини продовжувала
існувати така ж непрохідна прірва, яку виявили
між ними ще еллінці, і це за тієї умови, що Сократ був переконаний в існуванні знання, але
ще не міг це неспростовно довести, а також і в
тому, що між знанням і чуттєвим сприйняттям
повинна мати місце єдність, що робить допустимим в соціальній практиці і думки.
Таким чином, у вченні Сократа, як воно
було представлене в так званих "сократичних
діалогах Платона" [3] і яке отримало найменування "сократичної майєвтики", була уперше різнобічно представлена і апробована на практиці
певна система прийомів і методів ("методологія")
пошуку істини, спрямована на виявлення протиріч у позиції співрозмовника, що представляє
розхожу, буденну думку, і що відкриває можливості продуктивного рішення проблеми. У пошуках Сократом природного права вона дозволила
йому остаточно розкрити не лише не природний,
але і украй суперечливий характер конвенціоналістського законодавства. "Сократична майєвтика", провідним методом якої був метод міркувань суб'єкта пізнання за допомогою певних
логічних правил, стала першою історичною
формою методології (системи методів) як типу
раціонально-рефлексивної свідомості, спрямова-

4

Як маску сприймав іронію Сократа П. Адо., а сам
Сократ – маска для Платона. Див.: [1, c. 92-93].
Дж. Реале и Д. Антисері в іроніі Сократа вбачають
як головну виховну функцію: «За метою метод Сократа фундаментальним чином має етичну природу
(виховання душі), і лише по-друге він логічний і гносеологічний» [10, c.71].
16

ної на створення методів пізнання і перетворення
соціальної дійсності.
Згідно даних безлічі історичних джерел,
міркування ще дуже тривалий час і після Сократа сприймалися в якості усього лише нового
способу побудови знання. В той же час поступово все більше усвідомлювався факт прямого зв'язку між міркуваннями суб'єкта, з одного боку, і
появою нових знань, з іншого. Як відмічав Платон, нове знання приходить не від бога, а добувається, вбачається мислячою людиною насправді
при по'єднанні імен і дієслів, тобто, здійсненні
логічних дій [23]. Інакше кажучи, пізнанням у
формі роздуму, міркування і відповідного доказу
є діяльність суб'єкта пізнання, який, спираючись
на вже наявні у нього знання - посилки - або інші
близькі явища (за мірками емпіричного пізнання
того часу, яке лише постає) – обґрунтовані авторитетні думки, сумніви, питання і так далі, а також власне сприйняття, розуміння і бачення
світу, добуває нове знання, отримує наслідки з посилок, висновки у результаті міркувань.
Оскільки на всьому протязі отримання та
оформлення нового знання методом міркувань
найактивнішою стороною цих процесів був суб'єкт, що здійснював їх, дуже швидко, з історичної точки зору, виявилися істотні недоліки цього
методу пізнання. По-перше, з’ясувалось, що різні
суб'єкти пізнання з приводу одних і тих же
предметів або явищ дійсності, згідно своїм індивідуальним якостям, передусім потребам, отримували не однакові нові знання і уявлення про
пізнавані речі, а нерідко їх знання виявлялися
істотно різними або навіть протилежними. Подруге, знову прирощені (нові) знання і уявлення
про світ в ході подібних міркувань нерідко входили в явне протиріччя з раніше здобутими і багаторазово перевіреними на практиці знаннями.
Між потребою в істинних знаннях і абсолютно
не захищеному від суб'єктивного впливу на ці
знання, особливо на методи їх отримання суб'єктом пізнання склалося дуже сильне і водночас
непереборне поза вдосконаленням методології
пізнання протиріччя.
Виділення зі світу речей Я і трансформація
останнього в самодостатнього суб'єкта, в особистість, яка пізнає дійсність стало по суті однією з
найбільших, найглибших культурних революцій
в історії людства. Як свідчать дані історичної
науки, така революція спочатку сталася в Античній Греції. Вона стала прямим наслідком генезису принципу єдності в різноманітті, що завжди
залишався основоположним принципом в історії
старогрецької культури. По суті, він був закладе-
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ний в неї вже спочатку самою природою Греції,
що відрізнялася неймовірною різноманітністю
форм і типів ландшафту, ґрунтів, рослинності і
навіть клімату. Відомий російський античнознавець новітнього часу Ю.В. Андреєв з цього приводу писав: "Цим у свою чергу була значною мірою обумовлена надзвичайна, воістину калейдоскопічна строкатість людських співтовариств, що
населяли країну, які в основному переважно жили за нормами і законами полісного співжиття.
Кожен поліс був подібний на усі інші, але в той
же час в чомусь і відрізнявся від них, так само як
займана ним екологічна ніша - невелика річкова
або прибережна долина, острівець в Егейському
або Іонічному морі - відрізнялася від інших, сусідніх з нею, ніш якимись своїми неповторними
рисами. Розрізнялися смакові відтінки сортів вин
або маслинової олії, по яких завжди можна було
визначити місце їх виробництва. Розрізнялися
прийоми майстрів, що розписували столовий посуд, форми кераміки, бронзових виробів, теракотової і мармурової скульптури, архітектурні силуети храмів і громадських будівель, устої і звичаї мешканців кожного містечка, їх версії загальногрецьких міфів і легенд, шановані ними божества, прийняті ними конституційні акти і зведення законів, місцеві календарі, монети, діалекти і
навіть зображення одних і тих же букв алфавіту.
Кожен поліс наполегливо чіплявся за свої древні
традиції, своїх богів і свій державний суверенітет, прагнучи всіма силами зберегти свою неповторну індивідуальність, те "обличчя незагальне
вираження", яке дозволяло розрізнити його серед
величезного "натовпу" інших майже таких же, як
вона, маленьких держав. При цьому усі вони виразно усвідомлювали свою причетність до великої всееллінскьої єдності і гордилися цією причетністю, що знаходила своє вираження в шануванні одних і тих же головних богів загальногрецького олімпійського пантеону, в спільності мови, незважаючи на безліч діалектів, що сильно
розрізняються між собою, і знову-таки устоїв і
звичаїв, при усіх їх локальних особливостях все
ж несхожих на чужі кожному еллінові устої і
звичаї народів варварського світу.
Уся Греція була подібна, таким чином, на
гігантський вулик, усередині якого кожен осередок, зберігаючи свою відособленість, знаходився
проте в стані безперервної взаємодії з іншими,
сусідніми осередками. Окремі "стільники" цього
"вулика" вели між собою нескінченну боротьбу
за першість і в той же час постійно поставляли
один одному товари, людей та ідеї. У своїй основі це була дуже тонко збалансована система ди-

намічної рівноваги цілої популяції соціальних
організмів, які безперервно ворогують, обмінюються інформацією і по суті зайнятих однією загальною справою - спорудженням величної будівлі грецької культури. Чи не в цьому переплетенні суперництва із співпрацею, такому неподібному на мертву монолітність і нерухому єдність
давньосхідних цивілізацій, полягала одна з найважливіших передумов її немеркнучої класичної досконалості" [2, c.85-86]?
Психологічний контекст цього благодатного переплетення суперництва із співпрацею громадян старогрецьких полісів, виникнення і ствердження старогрецької особи дуже образно виразив неперевершений Гомер в яскравих і неповторних характерах своїх героїв, а також мотивах їх
вчинків. Виявляється, що, незважаючи на увесь
свій індивідуалізм, зосередженість на своєму
"Я", вони в дуже великій мірі залежать у своїх
вчинках від того, що думають або говорять про
них інші люди. Хто ці "інші", в даному випадку
не так вже важливо. Ними можуть виявитися
близькі друзі і бойові соратники героя, тобто
люди, більш менш рівні йому за статусом і соціальною значимістю. Під "іншими" нерідко мається на увазі усе плем'я або народ, до якого належить герой, нарешті, взагалі усі ахейці або
Троя, тобто, безліч племен, об'єднаних однією
спільною метою. Важливо те, що в розумінні
Гомера існує деякий, як говорив пізніше І. Кант,
"категоричний імператив", тобто сукупність загальнообов'язкових моральних норм і правил
поведінки або свого роду кодекс честі ідеального
героя, яким визначається загальна думка про кожного конкретного індивіда, а через нього і вчинки цього індивіда. Таке органічне поєднання
яскраво вираженого індивідуалізму, або загострене почуття власної гідності з постійною оглядкою на громадську думку було характерне для
грецького ставлення до життя і для усієї грецької
культури. Гомер виявився першим, кому вдалося
так повно і істинно розкрити це життєвідношення з максимальною ясністю в прекрасних пластичних натхненних образах. Але це життєвідношення тому і було "схоплено" в чуттєвому
сприйнятті класиком літератури, що воно не
просто вже існувало і до нього, але ще раніше
досягло класичних форм зрілості і залишалося
таким дуже тривалий період часу і після Гомера 5.
5

Цікаве спостереження із цього приводу приводить
Ю.В. Андреєв : "Свого часу американський культуролог Р. Бенедикт, - пише він, - розділила усі культури
на дві основні групи залежно від того, які форми самоконтролю особи в них переважають. Одну з цих
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груп вона визначила як "культури сорому" (shame
cultures), маючи на увазі, що основним почуттям, яке
управляє поведінкою індивіда, в суспільствах цього
типу являється почуття сорому за свої вчинки, що
змушують людину дивитися на себе як би очима інших людей. Інша група культур - це, за визначенням
Р. Бенедикт, "культури провини" (guilt cultures). Тут
поведінка людини визначається, передусім, її внутрішньою самооцінкою, яка, у свою чергу, залежить від
відчуття нею провини перед богом за свої гріхи або
те, що ми звикли називати "страхом божим". Класичним прикладом "культури сорому" прийнято вважати
саме грецьку культуру, починаючи з Гомера і закінчуючи епохою еллінізму. Як найбільш яскравий зразок "культури провини", їй зазвичай протиставляється
християнська культура епохи середньовіччя. Вчені,
що приймають цю класифікацію культур, у більшості
своїй переконані в тому, що відчуття провини буває
властиво лише людям з високорозвиненою духовною
організацією, з дуже складною структурою особи, в
якій надзвичайно важливе місце займає така моральна категорія, як совість. "Культурі сорому" відповідає,
в їх розумінні, більше елементарний тип особи, з досить бідним внутрішнім світом, орієнтованим майже
виключно на деякі зовнішні регулятори людської поведінки і яка ще не знає, що таке совість. Нам важко
погодитися з цими занадто односторонніми і спрощеними оцінками, які слідують з глибокої переконаності в перевазі "більш передової" християнської моралі
над примітивною і архаїчною "язичницькою" моральністю греків і римлян. Насправді відчуття провини
перед деякою надприродною і надособовою силою
виникає вже на дуже ранніх стадіях духовного розвитку людства. Воно існує навіть в первісній общині з її
системою ритуальних заборон (табу) і правил поведінки, що підлягають неухильному виконанню, і залишається найважливішим регулятором усього внутрішнього і зовнішнього життя індивіда в прадавніх тоталітарних державах (деспотіях) як Ближнього, так і
Далекого Сходу. У віруючих християн так званий
"страх божий", тобто страх перед невідворотнім покаранням на тому або на цьому світі за здійсненні людиною неправедні діяння, зовсім не обов'язково супроводжується розкаяннями совісті і найчастіше виражається лише в чисто формальному покаянні, що
дає індульгенцію на здійснення нових гріхів. В той же
час почуття сорому, таке властиве грекам, далеко не
завжди переживалося ними як проста боязнь ганьби
перед сусідами або співгромадянами. Воно могло зачіпати і дуже глибокі внутрішні "струни" їх душі,
знаходячи своє вираження в справжніх муках хворої
совісті. До нас дійшли висловлювання видатного грецького філософа-матеріаліста Демокрита, що цілком
підтверджують цю здогадку: що "Той, хто здійснює ганебну справу, повинен передусім соромитися самого
себе" і та ж думка в дещо іншому варіанті: "Самого себе
слід соромитися анітрохи не менше, ніж інших людей і
не слід здійснювати поганий вчинок, навіть якщо ніхто
про це не дізнається.". Див.: [2, c. 116-117].
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Таким чином, відповідаючи на зовсім не
риторичне питання, сформульоване свого часу
філософом Коном : «Чи був древній грек особою"?, ми повинні з достатніми підставами резюмувати, що він, поза будь-яким сумнівом, був
повноцінною особою вже в прадавній гомерівський період історії Античної Греції. Більше того,
він був особою, яку відрізняли надзвичайна життєва активність, яскраво виражене почуття власної гідності і схильність до самоствердження
щоб то не було. Така особа відчувала украй загострену необхідність в природному праві, єдино
здатному сприяти їй в якнайповнішій і послідовній самореалізації. Така особа і природне право
атрибутивні, вони стають причиною одне іншого. Поза такими особами, що становлять основу
громадянського суспільства, природне право не
може ні з'явитися, ні існувати і розвиватися.
Символом цього епохального явища в його
абсолютній формі є старогрецький філософ Сократ. Якщо питання старогрецького філософа Фалеса "Що таке буття"? націлило на пізнання навколишнього світу, то питання Сократа "Що таке
"Я"? зіштовхнуло грецьких інтелектуалів з новою для них проблемою - як поєднати природні
науки і гуманітарні цінності в одній схемі реального світу? Не випадково старогрецьку філософію і
науку розділяють на досократівську і післясократівську, бо після Сократа грецькі мислителі вже
ніколи не могли обійти увагою питання "Що таке
"Я"?, яке, як виявилося надалі, було не менш важливе і привабливе, ніж старіше питання - "Що таке
буття"?, з якого почалося старогрецьке абстраговане від конкретних речей світу мислення6.
Цілеспрямовані спроби Сократа пробудити
у своїх співгромадянах самосвідомість, розбудити в них особу, допомогти кожному знайти відповідь на питання "Що таке "Я"?, його заклики
до усіх членів соціуму думати менше про те, як
зробити своїх дітей багатими, а більше про те, як
зробити їх кращими, його критика, що спростовувала твердження політиків і софістів, що вони
знають, в чому полягає доброчесність і як можна
навчити їй людей, - "усе це перемикало увагу
6

Сократ, зокрема, говорив: "Куди ви йдете, люди? Ви
цікавитеся тільки багатством і тим, як його здобути і
не знаєте, що ви не робите нічого з того, що вам слід
робити. А що стосується ваших синів, яким залишите
це багатство, вас не турбує, чи будуть у них знання,
необхідні для того, щоб використовувати його справедливо. Ви не шукаєте для них ні викладачів справедливості, якщо вона викладається, ні тренерів, якщо
вона створюється практикою і тренуванням. Ви навіть
не робите перший крок - не виправляєте свої власні
погляди на це.". Цитовано по книзі: [8, c.175-176].
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філософів зі світу, на який дивиться людина, на
людину, що дивиться на світ, - підкреслює Брамбо Роберт С. - Вони почали помічати, що у філософії є підтекст, який торкається повсякденної
громадської і політичної практики і що наполегливий пошук правди у філософії може привести її до конфлікту з традицією або політичною вигодою (виділено мною. - Г. Р.). Такий
конфлікт дійсно стався, - резюмує Брамбо Роберт
С., - і це був один з найдраматичніших епізодів в
історії Заходу. Йдеться про суд над Сократом в
399 році до н.е" [8, c.176].
Коли політичні вожді Афін виявили, що
виступи Сократа на Агорі і в інших публічних
місцях руйнували ту сліпу вірність населення,
яка була такою зручною і потрібною для них, а
також звичною, вони спробували змусити його
покинути місто або замовкнути, але цього зробити не вдалося. Тоді суд над Сократом став неминучим. За даними Діогена Лаерція, Сократу було
пред'явлено наступне звинувачення: "Сократ винен в тому, що не визнає богів, яких визнає держава, а вводить нові божества. Він також винен в
розбещенні молоді. А покарання за це - смерть"
[11, c.40]. Хто ж він такий, історичний, тобто,
реально існувавший Сократ, як і чому він "зробився" філософом і чи можливо тепер розрізнити
Сократа історичного і Сократа легендарного? Як
він "дожився" до такого суворого звинувачення?
Історія зберегла неспростовні свідчення,
що історичний Сократ дійсно був, більше того,
що за походженням він людина з народу, син
ремісника, точніше, муляра - одного з тих багатьох мулярів, які обтісували, закладали і полірували камені для спорудження Парфенону. Ремісники і стали першими учителями Сократа в мистецтві мислити. Вони ж стали його головними
учителями моралі. Вони вимушені точно знати
свою справу і відповідно зважувати кожне слово,
бо воно також ділове або не-ділове. Вони не можуть вільно поводитися ні з матеріалом, з яким
мають справу, ні з тією метою, якій вони служать, - адже спільно вони зводять Храм Божий.
Сократ захоплюється ясністю і суворістю правил, що дозволяють майстрам-ремісникам споруджувати величну будову. Його приводить в
захват точність рухів працюючих і лаконічність,
на противагу софістам, їх мови. Така робота прекрасна. Сократу і самому траплялося брати в руки куски каменю і робити досконалі заготівлі камінь йому покорявся.
Та все ж більше Сократа притягав інший
матеріал, який йому хотілося навчитися обробляти такі ж абсолютно і надійно, як ремісники на-

тхненно роблять свою роботу. Цей матеріал унікальний - людська душа. Сократ одержимий мрією винайти технічні прийоми такого ж досконалого творення прекрасних душ своїх співгромадян. Ця мрія Сократа стала справою усього його
життя після двох знакових подій. Першою такою
подією стало прочитання вигравійованого в храмі Аполлона в Дельфах загалом тривіального
вислову старогрецької мудрості : "Пізнай самого себе". Він прочитав його не очима, подібно до
безлічі інших паломників, а душею, почув його
як відгук у своїй душі на питання, що недавали
його спокою в юності. Іншою такою подією став
випадок, що стався на протязі з одним із друзів
дитинства Сократа, який також відвідав храм
Аполлона в Дельфах. Друг запитав у оракула
Аполлона, чи існує у світі чоловік, мудріший за
Сократа. Бог відповів, що ні. Сократ був приголомшений. Дійсно, він вже багато років наполегливо удосконалює себе і свої знання, але цілком
щиро вважав, що дізнався лише про те, що нічого не знає ні про що. Лише навчився ставити питання, вести бесіду. Так почалося більш ніж тридцятиріччя бесід Сократа, за влучним зауваженням А.Боннара, "з найвидатнішими умами Афін і
Греції і в якій незмінно виявляться осоромленими знання державних мужів і жерців, учених і
поетів, причому кожен доведений до замішання
мудрець служитиме підтвердженням судження
бога, який з повним правом проголосив його
наймудрішим, тому що лише він один досить
мудрий, щоб визнати своє незнання. Дивне ремесло, незвичайний лікар. Впродовж тридцяти років він запитує, спростовує, він "збиває пиху".
Тридцять років він примушує сміятися над усіма
і над собою. Тридцять років він бентежить, обурює, доводить до сказу, іноді зачаровує. Хто зрозуміє його в цій ролі громадського обвинувача
усієї афінської мудрості, усієї людської мудрості? Хіба рідкісний учень. Але не його народ. Сократ це знає і ніскільки не тривожитися. Оскільки цього хоче божество, він продовжує без втоми
зривати маску з дурості. Він продовжує це служіння без нагороди і без надії, це служіння вихованню свого народу, найноровливішого з усіх.
Так він розуміє своє покликання бути громадянином, займатися справжнім політичним мистецтвом (бо, говорить він, немає іншого мистецтва), яке полягає в умінні "робити своїх співгромадян кращими". Він продовжує, поки його ж
розгніваний народ не хлопне його, як гедзя - за
те, що він вас кусає" [7, c.66-67].
Інакше кажучи, Сократ упродовж тридцяти
років день з дня, без щонайменшого передиху,
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викладав своїм громадянам без будь-якої оплати
уроки моральності, учив жити по-совісті, пробуджував цю совість у кожного, що в новоєвропейській філософській думці отримало згодом найменування сократівського поштовху. Саме
цей порівнянний хіба що з могутніми тектонічними силами землі поштовх свого народу до моральності і совісті, здійснений як особистим
прикладом, так і титанічною дидактичною роботою, і став злочином Сократа. Як свідчать
джерела, обвинувачі зосередили свої зусилля на
другому пункті звинувачення Сократу - на спокушанні юнацтва, а звинувачення у безбожництві відійшло на другий план. Вони стверджували,
що Сократ прищеплює молодим людям смак до
"безглуздих дурниць" (так софісти називали роздуми, знання, істину). Він відволікав їх від "дії",
передусім від участі в "державних" справах - від
колективного вивчення державних законів, здійснення масових святкувань і інших заходів "натовпу", породжував "особистісні" домагання.
Сократ відкрито закликав до непокори сліпій
владі батьків. Наука, навіювана Сократом молодому поколінню, виховувала їх в неповазі до визнаної державою мудрості, налаштовувала проти
законів полісу, порядку і традицій. Найнебезпечніше - Сократ учив молодих людей мислити. Покарання за це не затрималося.
Сократ на вчиненому над ним суді не визнав звинувачень у свою адресу: про нешанування ним богів і його шкідливому впливі на молодь, не пішов ні на які компроміси, яких вимагали від нього. Навпаки, захищаючись, він стверджував, що на нім лежить невід'ємний від нього
обов'язок просвіщати громадян держави, постійно нагадувати афінянам про ті речі, на які вони
самостійно, можливо, вважали за краще б не звертати уваги. Він заявив, що він не злочинець, а
благодійник суспільства і, оскільки йому було
запропоновано вибрати свій варіант покарання
собі замість страти, на якій наполягало звинувачення, Сократ сказав, що якби він отримав те,
чого заслуговує, то це були б їжа і житло для
нього за публічні кошти до кінця його життя. З
точки зору старогрецького (і не лише!) обивателя
поведінка Сократа як до суду, так і особливо під
час суду була дивною - замість того, щоб вимолювати собі життя, він і далі продовжував вести
свою лінію, прискорюючи тим самим свою
смерть. З точки зору Сократа він поводився логічно - у нього залишився один засіб, шлях найбільш швидкий для досягнення мети, щоб переконати в істинності усього свого попереднього
життя хоча б частину своїх учнів і тим самим
20

затвердити свою істину на вічні часи, поки існує
рід людський. Добре і вічне він сіяв упродовж
усього свого життя, цьому ж повинна була послужити і його смерть.
Також дивним, але вже з точки зору цінностей Сократа, виявилося і рішення афінського
суду : Сократ був оголошений винним в інкримінованих йому злочинах 281 голосам проти 220
голосів, але вже при визначенні йому міри покарання смертний вирок був ухвалений чи не одноголосно. Дійсно дивний суд, в якому виявилася
така велика кількість суддів, здатних своїм голосуванням визнати підсудного невинним і тут
же засудити його за це до смерті. Сократ випив
смертельну отруту і помер. Але суд історії відмінив вирок афінського суду і залишив Сократа як символ вільнодумства і відповідальності, розуміння свого особистого обов’язку
назавжди серед живих. Сократ був для своїх
сучасників, а також залишається для нас загадкою, ключ до якої, найімовірніше, ніколи не буде
знайдений. Він стояв біля джерел моральності і
совісті Західної цивілізації і залишився її найдосконалішою Совістю назавжди.
Світогляд, життя і доля Сократа, а також
життя і долі, діяння незліченної кількості інших
відомих і особливо затертих невблаганним потоком часу осіб-подвижників істини і справедливості, разом узяті, і склали, мабуть, ту достатню
основу І. Канту [18], спираючись на яку він сформулював один з найвідоміших, неспростовних,
до найдрібніших його підстав істинний закон,
коли-небудь відкритий в наслідок людського пізнання світу, - свій універсальний моральний
закон, категоричний моральний імператив - як
критерій, як розділову лінію добра і зла, справедливості і несправедливості, людяності і нелюдяності, правового і неправового тощо.
Блискучий аналіз історичного феномену
життя і смерті Сократа, уособленої ним глибокої
особистісної революції в еволюції соціуму ще в
ХIX столітті здійснив Гегель. Згідно з ним, унікальність революції, здійсненої Сократом, полягає в тому, що він був першим, хто своїм життєвим прикладом змусив людство раціонально і
незалежно від усіх традицій роздумувати над
питаннями істини, добра і зла і над тим, в чому
полягає обов’язок особи, що усвідомила себе, та
які саме атрибутивні обов'язки суб'єкта :
"У колишні часи закони і звичаї мали
безумовну силу; людська індивідуальність
складала одне ціле із загальним (виділено
мною. - Г. Р.). Шанувати богів, померти за вітчизну було загальним законом і кожен виконував
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це загальне правило як само собою зрозуміле.
Але потім людина стала цікавитися, чи дійсно їй
хочеться або слід підкорятися цьому правилу. Ця
думка, що пробудилася, привела до смерті богів
Греції і згубила моральний звичай ("die schone
Sittlichkeit"). - писав Гегель. - Думка постала тут
як принцип розкладання, тобто розкладання природнього звичаю; але, усвідомлюючи себе як
стверджуюче начало, вона висунула принципи
розуму, що перебуває в критичній опозиції по
відношенню до наявної дійсності і протиставні
обмеженості природного звичаю. Раніше греки
чудово розуміли, що вимагає від них звичай в тих
або інших обставинах; але тепер відповідь на
подібні питання людина повинна була знайти в
собі самій - і в цьому полягала позиція Сократа.
Сократ змушував людину усвідомити свою внутрішню суть, щоб її совість могла стати мірою
того, що являється правильним і морально справедливим ("Moralität"). Тут проходила відмінність між природними звичаями колишніх часів і
моральними роздумами наступних поколінь; раніше у греків не було совісті. Сократ відомий
як моральний учитель; але насправді він був
винахідником моралі. Він визначив думку в
якості верховного і вирішального принципу. У
греків були прості звичаї; але в чому полягають
їх моральні доброчесності та обов'язки - цьому
хотів навчити їх Сократ"7.
7

Hegel G.W.F. Vorlesungen über die Philosophic der
Weltgeschichte. Band II - IV. Felix Meiner Verlag :Hamburg, 1976. - S. 644. Один з видатних сучасних
філософів історії, який спеціально вивчав проблеми
пізнання історичного досвіду і по суті здійснив в методології цього пізнання справжньою революцію,
Франклін Рудольф Анкерсміт, з цього приводу писав:
"В цьому сенсі для Гегеля Сократ більшою мірою, ніж
Христос, був тією ключовою фігурою, навколо якої
обертається історія людства. Історія в розумінні Гегеля являє собою рух від об'єктивного духу (тобто, від
раціональності, яка властива реальності, або дана "в
собі") через суб’єктивний дух (тобто через раціональне усвідомлення людським суб'єктом цієї об'єктивної
раціональності) до абсолютного духу, де об'єктивна і
суб'єктивна раціональність остаточно ототожнюються
або співпадають одна з одною. Дух спочатку виникає
з або відділяє себе від природи; у такій якості він протиставляє себе об'єктивності і, нарешті, досягає повного знання про себе, "пізнаючи" себе (якщо користуватися тут ключовим гегелівським поняттям) у своїх
попередніх проявах на завершальній стадії історичного процесу. І Сократ робить перший і вирішальний
крок у звільненні людини від природної і об'єктивної необхідності.
Але, роблячи це, Сократ підривав основи грецького духу і тому засудження його Афінською державою

Завершує Гегель виклад даного сюжету
словами : "Пізніше афінський народ глибоко жалкував за вироком. ... Вони усвідомили, що також гідні засудження або виправдання, оскільки
принцип Сократа вже міцно укоренився в них,
став їх власним принципом, а саме принципом
суб'єктивності" [26, S.646]. Тобто, особістісна
революція в грецькому соціумі стала фактом історії. Рух старогрецької думки перетворився з
ледве помітного гірського струмочка у вируючу
гірську річку знань, що спрямувалася в майбутнє. На цій підставі виникла і назавжди увійшла
до історії в якості неповторної і неперевершеної
"столиця ідей". Вона світ поза суб'єктом і світ в
кожному суб'єктові зробила абсолютно іншим,
назавжди поселивши в цих світах фантастичні
знання про невідомі колись речі - матерію, ідею,
форму, метод пізнання, людське "Я", природне
право і багатьох інших. Зараз ці поняття стали
частиною наших буденних уявлень про світ і
наша розумова діяльність практично не здійснюється без тотального їх застосування. Як і не дивує нас факт, що соціуми часто-густо складаються з суб'єктів, що усвідомили себе, міркують не оглядаючись ні на кого про усіх та усе,
але найчастіше на своє природне право на свободу і справедливість.
Проте, як виявилось, однієї особистісної
революції в старогрецькому суспільстві і появи в наслідок цього потреби в природному
праві виявилося недостатньо для його ствердження як соціального феномену. Особистісна
революція була, інакше кажучи, неминучою внутрішньою передумовою появи старогрецького
було у найвищій мірі виправдано. Мораль Афінської
держави перебувала на стадії об'єктивного духу. Отже, засуджуючи Сократа, Афінська держава засуджувала свого найнебезпечнішого і смертельного ворога.
Тому доля Сократа була трагічною в істинному значенні слова : обидві сторони конфлікту - і Сократ, і
афінська влада - були праві. Історія була і на тій, і на
іншій стороні. Але важливо те, що смертний вирок
Сократу став також смертним вироком, який Афінська держава винесла самій собі. Бо цей вирок став
мимовільним визнанням і виправданням революції, яку здійснив Сократ. Він став таким визнанням,
оскільки виявилось, що принципи Сократа знайшли
свій відгук в серцях правителів Афінської держави.
Адже якби це було не так, то їм взагалі не було б ніякого діла до його вчення. Вони, ймовірно, навіть не
знайшли б в нім нічого небезпечного і дивилися б на
Сократа просто як на нешкідливого сільського дурника. Тому його засудження мало сенс тільки в тій мірі,
в якій імпліцитно воно було засудженням тих, хто
ухвалив вирок". Див.: [24, c. 453-454].
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природного права. А обов'язковою зовнішньою
умовою для його утвердження стало народження
полісної форми самоорганізації старогрецького
соціуму. Лише багатовіковий сплав індивіда та
полісу, їх потреб та інтересів, їх атрибутивна
взаємозалежність і породили старогрецьке природне право. Причому провідна роль в цьому
об'єктивному процесі по черзі належала то одній,
то іншій стороні, їх зусилля поєднувалися.
Ранній старогрецький поліс виник як противага крайній стихії індивідуалізму, яка наклала
свій незгладимий відбиток на увесь розвиток
грецького суспільства того часу, починаючи з
часів руйнування засад традиційного передполісного громадського колективізму архаїчного суспільства аж до періоду виникнення класичних
держав. Саме під впливом цієї стихії старогрецького індивідуалізму у вирішальній мірі здійснився вибір форми більшості старогрецьких держав,
яку узагальнено в історичній науці давно іменують полісною формою8. Вступаючи в новий
період своєї історії - в період полісного розвитку,
греки, на відміну від більшості народів світу того
часу, передусім на відміну від своїх близьких
8

М. Мамардашвілі у своїх лекціях з античної філософії дуже влучно розкриває природний зв'язок між
старогрецьким полісом і старогрецьким мисленням,
старогрецьким світоглядом: "Греки жили, поки жив
поліс (поліс - це якраз приклад кінцевої форми, який я
хотів привести) і поліс для греків був живим до тих
пір, поки для них самих був наново, постійно, заново
вирішуваною загадкою, тобто загадкою не в сенсі
предмета наукового міркування, не в сенсі проблеми
науки (проблема є щось таке, що може бути в принципі не сьогодні, так завтра вирішеною кінцевим числом кроків), а загадкою в сенсі того, в чому ми беремо
участь і що є умовою нашого життя (у тому числі стосовно полісу, грецької громадськості) і що продовжує
жити, поки за цим стоїть пристрасть, емоція, напруга,
вертикальне стояння, або вертикальний безсонний
стан, який на своїй вершині тримає, несе тяглість.
Поліс адже є якийсь соціальний устрій, а будь-який
соціальний устрій є кінцевий соціальний устрій, тобто
те або інше, - кінцеві соціальні устрої приходять,
йдуть, з'являються, змінюють один одного, зникають.
Полісу, до речі, не існувало як об'єднання усіх греків :
це наочний приклад конструктивного народу, тобто
того, якого самого по собі немає і не було. Навіть у
географічному сенсі Греції не існувало: в політикогеографічному сенсі була безліч островів, які ніколи
не були об’єднанні разом, ніколи не існувало єдиної
грецької держави. Проте існувала "Іліада", існував
поліс, існував топос. Соціальний топос - місце, в якому існують греки, які не існують на островах : там
вони не об’єднанні, більше того, вони вічно воюють
один з одним, а ось в топосі є Греція, і доки тримався
топос, трималися і греки". Див.: [16, c. 114, 118].
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сусідів - народів Сходу, вже встигли в достатній
мірі пізнати і оцінити смак особистої свободи,
після чого усіма силами прагнули зберегти і навіть примножити її. Збереження за кожним індивідом певного мінімуму особистої свободи стало
тією основною вимогою, яка швидше інстинктивно, ніж усвідомлено, однак послідовно і жорстко пред'являлася старогрецьким соціумом до
держави, яка тільки но починала складатися. Цей
чинник зрештою багато в чому зумовив власне
визначення її форми. Типова для країн Сходу і
багатьох інших регіонів світу авторитарна форма
держави в двох основних її варіантах - деспотичній царській владі і духовно-жрецькій олігархії в Греції першої половини і середини першого
тисячоліття до н.е. і пізнішого часу не прижилася, образно кажучи, згинула в утробі.
У товаристві вільних власників, яким, за
окремими виключеннями, і було грецьке суспільство архаїчного часу, держава, протиставлена
суспільству і тим більше при цьому на противагу
йому диктує свою волю , як це було у той час у
іншому світі і надзвичайно поширено нині, була
абсолютно неприйнятною. Старогрецький соціум
природно потребував держави абсолютно іншого
типу - своєрідного інструменту соціуму в цілому, посередника як між окремими індивідами,
так і цілими їх природно утвореними групами.
Тому в обґрунтування устрою типового старогрецького полісу і була закладена ідея добровільної згоди та врахування істотних інтересів
усіх індивідів, що складали його, висловлюючись пізнішою суспільно-політичною термінологією, ідея "громадянського договору". Символами і в той же час гарантіями особистої свободи
громадян полісу були його особистий будинок
і особистий земельний наділ, цей не просто матеріальний, а життєво необхідний мінімум, що
гарантував громадянинові особисте самоствердження і особисту незалежність як від полісу в
цілому, так і від інших індивідів. Також примітно, що вільні громадяни старогрецького полісу,
як правило, не платили на систематичній основі
ніяких податків в державну казну - надлишковий
продукт створювався рабами, хоча найбільш заможні з них час від часу добровільно перебирали
на себе різного роду повинності (так звані "літургії"), наприклад, покриття витрат на оснащення
окремого бойового корабля або облаштуванню
конкретної театральної вистави та інше.
Старогрецький поліс, згідно зі свідченнями
безлічі історичних джерел, захищав як майно
громадянина, так і його самого від всілякого у
той час насильства, особливо від таких крайніх
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його форм, як захоплення і примусове обернення
в рабство. На початок V ст. до н.е. був знайдений
спосіб подолання і такої вкрай важкої для ранньокласових суспільств недуги, як боргова кабала, що роз'їдала суспільство до основи. Вона була складним наслідком безлічі причин, у тому
числі пороків старогрецького суспільства, що
мали місце, як з боку власне лихварів, так і з боку їх жертв, які нерідко заганяли себе в кабалу не
з потреби, а через моральні вади, в першу чергу
через прагнення до життя не відповідно до власних достатків. Грецька історична традиція донесла до нас пам'ять про так звану "сейсахтейю" "струшування тягаря", інакше кажучи, відміні
назавжди боргів і ліквідації боргової кабали як
явища, здійсненою, наприклад, в Афінах в 594 р.
до н.е. Солоном. Подібні "струшування боргів" в
різний час відбулися і у більшості інших полісів
Древньої Греції. Закони полісу захищали вільного громадянина також від різного роду фізичних
принижень, катувань і каліцтва, охороняли його
честь9. На ті часи це було унікальне явище. При9

Приведемо для порівняння два свідчення з старогрецької літератури. У гомерівській "Іліаді" Одіссей,
один з ахейських представників так званого "вищого
суспільства", абсолютно не турбуючись за наслідки
свого вчинку, б’є на очах у всього народу крикуна і
баламута Терсита, людину з "низів". Серед присутніх
при цьому ахейців не знаходиться жодної людини, яка
б заступилася за жертву цього, висловлюючись юридичною мовою, "посадового свавілля". Навпаки, усі
сміються над Терситом і вульгарними вигуками висловлюють своє схвалення "новому подвигу" Одісея.
(Див.: [9]) І інший приклад, що розповідає про стан
справ простої людини в тих же Афінах більше ніж на
три століть пізніше : в так званій "Псевдоксенофонтовій Афінській політії", антидемократичному памфлеті
часів війни Пелопоннесу, автор ("Старий олігарх")
скаржиться, що в Афінах він не може на вулиці побити навіть занадто зухвалого раба, бо по одягу його
неможливо відрізнити від вільного простолюдина, а
побиття людини навіть найнижчого звання, навіть
якщо він не громадянин, а метек (чужоземець) вважалося у той час вже кримінально карним діянням. Інакше кажучи, прогрес в усвідомленні і дотриманні
прав людини, людської особистості за три століття за
мірками навіть тих часів величезний. У демократичних Афінах було строго заборонено законом катувати
вільну людину, якщо вона навіть підозрювалася в
скоєнні якого-небудь злочину. Навіть засудженого до
смерті злочинця, якщо він був вільною людиною, намагалися позбавити життя без зайвих страждань, наприклад, за допомогою чаші з отрутою. Великі публічні страти, що перетворювалися на свого роду криваві
спектаклі для народу, як це буде пізніше в Римі і ще
пізніше в середньовічній Європі, в Древній Греції
популярністю не користувалися. Див.: [13, c. 495].

чому, якщо можна так сказати, "правові режими"
відрізнялися від полісу до полісу. Порівняємо
два крайні з них.
Одним з таких найбільш поширених в той
період розвитку "правових режимів" була старогрецька тиранія, або, як нерідко відзначається в
історичній літературі, грецька версія режиму
особистісної влади. Тривалий час самі греки
схильні були розглядати тиранію в якості продовження особистісної революції на державному
рівні, як тріумф сильної, неординарної особи,
обдарованої незвичайними здібностями і яка наполегливо прокладає собі шлях до вершин влади,
не рахуючись ні з чим, у тому числі і з іншими
особами. У збережених грецькою історичною
традицією біографіях тиранів знайшла своє яскраве втілення характерна для грецького менталітету віра в життєвий успіх як вище призначення
людини. У характері типового тирана, що стояв
на чолі грецького полісу, такого, наприклад,
яким його зображує старогрецький історик Геродот в цілій серії історичних есе про тиранів
старшого покоління, що жили в VII - VI ст.ст. до
н.е., звертають на себе увагу такі основні риси:
виняткова везучість, своєрідна "фортуна" тирана
в усіх його справах, починаючи із завоювання
влади; надзвичайна заповзятливість і винахідливість тирана в усьому, майже як у богів; яскраво
виражена не типовість, навіть ексклюзивність
його поведінки. Усе це надавало тиранові в очах
старогрецького соціуму певну схожість з казковими, легендарними героями, різко звеличувало
його над натовпом і тим самим виправдовувало
дуже тривалий час будь-які його діяння.
Тирани, кожен по своєму, спершу прагнули захопити і утримати владу над полісом позитивними вчинками, розвивати законодавство,
промисли та мистецтва, інші суспільно вагомі і
корисні підприємства, споруджували величні
храми, збирали до своїх дворів з усієї Греції, а
також з-за кордону прославлених поетів, художників, скульпторів і ремісників, займалися меценатством. Багато тиранів нерідко не скупилися і
щодо витрат на облаштування розкішних свят
для усіх громадян полісу, витрати на які вони
лицемірно покривали за їх же рахунок. Проте
мета усього цього полягала не в зміцненні гідності, свободи і рівності усіх громадян полісу, а
навпаки, громадяни в цьому процесі були тільки
підручним матеріалом. Справжня ж мета усього
цього полягала в наслідуванні запозичених з давньосхідних держав традицій демонстративного
накопичення і споживання багатства, самоствер-
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дження за рахунок приниження інших громадян,
своєрідного первинного споживацтва.
Усі тиранії без виключення через більш чи
менш тривалий час вироджувалися у свою протилежність - в деспотії. Тирани з часом все частіше вчиняли наперекір існуючим традиціям і
звичаям своїх полісів, відкрито нехтували думкою усіх громадян, кидали виклик суспільній
моралі та нерідко здійснювали блюзнірські діяння. Історичний досвід переконує, що будь-яка тиранія, виникнувши як загальнополісне возвеличення окремої або окремих осіб, перетворювалася на
неминуче скинення усіх інших осіб - величезної
більшості їх - усього полісу. Традиційними засобами протистояти цьому запереченню Особистості
виявилося неможливим, тому було необхібне створення адекватного і дієвого нового загальнополісного інструментарію, здатного відновити типову
для грецького полісу рівновагу волевиявлень та
інтересів усіх громадян та держави як спільної
справи цих громадян [13, c.499-501, 890-895]. Ще
в старогрецький період цей інструментарій отримав найменування природного права.
Не менш важким та цинічним запереченням все тієї ж Особистості, ніж це мало місце в
тиранічній державі, було її руйнування і абсолютне знищення в "лікурговому космосі" Спартанської держави, що сповідувала деспотію закону.
Всевладдю авторитарного правителя-тирана (чи
деспота, до чого логічно приходили тиранічні
правові режими), спартанське суспільство протиставило не менш тотальне всевладдя неособистісного, але від цього анітрохи не менш могутнього закону. Нам уявляється, що в цілях нашого
дослідження тривалий і скрупульозний науковий
аналіз так званого "спартанського правового режиму" доцільніше замінити посиланням на те
місце в "Історії" Геродота, де він передає, швидше за все, вигадану бесіду, що нібито мала місце
у військовому таборі персидського царя Ксеркса
перед битвою величезної персидської армії з
трьомастами спартанцями при Фермопілах. Здивований тим, що крихітне спартанське військо, в
порівнянні з його армією, наважилося протистояти супротивникові без навіть теоретичних шансів на успіх, перегородивши собою вузький Фермопільський прохід, Ксеркс звертається за роз'ясненнями цієї ситуації до колишнього спартанського царя-вигнанця Демарата, що переметнувся до нього, з питанням про суть того, що відбувається з боку спартанських воїнів, на яке отримує наступну відповідь: "Вони вільні (спартанські воїни. - Г. Р.), але не в усіх відношеннях. Є у
них владика - це закон, якого вони страшаться
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значно більше, ніж твій народ тебе. Веління закону завжди одне і те ж : закон забороняє у битві
втікати від будь-якої військової сили ворога, але
велить, залишаючись у строю, здолати ворога
або самим загинути" [12, c.156].
Як нескладно переконатися, якщо старогрецький тиран по відношенню до будь-якого
вільного громадянина полісу або персидський
цар Ксеркс зі своєю армією і катами відносно
воїнів-спартанців є силами зовнішніми, то спартанський "владика-закон", що опанував душу і
серце кожного громадянина Спарти, знаходиться
всередині нього, став частиною його самого, зрісшись з самою його особою і саме тому його веління такі незаперечні, а сама думка про можливість їх порушення не природна.
Чи сумісна така свобода, про яку говорив
Демарат, з Особистістю, інакше кажучи, чия це
свобода і чиє спартанське право? Ретельніший
аналіз цих феноменів переконує, що вони - явища особливого роду. Спартанська свобода і спартанське право абсолютно не належать окремому
громадянинові, не захищають його від держави і
особливо від її чиновників, а є загальною неділимою приналежністю усіх станів громадян
Спарти, захищають знеособлену спартанську
державу від її ж громадян, а також від її ж рабів.
В великій мірі в Спарті Особистість зникла, залишилися тільки виконавці розписаних ним ролей, передусім головної ролі - захисника "статусу
кво", порядку цінностей і речей, що склався.
І громадянин-спартанець, і раб-ілот, як це
не парадоксально звучить, були однаковою власністю спартанської держави, а суворий спартанський закон в якості своєї вищої і найголовнішої
мети прагнув увічнити такий порядок речей. Цей
засадничий принцип спартанського права нагадував про себе буквально кожному тільки но народженому громадянинові Спарти в перший же
день його життя - новонародженого приймали
тут від матері не дбайливі повитухи і няні, як у
більшості полісів Древньої Греції, а грубі і безжальні солдати-ветерани, що вижили в жорстоких щоденних випробуваннях та представляли у
своїй особі саму спартанську державу у відповідному окрузі, на які була розділена її територія.
Вони прискіпливо оглядали немовля на предмет
його придатності в майбутньому для військового
ремесла і якщо знаходили у нього яку-небудь, на
їх думку, фізичну ваду або просто визнавали його недостатньо життєздатним, це був смертельний вирок, що виконувався негайно - таке немовля викидали в ущелину між скелями на одному
з схилів гірського хребта Тайгет.
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Але і залишених цими "повитухами"відбраковщиками немовлят серед живих чекала
сумна доля. Вони потрапляли під невсипущий
нагляд держави з перших до останніх хвилин
свого життя. Держава в особі не менш ревних
спостерігачів, ніж "повитухи"-відбраковщики,
пильно стежила за неухильною суворістю виховання хлопчиків, а потім і підлітків в так званих
"агелах" ("стадах" у буквальному перекладі із
старогрецької), де вони проходили науку виживання один за рахунок іншого, часто - за рахунок життя іншого. Хто виявив хоч раз в цих "стадах" слабкість тіла або духу, негайно жорстоко розплачувався, найчастіше життям. Подібного не було навіть
серед найненажерливих видів звірів - не "окультурена" людиною природа піклується про збереження і виживання видів, що населяють її.
Доживши до повноліття, спартанець не переставав бути власністю держави і не звільнявся
від найсуворішої дріб'язкової регламентації його
життя, яке навіть назвати "особистим життям"
неможливо, - кожен його крок і кожна його думка повинні були відповідати "законам Лікурга".
Для Лікурга його співгромадяни були не більше,
ніж людським матеріалом, необхідним для втілення в життя його проекту ідеальної держави.
Він намагався убити в спартанцеві волелюбну
грецьку особу, вивести за допомогою штучного
відбору, способу життя і виховання нову, ще ніколи і ніде не бачену породу людей, які стали б
лише знаряддями в руках держави. Це був один з
найперших, достовірно зафіксованих історією,
експериментів по знищенню людської особистості,
що цілком здійснювався за допомогою законодавства, тобто, формального законного діяння. Хоча з
фактичного боку усі ці так звані "Лікургові закони"
були суцільним насильством над людською природою та природними потребами людини, в ім'я ідола-держави вони заперечували людину. Згодом це
багаторазово повторювалося в історії, останнього,
будемо сподівається, разу в сталінській Країні Рад і
фашистській Німеччині часів Гітлера.
Як і у випадку з тиранією, історичний досвід переконує, що абсолютизація закону держави, фетишизація його перетворюють такий закон
і таку державу на свої протилежності, знищують
спершу особу, а потім і людину взагалі, перетворюють її на сліпе, а тому і жахливе за своїми наслідками знаряддя держави. У Спарті, як і в інших тиранічних державах, традиційними, тобто, законними засобами протистояти цьому
запереченню та знищенню Особистості виявилося неможливим. Адекватною та ефективною
протидією деспотії закону в Спарті знову ж

таки стало природне право індивідуумів та їх
співтовариств, соціуму в цілому.
Отже, є достатні підстави для висновку про
те, що старогрецьке природне право народилося і утверджувалося Особистістю у боротьбі за
своє існування, воно допомогло зберегти і зрештою
успішно провести більшість полісів між Сциллою
тиранії та Харибдою спартанської деспотії закону.
Найбільшого розквіту воно досягло в Афінах, де не
була знищена Особистість. Але і тут природне право не раз було осоромлене, одним з переконливих
прикладів чого навіки залишиться вже згадуваний
нами вище суд над Сократом.
Яка ж істинна природа старогрецького
природного права? У чому його суть та зміст,
його мета та призначення, його співвідношення
із законом? Чи випадково або не випадково, що в
досократівський період про природне право як
соціальний феномен навіть не згадується? Мабуть, логічно виправданим буде розпочати пошук відповідей на вище сформульовані проблеми з останнього питання.
Чому ж дійсно вчення про класичне природне право не виникло в досократівський період? Відповідь на це питання міститься в усій попередній нашій розповіді про передумови та виникнення природно-правової традиції правопізнання. Поряд з цільовою та дієвою причинами,
висловлюючись мовою старогрецьких мислителів, що породили старогрецьке природне право
(такими, як вже було показано, виявилося виникнення старогрецького полісу та формування
старогрецької особистості), неминучим також
була наявність назрілих гносео-методологічних
пізнавальних передумов його появи. Стосовно
гносеологічних передумов йдеться про сократівське розрізнення добра, орієнтоване на розум та
душу людини, і насолоди софістів, спрямованої
на тіло. Нагадаємо, що визначальною рисою добра як такого у Сократа була його атрибутивна
корисність, інакше кажучи, здатність задовольняти реальні людські потреби. Отже, справжнім першовідкривачем потребового підходу
до праворозуміння, говорячи мовою сучасної
філософії права, є Сократ, а усі наступні розмови про це, навіть по-справжньому фундаментальні, усього лише продовження, розвиток та
коментування сократівського підходу, що найчастіше робилися у минулому і здійснюються нині
без будь-яких посилань на Сократа.
Відкриття Сократом методу майєвтичного
аналізу, інакше кажучи, індуктивного методу,
стало вирішальною методологічною, пізнавальною передумовою для створення теорії старо-
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грецького природного права, оскільки цей метод
допоміг піднятися над множинністю істини, породженої софістичним вченням про думки, і вивести єдине, абстраговане від конкретних чуттєво сприйнятих феноменів поняття природного
права, замінити уявлення суб'єкта пізнання про
об'єкт, що іменується природним правом, точним знанням про нього.
Ці здійснені Сократом гносео-методологічні відкриття в пізнанні людини та соціуму заклали фактично начала наукового знання людини та суспільствознавства, в той же час і
праворозуміння. Безумовно, вони дійшли до нас
в украй мізерному об'ємі, майже завжди спотворені чиєюсь інтерпретацією, а не в чистому вигляді і навряд чи колись вдасться відновити їх в
повному об'ємі і в первозданному вигляді. Але
все-таки для деяких оціночних суджень і висновків їх вистачає. Передусім зауважимо, що повне
відновлення та адекватне розуміння старогрецької доктрини природного права неможливе без
аналогічного розуміння зміни в мисленні про
старогрецьку особу та поліс, що був здійснений
Сократом, а ще більше про співвідношення старогрецької особи та старогрецького полісу, побачених ним же. Чого вже дивуватися з цієї
своєрідної короткозорості післясократівських
мислителів, що вдивлялися в ці проблеми (хоча,
по правді кажучи, ними рухали часто не інтереси
істини, а безліч інших інтересів), коли навіть сучасники, більше того - найближчі соратники та
сподвижники Сократа дуже часто виявлялися
нездатними подивитися на світ очима Сократа та
по-сократівськи помислити істину10.
10

Один з відомих швейцарських вчених-знавців античності Андре Боннар таким чином ілюструє цей факт
у своєму прекрасному науково-художньому бестселері "Грецька цивілізація": Критон, один з учнів і сподвижників Сократа, дізнавшись, що година страти
Сократа пробила, прийшов до нього у в'язницю і став
благати про втечу. "На це щире благання, - пише
А.Боннар, - Сократ відповідає в тоні, що здається холоднуватим. Він прийняв рішення. Все ж йому хочеться подумати, як він завжди це робить. Він хоче
виправдатися в очах друга. "Твоя дбайливість похвальна, - говорить він Критону, - якщо вона узгоджується з обов’язком. Інакше - чим вона наполегливіша,
тим вона все більше прикра". І він пропонує йому
розглянути разом з ним, як вони зазвичай роблять, чи
узгоджується або ні запропонована ним втеча з принципами, яким він навчав усе життя та яких треба дотримуватися саме зараз або ніколи. Він не стане їх
міняти тому, що йому загрожує нещастя. Головне не в
тому, щоб жити, а в тому, щоб чесно жити. Невже два
таких старці, як Критон та він, провели усе своє життя
в розмовах про щось уявне? Чи вони не знають, що
26

Сократу нерідко приписують, що він ототожнював закон з природою, справедливе із законним [25, c.116]. Проте це суперечить як духу
усієї сократівської концепції природного права,
так і окремим фрагментам його думок, що дійшли до нашого часу. Насправді Сократ проводив
принципову відмінність між природою та законом (конвенцією), він прагнув побудувати свою
концепцію природного права "відповідно до
природи" [19, c.187] і одночасно "проти звичок і
звичаїв" [19, c.186]. Але одвічним началом концепції природного права він вважав знаходження
відмітних особливостей людських речей як таких, чого не можна було зрозуміти, не зрозумівши істотну різницю між людськими речами і речами не людськими, тобто, природними або божественними, в принципі. У протилежному випадку залишалося нерозв'язним питання про те,
до яких явищ ("речей") - людських або нелюдських - належить природне право.
Сократ і його послідовники були вимушені
доводити існування природного права на ґрунті,
обраному конвенціоналізмом11, що усвідомлено
завжди настає година, коли принципи, якщо вони
істинні, вимагають, щоб їх випробували в житті? Потім Сократ приступає до тривалого міркування про
громадянський обов'язок. Чи може несправедливо
засуджений громадянин ухилитися від санкції закону?
Чи має він право у свою чергу поступити несправедливо? віддати злом за зло? дати неслухняністю приклад безладу? відповісти на благодіяння, отримані від
міста, підриванням законів цього міста? Звичайно,
немає. Зло завжди залишається злом, і його потрібно
уникати завжди. Аргументи тісняться у вустах Сократа. Нарешті, він замовкає, слухаючи, як в ньому ще
звучать, немов голос флейти, слова, навіяні йому самими Законами міста. Критону нічого відповісти. Що
б сказали судді Сократа, якби вони почули ці розмови
від того, кого вони засудили за те, що він учив зневажати закони і того хто наважився швидше померти,
ніж їх порушити"? Далі А. Боннар продовжує: "Сократ,- запитав Критон,- як нам тебе поховати"?- "Як
вам захочеться,- відповів Сократ, не утримуючи посмішки, - якщо тільки ви зумієте мене наздогнати".
Гідний Критон, ти назвав ім'ям Сократа той труп,
який ти повинен був зараз побачити. Ти запитав у
істоти, яку повинен був вважати безсмертною, як її
поховати. "Ти все-таки повинен був би знати, Критон,
що, висловлюючись неправильно, ми шкодимо душам". Див.: [7, c. 88-89, 90].
11
Л. Штраус пише: Основна посилка конвенціоналізму є ототожнення доброго з приємним. Відповідно,
основною частиною вчень про класичне природне
право є критика гедонізму. Класичною тезою є те, що
добре суттєво відрізняється від приємного, що воно
більш фундаментальне, ніж приємне. Звичайнісінькі
задоволення пов’язанні з задоволенням потреб; по-
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постав на багато раніше теоретичних поглядів про
природне право. Їм доводилося доказувати його, як
мовиться, волаючи до "фактів" на відміну від "речей" [21]. Як виявиться набагато пізніше, це уявне
пряме, безпосереднє звернення до буття права, минувши суб'єктивні думки про нього, насправді є
єдиним шляхом досягнення істини про природне
право [14] та цілком корелюється з гносеометодологічними відкриттями самого Сократа.
треби передують задоволенням; потреби поставляють
як би канали, по яких задоволення може рухатися;
вони визначають, що, можливо, може бути приємним.
Первинний факт не є задоволення або бажання задоволення, а швидше потреби та прагнення до їх задоволення. Саме різноманітність потреб відповідає за
різноманітність задоволень; відмінність між типами
задоволень не можна розуміти у виразах задоволень, а
лише посиланням потреб, які роблять можливими
різні типи задоволень. Різні типи потреб не є клубком
спонукань; існує природний порядок потреб. Різні
типи істот шукають або насолоджуються різними типами задоволень: задоволення осла відрізняються від
задоволень людської істоти. Порядок потреб істоти
вказує назад на природну конституцію, на Що дана ця
річь; саме ця конституція визначає порядок, ієрархію
різних потреб або різних схильностей істоти. Специфічній конституції відповідає специфічна операція,
специфічна робота. Істота більш добріша, якщо вона
"в порядку", якщо вона робить властиву їй роботу
добре. Отже, людина буде доброю, якщо вона добре
робить роботу, властиву людині, роботу, що відповідає природі людини та нею бажаною. Щоб визначити, що добре для людини за природою, або природне
людське благо, необхідно визначити, що є природа
людини або природна конституції людини. Саме ієрархічний порядок природної конституції людини надає
основу для природного права як його розуміли класики. Так або інакше, усі відрізняють тіло від душі; і
кожен може бути вимушений визнати, що він не може, не заперечуючи самому собі, заперечувати те, що
душа стоїть вище за тіло. Те, що відрізняє душу людини від душ тварин, те, що відрізняє людину від тварин, це мова, або розум, або розуміння. Відповідно,
робота, властива людині, полягає в тому, щоб жити
осмислено, в розумінні і в осмисленій діяльності. Добре життя є життя, що плине відповідно до природного порядку людського буття, життя, що виникає з
впорядкованої або здорової душі. Просто добре життя
є життя, в якому вимоги природних схильностей людини реалізуються в належному порядку, до максимально можливої міри, життя людини, в чиїй душі ніщо
не є непотрібним. Добре життя є досконалість людської природи. Це життя відповідно до природи. Отже,
правила, що описують загальний характер доброго життя, можна назвати "природним законом". Життя відповідно до природи - це життя людської гідності або доброчесності, життя особи "вищого класу", а не життя задоволення заради задоволення. Див.: [25, c. 121-122].

Сократ та його послідовники виходили з
того об'єктивного факту, що природне право є
неминучим породженням соціалізованої людини через її природні потреби, а ця людина за
своєю природою - істота соціальна, "політична
тварина", за словами Аристотеля. Причому людина, на відміну від усіх інших живих істот світу, радикально, атрибутивно соціальна і саме
ця її природна соціальність якраз і є несучою
опорою природного права, в його вузькому,
інакше кажучи, адекватному сенсі.
Будучи властивим соціалізованій людині
потенційно завжди, природне право набуває вперше зрілу суть та зміст, актуальні форми в полісі,
в якому свобода і право однієї людини зустрічаються, стикаються зі свободою та правом багатьох інших жителів полісу і, отже, тим самим
природно обмежуються ними, самі стають співвимірними, обмеженими та відмежованими, набувають таку необхідну усьому сущому, у тому
числі і природному праву, міру. Це є одночасно
умовою і метою вдосконалення людини, що соціалізується, в громадянському суспільстві. Поліс - це співтовариство, співвимірне людським
силам власного життєвого досвіду і особистого
безпосереднього знання, яке з позицій абстрактного мислення є усього лише думкою. Тобто,
природне право як продукт абстрактного мислення, наукового знання є загальним, природним
правом вищого рівня, загально полісним, а абсолютним природним правом і природне право
людини як продукт її власного досвіду і безпосереднього знання є приватним природним правом
конкретної людини, первинним, не узагальненим
рівнем природного права.
Поліс - це співтовариство, яке, образно кажучи, можна охопити одним поглядом людини, в
якому соціально зріла людина без проблем може
знайти у разі потреби опору через свої власні
спостереження, не покладаючись звично на непряму допоміжну інформацію з усіх життєво важливих питань на інших. Сократ та його послідовники виходили з того, що тільки поліс як
співвимірне людським можливостям того часу
правове явище здатний породжувати та підтримувати природне право [21, 497а3-5, 544d6-7]. Інакше, більш узагальнено кажучи, тільки те суспільство, в якому можливі взаємознання один
одного, взаємна довіра, взаємна відповідальність та контроль, пристосоване для панування в нім природного права - в імперіях це неможливо, вважали Сократ та його учні, а надалі блискуче підтвердила історія.
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Старогрецькі мислителі описували старогрецьке природне право за допомогою категорії
politeia, що зазвичай перекладається із старогрецької як "конституція" або "форма правління". У
такому невірному перекладі неминуче є присутньою якнайглибша методологічна помилка. Річ у
тому, що сучасні люди під "конституцією" майже завжди мають на увазі юридичний документ,
Основний Закон країни. Проте згідно сенсу, що
вкладався в politeia старогрецькими мислителями, остання передусім протиставляється "законам". Politeia незрівнянно фундаментальніша
будь-яких законів, вона сама джерело законів.
Politeia - швидше за все фактичний правовий
режим, що враховує і виходить з природних
прав громадян полісу окремо і полісу як соціального організму в цілому, тобто, кращий режим
правління людьми зараз і в даному полісі. Підводячи підсумки аналізу старогрецьких вчень про
природне право, мабуть, доцільно скористатися
оцінками цих режимів самими класиками Античності, зокрема, оцінками Платона, які як і у більшості інших випадків, зовсім не категоричні і навіть подвійні: просто найкращим режимом, вважав він, було б абсолютне правління мудрих, але
оскільки це можливо лише теоретично, то практично найкращий режим є правління аристократів
згідно із законом, або змішаний режим [20].
Цей висновок підтверджується і фундаментальним сучасним дослідженням старогрецького природного права, здійсненим Л.Шраусом:
"Класична доктрина природного права у своїй
першопочатковій формі, якщо вона повністю
розроблена, ідентична доктрині про кращий
режим (виділено мною - Г. Р.). Бо питання, що є
краще згідно природного права, або що є справедливість, знаходить свою повну відповідь тільки
в мові, через тлумачення найкращого режиму.
Істотним чином політичний характер класичної
доктрини природного права проявляється найяскравіше в Державі Платона. Навряд чи менш
показовим є той факт, що обговорення Аристотелем природного права є частиною його обговорення політичного права, особливо якщо протиставити
вступну частину заяви Аристотеля твердженню
Ульпія, в якому доктрина природного права представлена як частина приватного права. Політичний характер природного права став змазаним,
нечітким, або перестав бути істотним, що повністю проявилося в Середньовіччі і в наступний
період" (виділено мною - Г. Р.) [25, c.137].
Неминучість подібної перспективи старогрецького класичного природного права в найзагальніших рисах очікувалася ще творцями її док28

трини. На підставі вже чималого історичного досвіду, що передував їм, а також спостережень за
повсякденним життям старогрецьких полісів вони раз за разом переконувалися, що громадянське життя полісу в принципі неможливе без фундаментального компромісу між знанням та думкою, між мудрістю та дурістю, інакше кажучи,
без компромісу між природним правом, доступним розуму або розумінню, та конвенційним
правом, тобто законом, заснованим на одній
тільки думці. Публічне та громадянське життя
полісу з неминучістю вимагає розбавлення природного права звичайним конвенційним правом,
оскільки чисте природне право, як висловлювався ще Сократ, просто підірвало б громадянське
суспільство. Іншими словами, просто добре, те,
що добре за природою, тобто, відповідає природним потребам людини, і те, що радикально відрізняється від прабатьківського, має бути трансформоване в політично добре, яке втілює в собі
просто добре та прабатьківське. За словами Платона, політично добре - це те, що "усуває величезну масу забобонів" [21, 414b8-415d5].
У Аристотеля були деякі відмітні від платонівських погляди на природне право. Передусім він приділяв йому у багато разів менше уваги, в порівнянні з Сократом і Платоном. Строго
кажучи, предметне обговорення природного права, що точно належить Аристотелю і що явно
виражає його точку зору, займає лише одну сторінку тексту в книзі "Нікомахова етика". Аналіз
цього тексту показує, що, згідно Аристотелю, не
існує фундаментальних відмінностей між природним правом і вимогами політичного суспільства, а тому немає крайньої потреби у розбавленні
природного права правом конвенційним. Тобто, і
відносно природного права Аристотель демонструє свою неперевершену помірність. За його
переконанням, природне право є невід'ємною
частиною права політичного, проте воно головним чином реалізується не у відносинах між
громадянином і полісом - тут панують закони, а
в стосунках серед власне співгромадян [4, c.138].
Аристотель також стверджує, що природне право еволюціонує в часі і в просторі, інакше кажучи, це є ще одним доказом походження природного права від людини соціальної, її властивість. Еволюціонує ця людина,
змінюються її природні потреби, відповідно
змінюється і її природне право, але яким саме
чином воно змінюється, Аристотель не вказує
[4, c.138]. До речі, мінливість вимог природного
права ще раніше була визнана Платоном. Тобто,
є достатні підстави для висновку про те, що вони
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обоє - Платон і Аристотель - уникнули Сцилли
"абсолютизму" та Харибди "релятивізму", дотримуючись загальної для них точки зору, яку
можна висловити: природне право визнає наявність універсально дієвої ієрархії цілей, потреб, проте воно не визнає універсально дієвих правил поведінки.
Висновки. Отже, поява старогрецького
вчення про природне право стала складним підсумком дії безлічі чинників: виникнення в наслідок культурної революції старогрецької особистості та старогрецького полісу як політичного
житла цієї особи; перенесення абстрактного мислення з предметів неживої природи, з космосу,
образно кажучи, на старогрецький поліс та людей, що населяли його, відкриття Сократом методу його майєвтичного аналізу. Інакше кажучи,
появу старогрецького вчення про природне право слід розглядати як глибоко закономірний результат еволюції старогрецького індивіда та становлення його особистості, старогрецького соціуму в цілому, а також природнонаукової старогрецької традиції правопізнання. Це ще раз підтвердило нерозривний взаємозв'язок і взаємообумовленість між природознавством і суспільствознавством, між пізнанням природи в цілому
та такої її особливої частини, як соціалізованої
особистості і її фундаментальних властивостей.
Найбільш плідним підходом, що забезпечив відкриття та пізнання старогрецького природного права, виявився потребовий підхід. Саме
він забезпечив знаходження генетичних зв'язків
між вільним громадянином старогрецького полісу та його природним правом. Причому абсолютно несподівано відкрилося, що це право, впливаючи на вдосконалення стосунків вільного громадянина із старогрецькою державою, у своїй
основі було спрямоване на регулювання міжособистісних стосунків греків. По своїй суті це право гарантувало побудову громадянського суспільства з найбільш оптимальним та справедливим
в кожному конкретному полісі політичним режимом управління людьми. Це було не правокритерій, не право-символ, не право-ідея, а суще, чинне в сполученні із законами живе право.
Але було б теоретико-методологічно помилковим, а політично шкідливим перебільшувати роль та значення для старогрецького полісу
вчення про старогрецьке природне право. Це резонно помітив ще А.Боннар. Він пише, що вплив
цього природного права не торкнувся не лише
рабства, але і статусу формально вільної жінки в
античному суспільстві, яке було такою ж виразкою на тілі соціуму, як і рабство, тобто, дуже

широкого кола громадських стосунків. Жінка,
виключена з громадянського життя, так само, як
і раб волала до перевлаштування усього старогрецького суспільства на природно-правових началах, усіма своїми молитвами була звернена до
цивілізації, яка б повернула їй рівноправ'я з чоловіками, яке було віднято, повернула особисту
гідність і людяність. У відсутність усього цього
навіть таке вибіркове природне право не змогло
протистояти розкладанню полісної демократії.
Зокрема, саме про афінську полісну демократію
А.Боннар писав: "Обмежена одними лише повнолітніми громадянами чоловічої статі, вона
тільки в нікчемній мірі відповідала своєму найменуванню "народовладдя", - настільки мало,
що можна назвати число: 30 тисяч громадян, що
належать до цієї демократії, при населенні 400
тисяч чоловік. Це лише тоненький шар ґрунту на
поверхні годувальниці-землі : досить однієї зливи, щоб змити його в море. Якщо греки і створили демократію, то вони зробили це подібно до
того, як прорізаються зуби у дитини. Потрібно,
щоб молочні зуби виросли і потім випали. Зуби
потім виростуть знову" [6, c.169]. Точніше не
скажеш. Додамо лише, що "зуби" - це природне
право старогрецьких соціалізованих індивідів,
що стали особистостями і об'єдналися в старогрецький соціум.
Ще значнішим перебільшенням стало б
твердження про те, що старогрецька сократівська
пізнавальна традиція зуміла здолати свою однобічність і фрагментарність та поєднати природничі
науки, які стали однією з фундаментальних її передумов, і гуманітарні знання в одній теоретичній
схемі реального світу, набути рис цілісності та логічної послідовності, піднятися до рівня здатності
пояснити як макрокосмос (буття в цілому), так і
мікрокосмос (буття людини) як нерозривні явища,
як органічно цілісний феномен природи, збудувати
на основі цього несуперечливу систему знань про
дійсність. Сократівська майєвтика виявилася нездатною забезпечити вирішення цієї задачі, але
стала однією з неминучих сходинок на шляху до її
неодмінного розв’язання.
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R.O. Havrilyuk
"Socrate’s majevtic" and ancient Greek type of natural law
Summary
The article reveals pre-conditions of the emerge of the ancient Greek studies on absolute law, namely?
It is shown that it was the complex result of the influence of great number of factors : origin of ancient Greek
personality and ancient Greek police as political settlement of this personality; as the consequence of cultural revolution transference of abstract thinking from the articles of lifeless nature, from the space onto the
ancient Greek police and its citizens, Socrates discovery of the method of majevtic analysis. In another
words, The emerge of ancient-Greek studies on natural law should be considered as appropriate result of the
evolution of ancient-Greek individum and formation of his personality, ancient socium on the whole, and
also to natural-science ancient -Greek tradition of law-cognition. It confirmed once again the indissoluble
interrelation and inter-conditionality between natural science and social science between cognition of nature
on the whole and its special part, such as socialized personality and his fundamental properties. The most
productive approach, providing the discovers and cognition of the ancient Greek natural law, was consumer
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approach. Exactly it provided finding genetic sources and relations between a free citizen of the ancient
Greek police and its natural law.
Р.А. Гаврилюк
"Сократовская майевтика" и древнегреческий тип естественного права
Аннотация
Раскрыты предпосылки появления древнегреческого учения о естественном праве, а именно
показано, что оно явилось сложным итогом влияния множества факторов: возникновения в следствие
культурной революции древнегреческой личности и древнегреческого полиса как политического
обиталища этой личности; перенесение абстрактного мышления с предметов неживой природы, из
космоса на древнегреческий полис и его граждан, открытие Сократом метода майевтического анализа. Обосновывается, что появление древнегреческого учения о естественном праве следует рассматривать как глубоко закономерный результат эволюции древнегреческого индивида и утверждения его
личности, древнегреческого социума в целом, а также естественнонаучной древнегреческой традиции
правопознания. Это еще раз подтвердило неразрывную взаимосвязь и взаимообусловленность между
естествознанием и обществознанием, между познанием природы в целом и такой ее особенной части,
как социализированной личности и ее фундаментальных свойств. Наиболее продуктивным подходом, обеспечившим открытие и познание древнегреческого естественного права, оказался потребностный подход. Именно он обеспечил нахождение генетических истоков и связей между свободным
гражданином древнегреческого полиса и его естественным правом.
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ПРОБЛЕМИ ОНОВЛЕННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ НАУКИ
Метод науки, як ліхтар, який освічує шлях науки.
Тільки правильно випрацювана методологія дослідження здатна призвести до позитивних результатів наукового пошуку.
Ф.Бекон
Аналізуються можливості відновлення методології цивільно-правової науки, розкривається когнітивний
потенціал деяких нетрадиційних методологічних інструментаріїв (синергетичного, аксіологічного, герменевтичного та семиотичного підходів) у пізнанні цивільно-правових явищ.
Ключові слова: методологія цивільно-правової науки, відновлення методології, синергетичний підхід, аксіологічний підхід, герменевтичний підхід, семиотичний підхід.

Постановка проблеми. Методологічні
проблеми наукового пізнання сьогодні тривожать думки багатьох учених, хоча історія розвитку методологічної думки переживала як повне
забуття, так і особливо великий інтерес до себе,
що стало наслідком наукової революції. Першочергово розвиток методологічної думки був притаманний філософії і логіці, але поступово поширився на всі науки, що сприяло стійкому
сприйняттю методології як універсальної системи прийомів і способів, що носив загальний,
наддисциплінарний характер. Сучасний стан методології науки не перебуває у статичному стані,
динамічно розвивається за рахунок збагачення її
понятійно-категоріального апарату, поліпшення
прийомів і методів, що сприяє підвищенню якості наукового пізнання.
Поглиблення розробки методології на рівні
окремих наукових галузей дають можливість говорити про належність методів до окремих сфер
наукового знання.
Високий рівень розвитку правової науки залежить, перш за все, від рівня розробки методологічних проблем правових досліджень. При цьому
цивільно-правова наука не є винятком.
Фундаментальні методологічні дослідження в галузі цивільно-правової науки слабо представлені, систематичних досліджень у цьому напрямку поки немає, а важливість і необхідність
цього не потребує додаткового обґрунтування.
Отже, метою даної роботи є аналіз можливостей оновлення методології цивільно-правової
науки, розкриття когнітивного потенціалу деяких
нетрадиційних методологічних інструментарій у
пізнанні цивільно-правових явищ.
Виклад основного матеріалу. У науці цивільного права використовуються розроблені в
юридичній науці, особливо в теорії права, мето32

дологічні інструменти правового пізнання. Проте, вони тут потребують певної модифікації відповідно специфіці об’єкта і предмета науки цивільного права.
Загальноприйнято поділяти всі методи пізнання на такі рівні: 1) філософський; 2) загальнонауковий (аналіз і синтез, системно-структурний, перехід від абстрактного до конкретного та
навпаки і.т.д.); 3) спеціально-науковий (статистичні, конкретно-соціологічні, психологічні, математичні, метод експертних оцінок і т.д.); 4) приватнонауковий охоплює методи притаманні окремим
наукам. Зокрема, для юридичної науки характерні
такі методи: тлумачення права, порівняльно-правовий, комплексного аналізу правових явищ.
Вищеперелічені загальні, спеціальні та
приватні методи в сукупності складають метод
пізнання будь-якої галузі юридичної науки, в
тому числі і в науці цивільного права. Однак
окремий конкретний метод здатен вирішити
окреме конкретне завдання, і тільки в сукупності
з іншими методами і підходами предмет дослідження може бути розкритий повністю.
Щодо філософського рівня, то зазначимо,
що філософські закони та категорії мають загальний та універсальний характер, за допомогою
яких виконуються методологічні функції в будьякому процесі пізнання правових явищ, у тому
числі і цивільно-правових. Більше того, зміст
філософського рівня методології полягає в загальних принципах пізнання і залежить від того,
якого філософського вчення дотримається дослідник. Матеріалістичній філософії властивий метод діалектичного матеріалізму.
Наприклад, автори одного з популярних
підручників з цивільного права виходять з філософської методології, основу якої складає діалектичний матеріалізм – вчення про найзагальніші
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законах розвитку природи, суспільства і мислення:
«використовуючи матеріалістичну діалектику, наука вітчизняного цивільного права вивчає явища в
конкретному історичному періоді, вивчає закономірності і тенденції їх розвитку в багатогранному
поєднанні, розкриває протиріччя в процесі розвитку того чи іншого явища, а відповідно до цього
розробляються пропозиції до подальшого удосконалення цивільного законодавства» [1, с.12].
Особливо варто відзначити, що оновлення
методології сучасної науки, зокрема й цивільноправової, потребує використання нетрадиційних
методологічних інструментів. Одним із таких є
синергетичний підхід. Як відмічено в юридичній
літературі, вплив ідей синергетики на систему
методів пізнання правової реальності простежується на двох рівнях: по-перше, взаємодія синергетики та діалектики як світоглядних основ системи методів пізнання правової реальності; подруге, взаємодія синергетичного підходу, з одного боку, і когнітивних засобів правового пізнання
– з іншого [2, с.9].
Використання методологічного потенціалу
синергетики в цивільно-правових дослідженнях
сприяє збагаченню предметної сфери шляхом
включення поряд із закономірностями також випадковостей, розкриття закономірностей еволюції
цивільного прав як самоорганізуючої системи.
Оскільки право – це цінність і цивільне
право є його провідною галуззю, остільки й пізнання останнього вимагає активного використання аксіологічного підходу.
Як справедливо відзначається в юридичній
літературі, цінність права для суспільства перш
за все в тому, що воно є нормативною основою
його існування та розвитку. «Право впорядковує
суспільні відносити, окреслює їх певними межами, притаманними для всіх членів суспільства,
надає суспільним відносинам злагодженості, системності, визначеності. Право виступає як засіб
соціального контролю по відношенню до членів
суспільства і тим дисциплінує їх, спрямовує їх
визначеним шляхом, оптимальному та необхідному для інших членів суспільства і для суспільства в цілому. Норма права, як загальний шаблон, накладається на поведінку членів суспільства, на її основі ця поведінка оцінюється, вибираються межі реагування на поведінку, яка відхиляється від норм. Члени суспільств, формальні та
неформальні групи мають найрізноманітніші інтереси, які можуть не збігатися, суперечити одні
одним. З приводу цього в суспільстві можуть
виникати різноманітні соціальні конфлікти, суперечки. Право в цих випадках виступає засобом

регулювання та вирішення соціальних конфліктів і тим сприяє стабілізації суспільства. Інакше
кажучи, право виступає як засіб самоорганізації
суспільства, підтримки соціального гомеостазу
(рівноваги)» [3, с.178].
Цінність цивільного права полягає в тому,
що воно сприяє створенню необхідних умов для
нормальної життєдіяльності людини і для всестороннього розвитку особистості, охороняє, захищає майнові та особисті немайнові відносини,
тобто такі цінності, як честь, гідність людини, її
власність, право на заняття підприємницькою
діяльністю і т.д.
Для методологічного оновлення науки цивільного права не менш важливим є герменевтичний підхід, який зорієнтований на розробку засобів розуміння та тлумачення різноманітних
значень і суджень, які містяться в текстах, у знаках і символах, в оцінках і судженнях про існуюче й обов’язкове. При цьому розуміння передбачає внесення суб’єктом у раціональні моделі
досліджуваного предмета своїх власних, винятково індивідуальних рис і акцентів. Ці проблеми
мають особливу значимість у сфері юридичної
герменевтики, де сталі поняття закону передбачають, що він використовується чітко в межах
текстуально вираженої волі законодавця, незважаючи на різноманітність конкретних життєвих
ситуацій, через які буквальне використання зафіксованих юридичних приписів не завжди можливе. Як зазначає В.А.Суслов, «читання тексту
закону правозастосувачем порівнюється з роботою по визначенню сутнісної розбіжності між
ним і законодавцем, а основна робота професійного юриста якраз і полягає в пошуку та реалізації правової норми, яка повинна бути прочитана і
зрозуміла» [4, с.5].
Усе вищезазначене справедливе і для цивільно-правового тексту.
Цивільний кодекс України в ст.ст. 213 і 637
визнає необхідність тлумачення змісту угоди і
договору. Зокрема, ст. 213 визнає: «Зміст правочину може бути витлумачений стороною (сторонами). 2. На вимогу однієї або обох сторін суд
може постановити рішення про тлумачення змісту правочину. 3. При тлумаченні змісту правочину беруться до уваги однакове для всього змісту
правочину значення слів і понять, а також загальноприйняте у відповідній сфері відносин значення термінів. Якщо буквальне значення слів і
понять, а також загальноприйняте у відповідній
сфері відносин значення термінів не дає змоги
з'ясувати зміст окремих частин правочину, їхній
зміст установлюється порівнянням відповідної
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частини правочину зі змістом інших його частин,
усім його змістом, намірами сторін».
Аналіз зазначеної статті ЦКУ показує, що
законодавець визнає можливим наявність неясності і двозначності тексту цивільно-правових
угод. Більше того, текст статті ЦКУ містить три
різні варіанти при тлумаченні угод: 1) буквальне
розуміння слів і виразів; 2) буквальне розуміння
загальноприйнятого значення термінів у відповідній галузі відносин; 3) через порівняння однієї
умови договору зі змістом інших умов, усім змістом угоди та реальними намірами сторін. Указане різноманіття варіантів тлумачення є основою для здійснення намірів правозастосувача.
Не випадково, що деякі статті ЦКУ трактуються вченими по-різному. Це також пов’язано з суб’єктивним підходом, який притаманний кожному, хто тлумачить норму.
Отже, все це доводить необхідність широкого застосування положень герменевтичної методології в цивільно-правовій науці.
Одним із сучасних є також семіотичний
підхід. Семіотика (або семіологія) – наука, яка
досліджує властивості знаків і знакових систем
(природних і штучних мов). Згідно з Ю.М. Лотманом, під семіотикою належить розуміти науку
про комунікативні системи і знаки, які використовуються у процесі спілкування [5, с.6]. У правознавство семіотика введена в науковий обіг з
метою вивчення правового знакового поля і відповідного зв’язка правової мови та правового
мислення. Крім того, семіотичний підхід тут використовується у вигляді сукупності самостійних
способів вивчення знакових систем, які відтворюють і передають інформацію. У цілому, категорії семіотики права, як й інші загальнонаукові
поняття, можуть використовувати методологічну
роль по відношенню до галузевих юридичних
наук. Вони мають важливе значення для вираження того чи іншого правового поняття в правильному юридичному тлумаченні майже в будьякій галузі права.
Зразком застосування семіотичного підходу до цивільного права є дисертація А.К.Саркісова, в якій проведено на прикладі основних правових інститутів російського вексельного права.
Зокрема, в знаковому полі сучасного російського
вексельного права виявлені такі основні правові
знакові конструкції, що характеризують вексель
як цінний папір, який засвідчує зобов’язання по
сплаті грошової суми, підстави виникнення такого зобов’язання, а також юридичний факт видачі
векселя, що є одностороннім договором: абстрактність, посвідчення права, легітимація і презен34

тація; документованість, формальність і стандартність; безумовність і безспірність; оборотоздатність; грошовий зміст вексельної вимоги; односторонність. Пояснені з позиції семіотики права
причини і можливості існування в правовому
знаковому полі конструкції як-от «квазівекселі»
(«бронзові» і «дружні» векселі, «вексельні сурогати» і .т.д.)[6, с.19-21].
Автором розглянені також бездокументарні
правові знакові конструкції: депозитарний облік,
електронний цифровий підпис; реалізація суб’єктивних майнових і особистих немайнових прав,
посвідчених правовими знаковими конструкціями. Як приклад, у процесі семіотичного аналізу
правового знакового поля вексельних відносин
розглянена можливість використання бездокументарного векселя [6, с.22].
Висновки. Отже, спостерігається необхідність в оновленні методології цивільно-правової
науки. На сучасному етапі немислимий науковий
прогрес у даній галузі наукового правового пізнання без збагачення новими поняттями та ідеями, без розширення предметного поля, без приєднання до нових дослідницьких стратегій, розробок інших галузей гуманітарного знання. Сьогодні важливими інструментами збагачення методології є синергетичний, аксіологічний, герменевтичний і семіотичний підходи.
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О.В. Меленко
Проблемы обновления методологии гражданско-правовой науки
Аннотация.
Анализируются возможности обновления методологии гражданско-правовой науки, раскрывае-

тся когнитивный потенциал некоторых нетрадиционных методологических инструментариев (синергетического, аксиологического, герменевтического и семиотического подходов) в познании гражданско-правовых явлений.
Ключевые слова: методология гражданско-правовой науки, обновления методологии, синергетический подход, аксиологический подход, герменевтический подход, семиотический подход.
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ДЕРЖАВА І ПРАВО У ФІЛОСОФСЬКИХ ПОГЛЯДАХ ЕПІКУРЕЙЦІВ
Досліджуються філософські погляди давньогрецького мислителя Епікура та його послідовників на державу і право. Піддається аналізові епікурейська екстраполяція принципів атомарної будови Всесвіту на сферу
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Постановка проблеми. У ІІІ ст. н.е. античний світ вступив у період поступового зростаючої кризи. Хронологічно це збігалося з добою так
званого еллінізму. Остання була тісно пов’язана
із військовим підкоренням Олександром Македонським майже усього відомого грекам світу,
внаслідок чого еллінська культура та філософія
поширилися на теренах досить значного регіону
Середземномор’я, Близького Сходу, Персії та
Середньої Азії, Західної Індії та ін. [24, c.51].
Послаблення давньогрецьких полісів, з
одного боку, та зростаюча роль великих монархічних держав з іншого, у поєднанні з вельми
посиленою динамікою економічного життя, яке
тісно перепліталося з військовим, а також значне
послаблення національних зв’язків, – усе це повною мірою супроводжувалося зростанням індивідуалістичних настроїв.
Істотні зміни назрівали й у змісті традиційно-філософської парадигми античного суспільства, а саме – цілісне, предметно-речове бачення світу ніби «подвоювалося»: поряд зі звичайним предметним світом речей мовби виростав новий – духовно-ідеальний (уже не предметний), «внутрішній», «індивідний» світ. У елліністичній (післяаристотелівській) філософії зазначені зміни виявляли себе, насамперед, не просто
поворотом від космосу до людини (такий поворот здійснив ще Сократ), а винятковим проявом
зацікавленості до розв’язання проблем моральноетичного характеру, до тематики суб’єктивізму.
Цей поворот був притаманний і епікуреїзмові, як
одному із провідних напрямків елліністичної філософії та проявлявся у тому, що чуттєвоматеріаль-ний космос у процесі пізнання набував
пріоритетного значення. Але в даному випадку
він поставав лише у своїй об’єктивній данності,
на нього також переносилися й усі суб’єктивні
людські переживання, так що він опинявся вже
не лише об’єктом, але й колосальним світовим
суб’єктом [12, c.35]. Саме тому визначаючими
особливостями цієї ранньо-елліністичної філософської школи можна назвати індивідуалізацію,
36

суб’єктивізм особистості та використання у процесі пізнання навколишнього світу, тобто космосу,
індивідуальних людських особливостей, і саме епікуреїзм виступав яскравим проявом зазначених
тенденцій у їх філософсько-правовому виразі.
Ступінь наукової розробки проблеми.
До проблем філософсько-правового викладення
Епікуром та його послідовниками державноправових феноменів зверталося не одне покоління учених-юристів, філософів, політологів. До їх
числа належали імена таких західноєвропейських
дослідників, як К.Маркс, М.Канто-Спенбер,
Г.Арнім, Дж.Антісері, Ф. де Куландж та ін. Серед російських, радянських і вітчизняних учених,
які у своїх працях прямо чи опосередковано досліджували державно-правову проблематику філософської спадщини Епікура, можна виділити
А.Ф.Лосєва, В.С.Нерсесянца, Т.В.Гончарову,
В.Ф.Асмуса, С.М.Трубецького та Є.М.Трубецького, О.Грищук. та ін.
У вітчизняній юридичній літературі сучасного періоду висвітлюються лише окремі аспекти даної проблематики, а тому цілий ряд
окремих філософсько-правових питань творчої
спадщини Епікура потребує подальшого наукового аналізу.
Метою статті є системне аналітичне дослідження основних державно-правових феноменів
філософського світосприйняття, яке було притаманне Епікурові та його послідовникам. Визначення епікурейської феноменології державноправових інституцій, джерел їхнього походження
та соціально-організаційного призначення.
Виклад основного матеріалу. Епікур
(341-270 р. до н.е.) – автор багатьох філософських творів, у 306 р. до н.е. заснував в Афінах
власну філософську школу. Оригінальні особливості його філософсько-світоглядних ідей та спосіб їхнього викладення складають враження, що
зі світоглядними викладеннями мислителя відкривається нова сторінка в історії філософії: у
багатьох відношеннях він – прототип філософа
епохи еллінізму [10, с.521].
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Майже буквально відтворюючи у власній
концепції всі положення філософії Демокріта [3,
с.131; 5, с.12; 9, с.88] (учителем Епікура був послідовник Демокріта Навсіфан), мислитель водночас надавав останній зовсім іншого звучання.
Зокрема, у Демокріта атоми хоча й існують
окремо один від одного, але за своєю природню
сутністю є «частинками» певного загалу. Тобто
за своєю природою вони не є одинарними самостійно-повноцінними категоріями суб’єктивного
характеру, у той же час цим індивідуальносуб’єктивним категоріальним утворенням є сукупність пов’язаних між собою атомарних субстанцій, які не у змозі набувати індивідуалістично-суб’єктивних ознак, перебуваючи у самостійному, одиничному вираженні. Про це свідчить та
обставина, що всі вони підпорядковані єдиному і
незмінному «закону» – необхідності та, відповідно, змушені рухатися однаково, по прямій траєкторії. Але, як зазначав Епікур, рухаючись у такий спосіб, атоми не мали б змоги зіштовхуватися та утворювати міжатомарні зв’язки, адже
шляхи їхнього просторового переміщення пролягали б по паралельних прямих. Але, одночасно,
згідно з переконаннями Демокріта, вони неодмінно повинні перетинатися, оскільки існування
речей у світі зумовлюється та виступає безпосереднім результатом атомарних з’єднань. Виходячи із зазначеної логічно-зумовленої особливості
атомарної природи існування, можна припустити, що, володіючи власною, індивідуально вираженою траєкторією руху, атом набував індивідуально-суб’єктивних особливостей. Саме виходячи зі змісту наведеного припущення, Епікур приходив до висновку про те, що окремий атом є
повноцінним, достатньо-самостійним суб’єктивним цілим – індивідом, а не структурною «частиною» якогось іншого складного утворення.
Відштовхуючись від наведеного твердження,
можна припустити, що кожен атом повинен мати
власну, притаманну тільки йому, індивідуальну
траєкторію руху, відмітну від шляхів переміщення решти елементарних частин. Але треба зазначити, що кількість цих об’єктів нескінченно велика, оскільки, на думку Епікура, неділимі та
незмінні тіла (атоми) [20, с.130], різноманітні
з’єднання яких породжують безкінечно-велику
кількість форм матеріального існування живої та
неживої природи, налічують безмежно-різноманітну кількість проявів. Саме тому атомарні траєкторії руху, у своїй незліченній кількості, фізично не можуть бути індивідуально-ізольованими
й у обов’язковому порядку змушені перетинатися. У результаті атомарних зіткнень елементарні

частки здебільшого об’єднуються, утворюючи
нові матеріальні сутності, але навіть беручи безпосередню участь у цьому фізичному процесі,
вони за своєю природою залишаються окремими,
індивідуалістичними утвореннями. Саме ця ідентифікаційна особливість робить можливою ліквідацію міжелементарних зв’язків без втрати атомами притаманних їм фізичних якостей, та саме завдяки цьому процесові складно-цілісний фізичний
об’єкт здатен припинити власне існування.
Поза складною будовою матеріального
світу Епікур не залишав людського індивіда,
вважаючи його невід’ємною частиною космосу,
саме цим можна пояснити екстраполяцію принципів атомарної будови Всесвіту, сформульованих мислителем, на сферу соціального буття, у
якому окремий індивід порівнювався з елементарною частинкою космосу – атомом. Саме тому,
за уявленнями філософа, людина, яку фактично
неможливо помітити у масштабних матеріальних
проекціях космічного ґатунку, є, як і атом, вільною у власному виборі, адже одні події у її житті
відбуваються у силу необхідності, деякі – волею
випадку, а всі інші – залежать від неї безпосередньо. Оскільки необхідність, на думку мислителя, не підлягає відповідальності, а випадок характеризується непостійністю, те, що залежить від
індивіда, не підпорядковується жодному вищому
єству, а тому Епікур зазначав, що не варто бути
«рабом долі». Отже, на нашу думку, Епікур визначав
незалежність
суб’єктивно-індивідуального вибору поведінки від різноманітних
факторів зовнішнього впливу. «На життєвому
шляху не варто покладатися на волю випадковості чи керуватися необхідністю, а потрібно приймати самостійні, індивідуально-виважені рішення, керуючись лише розсудливістю» – саме у
цьому і полягала, на наш погляд, сутність епікурейської свободи особистості.
У власній каноніці мислитель зазначав, що
критеріями істини є чуттєві сприйняття [10,
с.528], істинність яких доводилася тим, що вони
не залежить від розумової діяльності [14, с.23].
Але зауважимо, що в атомарній системі справжня реальність, а саме атоми та пустота, недоступні для емпіричного пізнання, а тому можна зазначити, що чуттєві якості недостатньо об’єктивні тому, що для процесу з’ясування проблематики істинності атомізму вони нічого не дають [4,
с.144; 14, с.526]. Та у даному випадку, на наш
погляд, потрібно виходити саме з логічного аналізу на основі розумового сприйняття, як єдинодоступного, адже раціональне пізнання не ґрунтується лише на емпіризмі. Зокрема А.Ф.Лосєв з
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цього приводу висловлював припущення про те,
що відчутність не завжди зводилася лише до
чуттєвих ознак. Атоми Демокріта й Епікура були
не лише відчутними, але й завжди набували певної геометричної форми, і, тим не менше, цілком
відчутними вони були лише умоглядно [9, с.87;
12, с.85]. Тому саме розумово-раціоналістична
епікурейська ідея екстраполяції атомарної теорії
на суспільство не викликає у нас сумнівів щодо її
істинності та дає змогу вважати, що припущення
«самочинного атомарного відхилення» [1, с.238;
2, с.92] було специфічно-філософським відображенням факту прояву в античного індивіда певного «мінімуму» особистої свободи, здатності
протистояти, хоча б у певний спосіб, зовнішній
примусовості всеохоплюючого гармонійного світопорядку, що тяжів донедавна над кожним античним індивідом як «невблаганна доля, фатум».
Ця свобода була тим першим поштовхом, що у
своєму результаті спричинив кризу античного
суспільства і, відповідно, кризу античного світосприйняття. Людина – цей «соціальний атом» –
починає поступово виявляти у собі (а не в космічному світопорядку, що нівелює, «розчиняє» її
неповторність) автономну, цілком самостійну
основу власної життєдіяльності [19, с.151; 24,
с.52-53]. Епікурейська людина-атом хоча й рухається визначеною долею, фатумом траєкторією,
все ж таки отримує внутрішньо-індивідуальну
автономію, може не лише за примхами долі чи
провидіння ставати учасником певних суспільних об’єднань (до прикладу – народитися громадянином того чи іншого державного утворення,
створювати сім’ю), але вже й на власний розсуд
входити до складу певних соціальних «молекул»
(дружба, спільність занять, інтересів тощо), які й
складають основу для виникнення нового суверенного суспільно-територіального утворення –
держави, яка, згідно з ученнями мислителя, виникає на основі договору про неспричинення
шкоди задля власної, індивідуальної безпеки.
Політичне життя, на думку Епікура, є
принципово неприродним, тому що воно призводить до нескінченних хвилювань, перешкоджає
досягненню апонії (відсутності тілесних страждань) і атараксії (незворушності душі), а значить,
і щастя [13, с.260; 18, с.187; 22, с.212]. Тому
держава, на його глибоке переконання, – це утворення неприродне, штучне, створене, як зазначав
В.С.Нерсесянц, для забезпечення взаємної безпеки людей, подолання їхнього взаємного страху,
неспричинення ними один одному шкоди [16,
с.227]. Неприродність державного утворення
Епікур доводив на прикладі спостереження за
38

процесом досягнення людиною власної життєвої
мети, визначеної природою. Зокрема він зазначав, що ніхто не буде добровільно прагнути, з
самого початку, досягнення влади над соціальними масами [15, с.236], адже ті задоволення, що
пов’язуються з політичними символами, є неприродними, у наслідок чого в індивіда не виникає нагальної потреби заволодіння ними, саме
тому вони фактично і є примарними [13, с.260;
22, с.134]. За своєю природою людина вимушена
керуватися необхідностями, що носять повсякденний характер, та які пов’язані з виконанням
нагальних життєвих і соціальних функцій. Але в
індивіда, як складової частини, так би мовити,
«атома» державного організму до повсякденних
потреб додаються потреби суспільного та навіть
державного характеру. Вся ця широкоспектральна факторальна «палітра» спричиняє постійний
психологічний тиск на людину, нівелюючи можливості її індивідуального самовираження. Держава у даному сенсі, на переконання філософа,
відіграє одну із ключових ролей, а тому для досягнення найвищого ступеня задоволення, яке у
своєму апогеї є нічим іншим, як вираженням
всеохоплюючого щастя, індивідові потрібно
«вирватися раз і назавжди із в’язниці повсякденності та суспільної діяльності» [11, с.369; 13,
с.260; 15, с.222]. Саме тому мислитель пропонував якомога подалі дистанціюватися від держави
та сприймав її як певну, та навіть тимчасову необхідність, як засіб гарантування, перш за все,
суспільної безпеки. Політичне життя не збагачує
особистість, а дезорієнтує, роз’єднуючи людей,
саме тому адепти епікуреїзму утримувалися від
участі у суспільних справах, уникали натовпу, а
від держави (полісу) прагнули отримати лише
гарантії миру та безпеки. Фактично формуючи
маленьку общину друзів у структурі великої соціальної спільноти вони займалися пошуком у
середині власного об’єднання індивідуального
щастя, відмежовуючись від щастя загального [10,
с.522]. «Живи непомітно» [1, с.368; 13, с.260; 15,
с.236] – дана теза, на наш погляд, досить чітко
передає ставлення філософа до держави та суспільства, адже, на його переконання, лише у зверненні до самого себе відкривається можливість
досягнення атараксії та душевного спокою. Пропаговане ним відлюдництво мало на меті, на наш
погляд, виховання природно-гармонійної особистості, мудреця, який уже не міг опуститися до
рівня мирської метушні, в силу пізнання ним
вищої сутності, яку філософ називав «задоволенням», «щастям», «свободою». Так Епікур зазначав, що вільна людина не може набути великих
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статків, тому, що це нелегко зробити без упокорення перед натовпом чи правителями [15,
с.223], вільний індивід відмовляється від світу
матеріальних благ заради долучення до благ духовних, адже власність – зобов’язує, що заважає
процесові пізнання вищої сутності людського
існування. Філософ указував на те, що ліпше бути безтурботним лежачи на соломі, ніж постійно
перебувати у стані тривоги, маючи золоте ложе
та дорогий стіл [15, с.231], що, на нашу думку,
фактично є проявом ідей, притаманних буддизмові. Філософ убачав прояви благополуччя та
щастя не у володінні матеріальними благами, не
у соціальному статусі, не у будь-яких посадах чи
силі, а у звільненні від смутку, в поміркованості
почуттів і доброму настрої, що не виходить поза
визначені природою межі [15, с.236]. Він зазначав, що вище благо криється не в коронах царів і
земних богів, а в «короні атараксії, яка перевершує корони великих імперій» [13, с.260].
Епікурейська відстороненість від ідей
держави, досить ускладнює процес визначення
форми державного правління, а відповідно, і права, прихильником яких був мислитель. Намагаючись усіляко уникати даної проблематики, філософ звертався до неї досить опосередковано. Зокрема із висловів мислителя про те, що він ніколи не прагнув подобатися натовпові, про те, що
він ніколи не навчався тому, що подобалося демосу, та стосовно того, що його знання були далекими для почуттів переважної більшості населення [8, с.347; 15, с.231], можна зробити висновок про те, що він не був прихильником демократичної форми правління. Хоча В.С.Нерсесянц
зазначав, що з певною часткою умовності можна
було б сказати, що в політичному плані епікурейській етиці найбільш притаманна така форма
помірної демократії, за якої владарювання законів поєднується з максимально можливим ступенем свободи й автономії індивідів [16, с.231].
А на думку Т.В.Гончарової, народовладдя для
Епікура, а також іще для багатьох афінян, залишалося найкращою формою державного управління, однак він уже не знаходив у тогочасній
сумній афінській реальності нічого, що було б
подібним до успадкованих від славного минулого демократичних ідеалів [6, с.121].
Епікур, виходячи з його ставлення до держави як штучного утворення, безперечно, був
прихильником природно-правової концепції.
Так, відповідно до переконань мислителя, основним джерелом законодавства було природне
право, адже, на його думку, воно несло у своєму
змісті взаємну користь у формі договору взаємно

не шкодити та не терпіти шкоди [14, с.28]. Філософ вважав, що законодавство в державі повинно, перш за все, утримувати у певних діяльних
рамках простих громадян, адже, на його думку,
закони видаються заради мудрих, але не для того, щоб вони не вчиняли зла, а для того, щоб їм
не спричиняли шкоди [15, с.235]. На думку мудреця, законодавство в державі потрібне для захисту вищих прошарків суспільства від посягань
простолюдинів. Але чим можуть бути викликані
такі зазіхання? Адже Епікур з презирством ставився до накопичення матеріальних благ будьякого походження, вказуючи на те, що любов до
грошей, набутих нечесним шляхом, – нечестива;
до грошей, набутих чесним шляхом, – ганебна; а
брудна скнарість – непристойна навіть при чесності [15, с.220]. Даною ідентифікуючою чеснотою він, у першу чергу, наділяв мудреців, указуючи на несумісність наявності матеріальних багатств з духовним розвитком особистості. Лише
аскетичний спосіб життя може привести до вищого задоволення, а кому не достатньо мінімально-необхідного – тому нічого не достатньо [15,
с.234]. На наш погляд, соціальний протест широких народних мас могло викликати не матеріальне становище вищого, в епікурейському розумінні, прошарку населення, а його мудрість і неприйнятний для переважної більшості населення
стиль життя та ставлення до суспільно-політичних процесів, що мали місце на теренах держави.
Але у той же час Епікур був не схильним ідеалізувати особу мудреця, адже цей індивід – перш
за все людина і ніщо людське йому не чуже.
Відштовхуючись від даного постулату, філософ
ставив резонне запитання: «Чи зробить мудрець
щось заборонене законами, знаючи, що це залишиться невідомим? Просту відповідь важко
знайти» [15, с.225], тобто мислитель не наділяв
нормативно-правовий акт певним ореолом святості, а ставився до нього, як до встановленого
державою правила, суворе дотримання якого є
зовсім не обов’язковим. Фактично закон для Епікура не був панацеєю від усіх бід, нормативний
акт виступав результатом діяльності державних
органів, а його основне завдання полягало у забезпеченні функціонування даного територіально-політичного утворення. Але у цьому випадку
зауважимо, що, на наш погляд, закон для філософа був більш ціннісним феноменом аніж держава, адже безпосереднім його джерелом, на думку мислителя, виступало природне право.
Висновки. Як зазначав В.С.Нерсесянц,
епікурейське договірне трактування держави і
права мало на увазі рівність, свободу та незалеж-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2012. Випуск 636. Правознавство.

39

С.Г. Меленко

ність членів договірного спілкування і за своєю
суттю є історично першою філософсько-право-вою
концепцією лібералізму та ліберального індивідуалізму. Важлива лінія зв’язку тягнеться від договірно-правової концепції Епікура до ідей суспільного
договору Нового часу [7, с.26-27; 17, с.521-522].
Виходячи із зазначеного, можна прийти до
висновку, що епікурейська інтерпретація справедливості, держави та права є цілком антитетичною щодо класичної грецької, і перш за все стосовно викладів Платона та Аристотеля. Об’єктивна основа, цінність і зміст закону та права
полягають в їх корисності: з погляду Епікура,
держава втрачає своє абсолютне значення, перетворюється на релятивний інститут, що виникає
з простого договору зважаючи на його корисність. З джерела та вінця всіх вищих моральних
цінностей вона перетворюється на звичайний
засіб охорони вітальних цінностей, необхідний,
але недостатній. Справедливість, у свою чергу,
набуває відносного характеру, що підпорядковується, перш за все, корисності [13, с.260-261]. Як
зазначав Є.М.Трубецький, епікурейський філософ надасть перевагу спокою приватного життя
перед метушнею та занепокоєнням політики: він
бере участь в інтересах суспільних, політичних
лише тією мірою, коли цим не порушується весела безтурботність його щоденного, домашнього життя. Він потребує законів лише для того,щоб бути забезпеченим у мирному користуванні життєвими радощами, і лише виключні обставини можуть змусити його взяти діяльну
участь у поточних суспільних справах [21, с.124125]. Фактично у державно-правовій сфері людського буття Епікур виступав прихильником відстороненості особистості від суспільно-політичних процесів, що мали місце на теренах державного утворення. Основне завдання держави, на переконання філософа, полягало у наданні гарантій
безпеки власному населенню, тай створюється вона соціумом лише з цією метою. Закон, у свою чергу, виступав лише результатом і засобом діяльності
органів державної влади, який не наділявся ореолом надзвичайності. Хоча варто зазначити, що походження нормативно-правового акта, за Епікуром,
криється у сфері природно-правового буття та є
невід’ємною складовою Всесвіту.
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State and Law in the Philosophical Views of the Epicureans
Summary
The article under discussion investigates the philosophical views of an ancient Greek philosopher Epicurus and his disciples upon the notions of State and Law. Besides, it makes an attempt of analyzing the Epicureans' principles of the world's atomic structure and the latter's extrapolation on the sphere of social being.
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ataraxy, apony.
С.Г. Меленко
Государство и право в философских воззрениях эпикурейцев
Аннотация
Исследуются философские взгляды древнегреческого мыслителя Эпикура и его последователей на государство и право. Анализируется эпикурейская экстраполяция принципов атомарного строения Вселенной на сферу социального бытия.
Ключевые слова: Эпикур, Демокрит, философско-правовые взгляды, атомарное строение мира,
апония, атараксия, демократия.
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І. ФРАНКО ПРО ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНО-ПРАВОВОГО РОЗВИТКУ
УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У СКЛАДІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
Проаналізовано погляди І.Франка щодо характеристики форм та головних рис права, яке діяло на українських землях під владою Російської імперії. Наукові праці письменника багаті фактичним матеріалом та оригінальними ідеями, вони мають велике значення для створення цілісної картини розвитку українського права.
І.Франко звертав увагу на особливості соціально-економічної та державно-політичної системи царської Росії.
Він визначав специфіку основних джерел та інститутів права українських земель, які знаходились у правовому
просторі російського законодавства.
Ключові слова: Іван Франко, Російська імперія, право, джерела права, закони.

Постановка проблеми. І.Франко не був
фаховим юристом, проте його енциклопедичні
знання сприяли формуванню власних поглядів на
правові явища і процеси сучасної йому дійсності.
У висловлених ним більше ста років тому прогресивних ідеях відображені інтелектуальні правові здобутки цілої плеяди українських письменників і публічних діячів, які є актуальними завдяки їх гуманістично-демократичній спрямованості. Тому не випадково дослідження І.Франка
знаходять своє застосування в історико-правових
працях сучасних науковців.
Нова історична доба зумовлює зміну інтерпретацій постаті І.Франка як ученого, актуалізує його світоглядні орієнтири, висвітлює нюанси його правових ідей, збільшує можливості
пізнання його праць. Особливо цікавою та актуальною темою, яка знайшла відображення у працях письменника є характеристика І.Франком
права, яке діяло на українських землях під владою Російської держави.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Погляди І.Франка на адміністративно-управлінські структури Російської імперії та право, яке
діяло на підвладних територіях, були розглянуті
у дослідженнях Я.Грицака [2,3], О.Копиленка
[4], М.Кравця [5], О.Скакун [9], Д.Славича [10],
Я.Славутича [11], Б.Червака [14] та ін.. На жаль,
франкознавчі праці радянського періоду позначені впливами методологічних стереотипів, що
призводило до перекручувань та фальшувань
політико-правових ідей письменника. Тому,
окремі концептуальні оцінки, міцно закорінені у
франкознавстві, потребують перегляду. Сучасний етап дослідження вирізняється плюралізмом
методологічних підходів щодо величезного масиву творчого спадку Каменяра.
У науковій спадщині І.Франка фіксуємо
ряд праць, у яких вчений більшою або меншою
мірою розглядав джерела права періоду перебу42

вання українських земель під владою Російської
імперії: „Університети в Росії” (1887 р.), “Подуви
весни в Росії” (1904 р.), “Ukraina irredenta” (1895),
„Дещо про польсько-українські відносини” (1895
р.), „Правове становище української літератури в
Росії”(1895 р.), “Южнорусская литература” (1904
р.), “Історія української літератури”.
Мета статті полягає в тому, щоб на підставі ґрунтовного аналізу наукових праць
І.Франка, з’ясувати погляди письменника щодо
характеристики та оцінки права, яке діяло на
українських землях під владою Російської імперії. Проведене дослідження спрямоване на те,
щоб систематизувати, уточнити, конкретизувати,
комплексно представити погляди І.Франка на
право, визначити їх ідейно-практичну значущість
для українського суспільства в умовах розбудови
правової держави.
Виклад основного матеріалу. В кінці
ХVІІІ – другій половині ХІХ століття державний
лад і право на українських землях залежали від
того, до складу якої з держав вони входили: Росії
чи Австрії. Питання про ставлення І.Франка до
цих двох монархій є важливим і дискусійним. І
справа не лише в тому, що за життя письменника
українські землі перебували під їх владою. „Підвладний” період І.Франко вважав етапом у процесі здобуття українцями свободи і незалежності.
Саме цим, на нашу думку, пояснюється зацікавлення письменника організацією політичної влади та правової системи Австрії і Росії. З названими державами у І.Франка були пов’язані роздуми про реальні умови існування українського
народу. У цьому питанні він був чесним і
об’єктивним аналітиком.
Ученого важко звинуватити в особливій
приязні до якоїсь із цих держав, у зраді інтересів
власної, ще не існуючої, але такої бажаної держави. У радянський період фальшувань і замовчувань, позиції І.Франка щодо вказаної пробле-
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ми, трактувалися однозначно: він критикував „недосконалий” і „ворожий” лад Австрії і захоплювався „братньою” Росією. Сучасний період вимагає
перегляду цих пріоритетів, проте, залишається імовірність впадання у діаметрально протилежну
крайність. Для об’єктивного окреслення Франкових поглядів, потрібно звернутися до його праць.
У статті „Дещо про польсько-українські
відносини” (1895) І.Франко охарактеризував становище українців, поділених між двома державами. Він писав: „Український народ, що налічує
близько 20 мільйонів і займає великі простори
від Сану до Кубані, перебуває у вкрай ненормальному становищі. Історія останніх сторіч склалася
так нещасливо для нього, що він відстав від своїх
сусідів щодо розвитку як політичного і суспільного, так й інтелектуального. Поділений на дуже нерівні частини між двома могутніми державами, в
одній з яких усіма засобами політичної влади і адміністративного свавілля утримується на рівні вегетування такою мірою, що навіть його мова там є
недозволеним плодом. У другій користується, щоправда, опікою конституційних законів, але, позбавлений імущих і впливових верств, надто мало може з неї користати” [13, т.46, кн. 2, с. 259].
Не просто загальний інтерес спонукав
І.Франка проаналізувати стан державного життя
в Росії. Він з сумом вказував на той факт, що
„… і дев’ять десятин нашої нації стогне в тім ярмі, бере участь у тій страшній трагедії і евентуально мусить брати участь у боротьбі за людське
та горожанське відродження Росії” [12, т. ІІІ,
с. 557]. Свобода народностей, які проживали в
Росії, на думку І.Франка, стала б на користь державі і покращила б відносини в країні. Письменник пропагував зміну державних і громадських
російських порядків.
Розглядаючи традиції державного життя в
Росії, вчений звертав особливу увагу на часи
правління Івана Грозного. І.Франко вказував на
організацію в той час широкої системи каральних заходів (терор, страти, конфіскація майна)
проти вищих верств суспільства за нібито підозрою у державній зраді. Крайній деспотизм і залякування населення були закономірними ознаками російської державної системи [12, т. ІІІ,
с. 546]. І.Франко дорікав російській владі за здеморалізацію судочинства. Він вважав, що Росія
зганьбила себе на весь світ „безумною” системою русифікації в Польщі та в Литві, забороною
української мови, руйнуванням залишків автономії підвладних їй територій. Цікавою є стаття
І. Франка 1895 р. „Правове становище української літератури в Росії”. На початку своєї розвідки

він процитував російського поета О. Пушкіна,
який ще до 1825 р. сказав: „В России нет закона,
Но столб, а на столбе корона”.
І.Франко, підкреслював, що безмежність
самовладства доводила римських володарів до
недуги, до спеціальної форми божевілля, яку наука називає Cäsаrenwahnsinn1. Ознаки цієї хвороби, на думку письменника були властиві і російським самодержавцям. “Всевладний російський
чиновник дуріє. Не знаходячи меж ані опору своїй самовладі, він стратив почуття різниці між
можливим і неможливим. Не почуваючи ніякої
одвічальності за свої вчинки, він стратив почуття
різниці між дозволеним і недозволеним”, – зауважував учений [12, т. ІІІ, с. 545].
Характеризуючи становище Росії в 50-х рр.
ХІХ ст. І.Франко писав: „Були се важкі часи в
житті Росії. В роках 1854-1856 тяглася велика
війна трьох європейських держав: Англії, Франції й Турції з Росією. Росію побито на півострові
Крим. При тім виявились страшенні непорядки в
російському житті: підкупства, крадіжки, зіпсуття, урядників, нездарність генералів, темнота і
безрадність” [12, т. ІІІ, с. 277]. Всі ці недоліки
державного життя були „виплекані” 35-річним
самовладним правлінням царя Миколи І. „Всі
освіченіші люди зрозуміли, що так далі йти не
може, що треба якоїсь зміни, більшої свободи, більшої законності в державі, а головне, що треба
скасувати огидливе кріпацтво, яке досі панувало в
Росії і робило всі мільйони селянського люду робочою худобою, власністю панів. Кріпацтво тим
було гірше від панщини, що над кріпаком пан мав
маже необмежену власть, міг продати його, проміняти, навіть забити на смерть мало що не безкарно”, – писав учений [12, т. ІІІ, с. 277].
Про правління Миколи І, І.Франко писав:
„… ще сяк-так можна було сказати, що він „держить” Росію, що кермує нею, що її внешня і внутрішня політика – його діло або бодай ведеться в
загальних напрямках, так, як він того хоче, то
про жодного з його наступників сього не можна
сказати. Зі смертю Миколая І вмер остатній самодержець Росії, остатній чоловік, що силкувався держати в своїх руках керму величезного корабля і щасливо докермував його на мілизну, на
якій він мусив сісти” [12, т. ІІІ, с. 543].
„Зміною пануючого” у статті „Подуви весни
в Росії” називає І.Франко історично важливу подію
у внутрішній політиці держави – прихід на престол
замість Миколи І, Миколи ІІ. І різницю в цьому
факті письменник бачив не тільки в зміні престолонаслідників, скільки в зміні способів управління
1

Божевіллям Цезаря (нім).
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державою. Правління Миколи ІІ І.Франко називає
„пародією самодержавія”, „млявим, навіть гумористичним епілогом безмірно страшної і жорстокої
трагедії попередніх двох правлінь”.
Останню „комедію” правління Миколи ІІ
І.Франко пов’язував з Гаагською мирною конференцію, проведеною у Нідерландах у 1899 р. На
ній була прийнята конвенція, яка встановлювала
закони і звичаї війни, порядок мирного розв’язання міжнародних суперечок, визначення прав і
обов’язків нейтральних країн. Після цієї конференції „вибухла одна з найстрашніших війн, які
лише зазнала всесвітня історія, всі події, всі виступи сього володаря носять на собі аж надто виразні
признаки чогось несамовільного, аж смішного в
своїй жалкій безпомічності”, – підсумував І.Франко. Саме ці риси поведінки імператора характеризують його як „манекен на царскім престолі, ляльку на пружинах, якими порушують незримі, невловимі руки” [12, т. ІІІ, с. 545].
Аналізуючи становище українських земель
під владою Російської держави, І.Франко звертав
увагу на такі ознаки, як відсутність власних шкіл
і виробленої освітньої традиції, відсутність перейнятого народолюбними думками духовенства,
письменників, української національно-обороняючої преси, відсутність підтримки українців у
законодавчих органах держави [12, т. ІІІ, с. 571].
Письменник наголошував на прагненнях російської інтелігенції після тридцяти років жорстокого миколаївського режиму „… знайти якісь законні норми для свойого життя й діяльності,
усунути найтяжчі його болячки – кріпацтво, продажність та корупцію в урядах, кромішню темноту в сфері ділового життя” [12, т. ІІІ, с. 541].
І. Франко у розвідці „Університети в Росії”
(1887 р.), описуючи процес „християнізування”
Казанського університету імператором Олександром І на початку ХІХ ст., зауважував: „Реакція
все поперевертала догори ногами. Професора
природного права, яке для реакції найбільше було сіллю в оці, змусили викладати за реакційним
підручником. Утворено кафедру конституційного права, але не з тою метою, щоб доводити необхідність конституційного порядку, а виключно
для того, щоб очорнювати і висміювати цей порядок і будь-яке прагнення до нього. Замість
римського права викладалося візантійське. Ректора університету професора Сольцева ретрогради звинуватили в тому, що він, йдучи за „Критикою чистого розуму” Канта, природне право виводив не з священного писання, а з чистого людського розуму” [13, т. 46, кн. 1, с. 496]. Ці зміни
І. Франко називав „поворотом до гіршого”, а
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апогеєм такої христианізації він вважав звільнення з посади професора Петербурзького університету, російського юриста О.Куніцина за
його твір „Право природи”, тисяча примірників
якого було конфісковано.
Про „добу великих реформ” Олександра ІІ
І.Франко писав: „…Перемі-нено старе судівництво, заведено суди присяглих, повернено з неволі
тих, що були за царя Миколи позасуджувані за
„політичне”, в тім числі й нашого Кобзаря Тараса Шевченка, надано вільніші права школам,
університетам, містам, далі 16 ст[арого] ст[илю]
лютого 1861 р. скасовано кріпацтво, а потім в
більшій частині російських губерній (окрім
Польщі і Правобережної України) заведено „земства”, щось немов повітові і губерніальні сойми”
[12, т. ІІІ, с. 277]. Проте, вчений наголошував,
що ці зміни соціально-політичного характеру
були надто половинчастими, непослідовними і
бюрократичними.
Аналізуючи проведені реформи 1860-х років, І.Франко зауважував, що селянам крім волі,
надавалась також земля. Саме тому, важливим
моментом стало скільки, якої і за яку плату її надаватимуть. „Бо коли селяни одержать землю
лиху, піски, болота, а надто ще за великою оплатою, то й сама воля небагато на що їм здасться і
вони швидко попадуть у нове, ще тяжче ярмо
голоду, лихварів та всяких здирців” [12, т. ІІІ,
с. 278]. Письменник чітко усвідомлював, що без
просвіти селяни не зможуть користуватися отриманою волею. В останні роки правління Олександра ІІ, як зауважує І.Франка, про нього говорили, „що він хіба тим „самодержець”, що і його самого держать”. А передача Олександром ІІІ монархічної влади у спадок своїм нащадкам, на думку
письменника – не що інше, як передача „мальованого престолу і мальованої декорації самодержавства, зовсім позбавленої його змісту”.
І.Франко підкреслював, що ставлення Російської держави до українців проявлялося також на
рівні законотворення. В 1863 р. російським міністром внутрішніх справ Валуєвим був виданий указ
про заборону публікації книжок українською мовою, оскільки українське слово ототожнювалось з
сепаратизмом. Продовженням такої позиції став
сумнозвісний наказ від 18-30 травня 1876 р.
В ХІХ ст. у офіційних російських колах
українських рух і культура сприймалась не інакше як „вигадка”, „провокація” поляків чи австрійців. Повне політичне поневолення Наддніпрянської України супроводжувалось ідеологічним, ментальним і духовним розчиненням переважної більшості українців в ідеї єдності „русс-
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кого народа”. В суспільній думці утверджувалась
позиція невизнання української національної самобутності і прав на самостійне політичне життя.
Характеризуючи права українців у Росії в 90-х
рр. ХІХ ст. І.Франко писав, що „… всякі балакання обрусителів про штучність українського
руху, се пусті фрази…”, українська література,
українська школа, як і український театр в Росії
досягли б високого рівня розвитку, „… коли б їх
не здержували залізні кліщі державної самоволі”
[12, т. ІІІ, с. 257,].
У статті І.Франка “Подуви весни в Росії”
(1904 р.) порушуються питання поваги суспільства до законів, віри в непохитність основ закону,
обов’язку дотримання законних приписів. Письменник процитував повідомлення Чернігівського
земства, у якому йшлося про відсутність в російському суспільстві ІІ половини ХІХ ст. почуття
законності. Там було написано: “Наша історія не
могла виробити такого почуття. Зіпсування обичаїв, що явилося наслідком кріпосного права,
неодвічальність і безконтрольність бюрократії,
безсильність суду не дали розвитися в давній суспільності повазі до закону” [12, т. ІІІ, с. 565566]. Учений зауважував, що і на початку ХХ ст.,
крім окремих мікроскопічних здобутків, ситуація
у Росії кардинально не змінилася: „Політичних
арештуються і гноять по тюрмах адміністраційним „порядком”, заграничні газети замазують
чорнилом, військо стріляє на резервістів та робітників і ні про які гарантії свободи особи, думки,
слова та коаліцій нічого не чувати” [12, т. ІІІ,
с. 567]. І.Франко звертав увагу на те, що “свобода слова й інші елементарні свободи (особи, зборів і т.і.) – се ж і є ті неминучі гарантії закону,
без яких не дасться побудувати державне життя
в новочасній його формі. Всяке стіснення свободи слова, де б воно не було, се нарушення законності і самої підвалини її” [12, т. ІІІ, с. 565].
Стаття 1906 р. „Українська трибуна в Росії”, заборонена в радянські часи, характеризується критикою російського імперіалізму. В 1905
р. в Росії почалася революція, яка протривала до
1907 р. Вона зумовила загальну активізацію громадського життя в країні, запровадження цілого
рядку політичних і соціальних реформ. У Росії
був встановлений законодавчий орган – Дума,
вибори до якого досить демократичний характер.
Для українського руху зазначені події спричинили до збільшення можливостей. Активізувалось
право на ширше й офіційне використання своєї
мови, мобілізувався партійний рух, сформувалась своя фракція у парламенті. І.Франко про це
писав так: „Великі переміни, викликані подіями

останніх літ у внутрішньому житті Росії, довели
між іншим і до того, що не тільки для українського слова відкрилася давно бажана, хоч далеко
ще не повна свобода, але й для українського елементу виявилася можність зазначити себе не лише в пресі, а також у громадському і політичному житті” [12, т. ІІІ, с. 355].
Письменник також наголошував на фатальних впливах попереднього безправного стану
українців в Росії, зауважуючи, що „… для українців завдяки їх нещасному положенню тільки
тепер починається те, що було досі доступне іншим народом Росії, – широка дискусія на рідній,
отже, всій народній масі доступній мові…” [12,
т. ІІІ, с. 355]. Викриваючи ситуацію, в якій домінуючою думкою є позиція про суцільну і неподільну Росію, через що обмежуються можливості
недержавних національностей, а також встановлюється вороже ставлення до них зі сторони російського суспільства, І.Франко пише, що до першої російської Державної Думи репрезентація
українців відбулася через посередництво загальноросійських партій, до складу яких входили українці, зв’язані політичними програмами цих партій.
„Тільки „a pasteriori”1 вже на парламентарнім ґрунті розпочали з ініціативи деяких свідомих українців
проби – звести докупи послів українського походження, звести не лише механічно як земляків, але
також ідейно та політично на основі спільної національної свідомості та спільної суспільнополітичної програми” [12, т.ІІІ, с. 356].
І.Франко позитивно оцінював і підтримував позиції, викладені М.Грушевським у статті
„Национальный вопрос и автономия”. Розглядаючи постулат українського історика про „принцип широкої самоуправи національних територій”, І.Франко підтримував його, доповнюючи,
що „сей принцип повинен бути проведений у
всіх територіально-громадських організаціях,
починаючи від сільської громади аж до провінціального сейму, що обіймав би всю дану національну провінцію. Компетенція тих автономних
корпорацій повинна бути якнайширша, щоб давала змогу якнайширшого громадського і освітнього розвою даної нації” [12, т.ІІІ, с. 357]. Справедливим називає І.Франко твердження М.Грушевського про існування старої централістичної
звички нерівного відношення зі сторони російських партій до різних народностей, визнаванням
автономії одних і запереченням автономії інших.
Така ситуація, крім провокації національної боротьби, призводить до гальмування поступового
1

Пізніше (лат.).
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руху усього державного устрою і зупинки його
відродження.
Висновки. Отже, “Підвладний” період
українських земель після їхнього переходу до
складу Російської імперії І.Франко вважав певним етапом у процесі здобуття українцями свободи і незалежності, а також власної держави.
Російській владі І.Франко дорікав за процеси
надмірної русифікації неросійських народів, заборону української мови, руйнування залишків
автономії на підвладних їй територіях. На його
думку, ставлення Російської держави до українців проявлялося також на рівні законотворення.
Чого вартий тільки указ, виданий міністром внутрішніх справ Валуєвим про заборону публікації книг українською мовою. Реформи, проведені
російською владою, І.Франко вважав половинчастими, непослідовними і бюрократичними, а тому, мало корисними для українського народу.
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I.FRANKO ABOUT THE FEATURES OF STATE-LEGAL DEVELOPMENT
OF UKRAINIAN LANDS IN THE RUSSIAN EMPIRE
Summary
The article analyzes the views of Ivan Franko on characteristics and main features of the law, which acted
on the Ukrainian lands under the rule of the Russian Empire. Scientific writer rich actual material and original
ideas, they are of great importance for creating a complete picture of the development of Ukrainian law. Franko
paid attention to the features of the socio-economic and public-political system of Imperial Russia.
Key words: Ivan Franko, Russian Empire, law, sources of law, acts.
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І.Франко про особливості державно-правового розвитку українських земель у складі Російської імперії

О.Б.Бунчук
И.ФРАНКО ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО РАЗВИТИЯ
УКРАИНСКИХ ЗЕМЕЛЬ В СОСТАВЕ РУССКОЙ ИМПЕРИИ
Аннотация
Проанализированы взгляды И.Франко относительно характеристики форм и главных черт права, которое действовало на украинских землях после перехода под власть Российской империи. Научные работы писателя богаты на фактический материал, а также оснащены оригинальными идеями,
которые оказывают большое влияние формирование взглядов об развитии украинского права. Значительное внимание уделено исследованию взглядов И.Франко на особенности социальноэкономической и государственно-политической системы царской России.
Ключевые слова: И.Франко, Русская империя, право, источники права, законы.

Науковий вісник Чернівецького університету. 2012. Випуск 636. Правознавство.

47

ІІ. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО
УДК 342.34 (477)
© 2012 р. О.В. Щербанюк
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
КОНСТИТУЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР ІДЕЇ НАРОДНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ
У статті проведене системне дослідження ідеї народного суверенітету на основі аналізу конституційних
норм та доктрин.
Ключові слова: Конституція; конституціоналізм; конституційна ідея; народний суверенітет; суверен; вибори; референдуми.

Постановка проблеми. Конституціоналізм
є невід'ємним елементом сучасного конституційного права. Однак, проголошуючи конституціоналізм обов‘язковою умовою справжньої демократичної та правової держави в Україні, ряд авторів стверджують про його перехідний характер. Навіть перед кращим державним устроєм
виникає небезпека проіснувати сумнівною декоративної конструкцією, якщо він не знайде підтримки у свідомості людей, в конгломераті конституційних ідей, цілей і установок, продиктованих вирішенням питання про подальший розвиток правової і політичної систем країни. Атмосфера духовної та інтелектуальної неорганізованості позначається не тільки на повсякденному
житті суспільства, але і на стані сучасних правових
теорій. Сукупність компонентів конституціоналізму як «складної суспільно-політичної моделі» дозволяє «об'єднати суспільство конституційними
ідеями, зробити їх змістом конкретного основного
закону, втілити в набір конституційно-правових
інститутів, жити відповідно до них і захищати конституційні цінності» [2, с. 69]. У зв‘язку з цим, на
сучасному етапі розвитку суспільства все більш
пильну увагу привертає на себе такий обов'язковий
елемент конституціоналізму, як конституційні ідеї.
Їм сьогодні віддана роль механізмів, які можуть
перетворитися в логічну систему державних поглядів, звернених у майбутнє і здатних знайти адекватне вираження в конституції.
Ступінь розробленості проблеми. Ідея
народного суверенітету посідає вагоме місце у
наукових дослідженнях. Зокрема, А.А. Югов виділяє в даній науковій категорії три смислових
значення: 1) як домінуючу ідею сучасного прогресивного політичного та ідеологічного світогляду про організацію публічної влади; 2) як
конституційний принцип демократичного суспільно-політичного розвитку; 3) як найважливіший
політико-правовий інститут конституційного
права [15, с. 44].У Конституції України (Розділ І)
48

[1] знайшли своє втілення такі універсальні ідеї
та відомі постулати ліберально-демократич-ної
ідеології, як ідеї народного суверенітету, правової соціальної держави, розподілу влади, політичного та ідеологічного плюралізму. Це свідчить
про глобальний характер універсальних ідей. Остаточна доля конституційних ідей зумовлена тим,
наскільки вони будуть відповідати духу розумних,
виважених змін в Україні, представляти правовий
розвиток з урахуванням існуючої соціальнополітичної реальності. Сама наявність чітко виражених конституційних ідей є на сьогоднішній день
однією із проблем взаємовпливу конституціоналізму та конституційної правотворчості.
На сучасному етапі державотворення в
Україні конституційна ідея народного суверенітету повинна бути реалізована в повсякденному
житті. Це зумовлює постановку значної кількості
питань (щодо механізму реалізації конституційної ідеї народного суверенітету, дослідження
конституційної практики зарубіжних країн тощо), що потребують комплексного дослідження.
Метою статті є проведення системного дослідження ідеї народного суверенітету на основі
аналізу конституційних норм та доктрин.
Виклад основного матеріалу. Положення
про владу народу, які містяться в різних конституціях, на думку В.Е.Чіркіна, можуть розглядатись з різних позицій. Коли основні закони говорять про владу народу, то мається на увазі політична влада. Ст. 108 Конституції Португалії 1976
р. говорить: «Політична влада народу». Якщо
конституції встановлюють, що народ є джерелом
влади, мова йде про соціальне джерело, соціальну основу державної влади. Ці явища необхідно
розрізняти [3, с. 309]. Сувереном виступає сукупність громадян, що означає недопустимість
присвоєння суверенітету індивідом або групою
людей. З цього випливає недопустимість встановлення цензових обмежень, за винятком вікових,
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які носять природний характер, участі громадян
в політичному житті суспільства.
В сучасному демократичному суспільстві
народ використовує різноманітні канали для реалізації влади (від застосування інститутів безпосередньої демократії – виборів, референдумів,
відзиву депутатів до стихійних масових виступів,
що ведуть до припинення повноважень парламентів та президентів (наприклад, Грузія, Киргизія,
деякі країни Африки в 2000 р.). Зрозуміло, що
вибори та референдуми щоденно проводити неможливо, тому в повсякденному житті від влада
народу (імені народу) реалізується насамперед як
державна влада, через органи держави, органи
місцевого самоврядування, прямо (шляхом виборів) або опосередковано (через інші органи, які
створюються народом) [3, с. 309]. З вищесказаного видно, резюмує В.Чіркін, в сучасних умовах
конституції в тій чи іншій мірі закріплюють, поперше, політичну владу народу; по-друге, різні
види публічної влади: суверенну державну владу,
не суверенну державну владу суб‘єктів федерації,
автономну недержавну владу в територіальних автономіях (в двох різновидах – законодавчої та адміністративної, в сукупності в світі більше 200), а
також муніципальну публічну владу з питань місцевого значення (місцеве самоврядування).
Соціальна природа всіх різновидів влади
народу на всіх рівнях територіальної організації
однакова. Вона визначається характером тієї соціальної спільноти, якій належить політична влада. В одній державі не може бути соціально різних політичної, публічної, державної влади, однак форми організації таких «влад», предмети
відання, повноваження, компетенція їх органів,
здійснення публічної влади може бути і є різними [3, с. 310-311].
Народний суверенітет як принцип конституціоналізму – це володіння народом соціальноекономічними та політичними засобами, які забезпечують реальну участь всіх соціальних груп і
прошарків в управлінні справами суспільства. Як
наголошує А.І.Порфір‘єв, можна привести ряд історичних прикладів, які свідчать про масове порушення політичних прав і свобод особи, вчинених
під приводом слідування суспільному інтересу.
Однак при дотриманні принципу народного суверенітету закони є продуктом загальної волі або
групи осіб, влада яких санкціонована згодою народу, втіленою в прийнятій конституції [13, С. 61].
Тому особливу роль у вираженні волі народу відіграє конституція, яка втілює в конкретні
форми принцип народного суверенітету та забезпечує належне представництво народу в держав-

них органах конституційного рівня, насамперед –
в парламенті [17, с. 201].
Народний суверенітет як принцип конституціоналізму служить обґрунтуванням державної
влади в сучасних демократичних умовах. На
протилежність теорії необмеженого суверенітету
народу, не контрольованості влади народу конституції сучасних демократичних держав будуються на обмеженні народовладдя вимогою про
дотримання прав та законних інтересів особи.
Принцип народного суверенітету знайшов
відображення в багатьох сучасних конституціях.
Так, Конституція Азербайджанської Республіки
в розділі першому «Загальні положення» в главі І
«Влада народу», визначає поняття «джерело влади», «суверенітет народу», «право представництва народу», «питання, що виносяться на референдум», «єдність народу». Зокрема, ст. 1 встановлює: «в Азербайджанській Республіці єдиним джерелом державної влади є народ Азербайджану. Народ Азербайджану складається з громадян Азербайджанської Республіки, які проживають на території Азербайджанської Республіки та за її межами,
які розглядаються як підвладні Азербайджанському державі та її законам, що не виключає норми,
встановлені міжнародним правом».
Стаття 2 Конституції Азербайджану визначає суверенітет народу, зокрема: «I. Вільно і незалежно визначати свою долю і засновувати
свою форму правління є суверенним правом народу Азербайджану. II. Народ Азербайджану
здійснює своє суверенне право безпосередньо
шляхом всенародного голосування - референдуму і за допомогою своїх представників, обраних
на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом вільного, таємного і особистого
голосування». Стаття 3 Конституції Азербайджану визначає коло питань, які вирішуються
шляхом всенародного голосування – референдуму Законодавець закріпив імператив, що «народ
Азербайджану шляхом референдуму може вирішити будь-яке питання, що зачіпає його права та
інтереси». Нижче норма цієї статті визначає коло
питань, що можуть бути вирішені винятково
шляхом референдуму, а саме: прийняття Конституції Азербайджанської Республіки та внесення
до неї змін; зміна державних кордонів Азербайджанської Республіки. Частина ІІІ ст. 3 зазначеної Конституції визначає питання, які не можуть
бути предметом референдуму: податки і державний бюджет; амністія і помилування; обрання,
призначення або затвердження посадових осіб,
обрання, призначення або затвердження яких
віднесено відповідно до повноважень органів
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законодавчої і (або) виконавчої влади. Стаття 4
Конституції Азербайджану закріплює право представництва народу, яке належить тільки обраним
народом повноважним представникам, які володіють правом представляти народ, говорити від імені
народу і виступати зі зверненнями від імені народу.
Стаття 5 закріплює єдність народу, який є основою держави, а норма статті 6 Конституції Азербайджанської Республіки містить імператив про
неприпустимість присвоєння влади жодною частиною народу, соціальною групою або організацією та
визначає це діяння найтяжчим злочином [4].
Ст. 1 Конституції Австрії визначає, що Австрія є демократичною республікою. Її закон походить від народу [16].
Конституція Республіки Албанія [9] від 21
жовтня 1998 р. в статті 2 визначає, що носієм
суверенітету в Республіці Албанія є народ. Народ здійснює суверенітет через своїх представників або безпосередньо. З метою збереження
миру і національних інтересів Республіка Албанія може взяти участь в системі колективної безпеки, на основі закону, схваленого більшістю всіх
членів Кувенди (парламенту). Стаття 70 Конституції Албанії містить норму, що депутати представляють народ і не пов'язані жодним примусовим
мандатом. Відповідно до Преамбули Конституції
Князівства Андорра від 14 березня 1993 р., «Народ
Андорри, сповнений свободи і незалежності, у
здійсненні власного суверенітету…».
Частина 3 Ст. 1 титулу 1 Конституції Князівства Андорра від 14 березня 1993 р. «Про суверенітет Андорри» визначає, що суверенітет
корениться в андоррському народі, який здійснює його за допомогою голосування та інститутів, створених Конституцією [5].
Конституція Республіки Вірменія від 27
листопада 2005 р. в статті 2 визначає, що «влада
в Республіці Вірменія належить народу. Свою
владу народ здійснює за допомогою вільних виборів, референдумів, а також через передбачені
Конституцією державні органи, органи місцевого
самоврядування та посадових осіб. Узурпація
влади будь-якої організацією або особистістю є
злочином» [10].
Конституція Угорської Республіки [11] від
18 серпня 1949 р. визначає природу держави, належність влади народу, способи формування народної волі та обов‘язки держави по захисту свободи та влади народу, зокрема: «§ 2. 1) Угорська
Республіка - незалежна, демократична, правова
держава. 2) В Угорській Республіці вся влада
належить народу, який здійснює свій суверенітет
через обраних представників, а також безпосере50

дньо. 3) Діяльність жодної громадської організації, жодного державного органу або громадянина
не може бути спрямована на насильницьке захоплення або здійснення влади, відповідно, на виключне володіння владою. Проти подібного роду
прагнень кожен має право і разом з тим зобов'язаний виступити законним шляхом. § 3. 1) В
Угорській Республіці, за умови дотримання Конституції і конституційних правових норм, політичні партії можуть вільно утворюватися і вільно
діяти. 2) Партії беруть участь у формуванні та
виявленні народної волі. 3) Партії не можуть
безпосередньо здійснювати державну владу.
Відповідно до цього, жодна партія не може здійснювати управління жодним державним органом. В інтересах поділу партій та державної влади закон має визначати ті державні пости і посади, які не може займати член партії або службовець. § 5. Угорська Республіка захищає свободу і
владу народу, незалежність країни та її територіальну цілісність, а також її межі, закріплені в
міжнародних договорах. § 6. 1) Угорська Республіка відкидає війну як засіб вирішення суперечок між націями і утримується від застосування
насильства, спрямованого проти незалежності
або територіальної цілісності інших держав, відповідно, від загрози застосування насильства. 2)
Угорська Республіка прагне до співпраці з усіма
народами і країнами світу. 3) Угорська Республіка відчуває відповідальність за долю угорців, які
проживають поза її меж, і сприяє культивуванню
їх зв'язків з Угорщиною».
Основний закон Федеративної Республіки
Німеччини [12] від 23 травня 1949 р. містить ряд
норм, присвячених народному суверенітету, зокрема: п. 2 статті 20. Вся державна влада виходить
від народу. Вона здійснюється народом шляхом
виборів та голосувань і через посередництво
спеціальних органів законодавства, виконавчої
влади та правосуддя. П. 3 ст. 20 визначає зв‘язаність законодавства конституційним ладом, виконавчої влади і правосуддя - законом і правом.
П. 4 ст. 20 закріплює право народу на опір:
«Якщо інші засоби не можуть бути використані,
всі німці мають право на опір будь-кому, хто робить спробу усунути цей лад».
Стаття 21 Основного закону ФРН визначає
роль партій у формуванні політичної волі народу: «(1) Партії сприяють формуванню політичної волі народу. Вони можуть вільно утворюватися. Їх внутрішня організація повинна відповідати демократичним принципам. Вони повинні
представляти публічний звіт про джерела та використання своїх коштів, а також про своє май-
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но.(2) Партії, які за своїми цілями або поведінці
своїх прихильників прагнуть завдати шкоди основам вільного демократичного ладу або усунути його або поставити під загрозу існування Федеративної Республіки Німеччини, неконституційні. Питання про неконституційність вирішує
Федеральний конституційний суд».
П. 2 статті 1 Конституції Греції від 11 червня 1975 р. містить норму, що «фундаментом
державного ладу є народний суверенітет», а п. 3
цієї ж статті говорить, що «вся влада виходить
від народу, існує для народу і нації і здійснюється шляхом, визначеним Конституцією.» [6].
Конституція Ірландії Конституція Ірландії
[7] від 29 грудня 1937 р. в статті 1 визначає: «Ірландський народ справжнім стверджує невід'ємне, невідчужуване і суверенне право обирати
власну форму правління, визначати свої відносини з іншими народами та розвивати свою політичну, економічну та культурну життя відповідно до його власними схильностями та традиціями». Стаття 2 «Територія, яка належить народу
складається з усього острова Ірландія, прилеглих
до нього островів і територіального моря».
Ч. 2 ст.1 Конституція Італії від 27 грудня
1978 р. встановлює, що «суверенітет належить
народу, який здійснює його у формах і в межах,
встановлених Конституцією» [8].
Аналогічні положення існують в інших демократичних конституціях.
Принцип народного суверенітету не зводиться до теоретичної конструкції, яка розкриває
природу влади та носить винятково історичний
характер. Закріплення даного принципу в конституціях більшості країн знаходить конкретні прояви
в правозастосовній практиці, в тому числі в реалізації суверенних прав держави. Одним з таких
прикладів є відхилення на референдумах народами
Франції і Голландії проекту Договору, який встановлював Конституцію для Європи [13, с. 62].
Повністю підтримуємо точку зору А.І.
Порфір‘єва, що не слід розглядати народний суверенітет як правову конструкцію, яка визначає
наявність особливої, в порівнянні з державою,
сили, яка здатна самостійно виступати в якості
носія влади у внутрішньодержавних та міждержавних відносинах [13, с. 63]. Оскільки народ –
першоджерело влади, відповідно його воля, виражена в певних формах, є справжнім і єдиним
базисом держави. Саме від волі народу походить
мандат на устрій держави та будь-які зміни її
форми, вступу держави у відповідні міждержавні
об‘єднання. В силу природного права, закладеного в поняття народного суверенітету, народ

володіє правом чинити опір будь-якій спробі насильницького повалення конституційного ладу.
Щоб поставити перешкоду спробам узурпації
влади та ущемлення волі народу, Конституція
України закріплює, що право визначати та змінювати конституційний лад в Україні належить
винятково народу і не може бути узурповано
державою, її органами або посадовими особами,
що ніхто не може узурпувати державну владу
(ст. 5) [1]. В цій конституційній нормі, як зауважував Ю.М.Тодика, закладена гарантія проти
повернення до тоталітаризму, встановленню одноособової диктатури [14, с. 93].
Варто відзначити, що у зв‘язку з проблемами влади та суверенітету характерною тенденцією є вирішення в конституціях питання про
опір антинародній владі. В літературі зазначається, що право на повстання проти тиранії, на громадянську непокору, застосування сили проти
насильства розглядаються як складові елементи
народного суверенітету. Перший проект Конституції України встановлював, що громадяни України мають право на опір будь-кому, хто спробує
протиправно ліквідувати демократичний конституційний лад України, встановлений Конституцією, якщо інші заходи не можуть бути використані
(ст. 9). В ст. 12 проекту Конституції в редакції від
26 жовтня 1993 року закріплювалось право громадян на опір будь-кому, хто намагається насильно
ліквідувати українську державність, конституційний лад, встановлений Конституцією, порушити
територіальну цілісність або вчиняти дії, спрямовані на захоплення державної влади [14, с. 93].
Конституція України 1996 року не сприйняла цю модель. На думку Ю.М.Тодики, право
на опір – це «палиця двох кінців», а тому досить
рідко закріплюється в конституціях. Але така
практика існує [14, с. 93]. Це право визнається
елементом природного права. Норми про право
на опір народу містяться в конституціях Угорщини, Німеччини, Португалії, США, Словаччини, Франції, але з певними обмеженнями. Тим не
менш, проблема опору народу правлячій владі,
яка діє всупереч народу залишається в тіні. Це
пояснюється насамперед тим, що потрібна дуже
ретельна розробка цього права, щоб згодом виключити зловживання цим унікальним колективним правом. Нерідко конституції встановлюють
обов‘язки держави, невиконання яких веде до
припинення повноважень, делегованих народом.
Закріплення в конституціях сучасних демократичних держав принципу конституціоналізму, згідно якому вся влада належить народу, не
означає повної необмеженості влади народу.
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Конституціоналізм базується на обмеженому народовладді правами і свободами особи. Це говорить про обмеженість суверенітету народу суверенітетом особи. Таким чином, закріплення в
Конституції України принципу суверенітету народу говорить про побудову системи органів
державної влади та права на основі природних та
невідчужуваних прав людини. Народ делегує
частину свободи на користь державної влади та
надає державі повноваження вимагати від кожного виконання дій та рішень органів державної
влади в межах, встановлених народом. Інша частина свободи народу складається не тільки з прав
і свобод, закріплених в ІІ розділі Конституції, а й
з інших невідчужуваних прав.
Висновок. Підводячи підсумок сказаному,
можна зробити висновок про те, що втілення в
життя конституційної ідеї народного суверенітету є абсолютно обов'язковим для України. Втілена в нормах Конституції України, ця ідея дозволяє забезпечити розвиток нашої країни як демократичної правової держави, що займає гідне місце у світовому політичному співтоваристві. Конституційно-правовий принцип народного суверенітету – це не тільки констатація, а насамперед
– вимога нормативного характеру. Відомо, нормативно-правове регулювання – це державна діяльність, спрямована на впорядкування суспільних відносин за допомогою права. Змістом нормативно-правового регулювання є закріплення:
предмета (сфери) врегулювання суспільних відносин та їх суб‘єктів; методу правового регулювання (поєднання заборон, зобов‘язань і дозволів); прав і обов‘язків суб‘єктів; юридичних наслідків за невиконання нормативно-правових приписів. Виходячи з такої конструкції, до предметного змісту принципу народного суверенітету є підстави віднести сукупність основних ідей та засад,
які визначають сферу політичних відносин, які
підлягають нормативно-правовому регулюванню;
коло суб‘єктів політичних відносин; метод, який
використовується для узгодження поведінки
суб‘єктів політичних відносин; права і обов‘язки
суб‘єктів політичних відносин; юридичні наслідки
за неналежне використання прав та невиконання
обов‘язків суб‘єктами політичних відносин.
Ці елементи в сукупності складають юридичний механізм перетворення за допомогою
цього принципу об‘єктивних вимого демократичних політичних відносин в нормативно-правову
сферу. У зв‘язку з цим важливо проводити аксіологічну характеристику принципу народного суверенітету як принципу правового регулювання.
З цих позицій до основних характеристик можна
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віднести по-перше, обмеження нормативноправового регулювання сферами політичних відносин, за якими необхідний контроль для розвитку демократичних інститутів; по-друге, використання переважно диспозитивного методу для
правового регулювання поведінки суб‘єктів політичних відносин; по-третє, наділити суб‘єктів
політичних відносин таким комплексом прав та
обов‘язків, який дозволить їм стати реальними
учасниками політичних процесів, ефективно
впливати на їх розвиток та попереджувати зловживання правами, утиск прав та законних інтересів інших суб‘єктів; по-четверте, встановити
юридичні наслідки, спрямовані на захист демократичного устрою політичних відносин. Ці аксіологічні характеристики принципу народного суверенітету є своєрідними критеріями оцінки чинного
законодавства з точки зору його відповідності даному принципу правового регулювання.
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НЕПРЯМІ МАТЕРІАЛЬНІ ПРЕЗУМПЦІЇ У КОНСТИТУЦІЙНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
Розкрито сутність непрямих матеріальних презумпцій у конституційному праві України, проведено їх
класифікацію, охарактеризовано основу формування, а також проаналізовано їх вплив на правозастосовчу
практику.
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Постановка проблеми. Використання презумпцій у механізмі правового регулювання розглядається як один зі способів пізнання об‘єктивної дійсності. Необхідність застосування презумпцій у праві пояснюється наявністю у них праворегулюючих властивостей, оскільки їх застосування сприяє стабільності, пришвидшенню та
спрощенню процесу правового регулювання [1,
с.24], дозволяє застосовувати готові, типові висновки до певних ситуацій, що повторюються [2, с.1314]. У теорії конституційного права презумпції
ще не знайшли свого належного висвітлення й,
відповідно, науковообгрунтованого застосування. На подолання такої прогалини спрямоване
наукове висвітлення існуючих непрямих матеріальних презумпцій конституційного права.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Одним з перших відомих досліджень презумпцій
були праці Д. Меєра „О юридических вымыслах
и предположениях, о скрытых и притворных
действиях” 1854 року, І. Оршанського „О законных предположениях и их значении” 1874 року,
Г.Ф. Дормідонтова „Классификация явлений
юридического быта, относимых к случаям применения фикций” 1895 року. Найбільш повним
дослідженням презумпцій стала праця німецького
професора
Букгарда
„Civilistische
Präsumtionen” 1866 року.
У період радянського та пострадянського
права питаннями презумпції займалися В.К. Бабаєв, М.С. Строгович, К.С. Юдельсон, С.В. Курильов, М. Гурвіч, В.Б. Ісаков, Ю.А. Серіков,
А.Д. Керімов, В.О. Лучин та ін.
Мета статті полягає у дослідженні непрямих матеріальних презумпцій у конституційному
праві України, адже їхнє значення у цій галузі
права настільки важливе, що навіть окремі принципи конституційного права беруть свій початок
саме з правових презумпцій. Зокрема, такі непрямі презумпції, як знання закону, істинності
судового рішення стали основою для формування відповідних конституційних принципів права.
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Виклад основного матеріалу. Конституція займає особливе місце в системі законодавства будь-якої держави. Її норми вражають своєю
різноманітністю, вони фіксують сформовані суспільні відносини, забезпечують їх стабільність та
розвиток. Завдяки цьому її зміст є перешкодою для
утворення і розвитку негативних явищ і процесів,
що можуть набувати розвитку у суспільстві [3,
с. 42]. Регулювання конституційних відносин, поряд із застосуванням традиційних важелів впливу,
допускає імплементацію у правову систему регулювання презумпцій з подальшим їх закріпленням
і розвитком у нормах різних галузей права.
Правові презумпції, закріплені в нормах
конституційного права, є найбільш важливими
правовими презумпціями, серед яких варто виділити такі: непрямі презумпції невід’ємності прав
і свобод людини, недопустимості обмеження невідчужуваних прав і свобод, невизнання зворотної дії закону, що погіршує становище особи,
презумпцію добросовісності особи. Зміст конституційних презумпцій формують закономірні
припущення про юридичні факти, події, явища,
властивості, що мають конституційне значення,
спонукають суб’єктів до належної поведінки та
діють відповідно до їх офіційного спростування.
Базою для виведення непрямих конституційно-правових презумпцій є конституційні
принципи. У вигляді принципів конституційного
права закріплена значна частина непрямих презумпцій цієї галузі.
Такі презумпції, як презумпція знання закону, презумпція конституційності актів держави,
презумпція невизнання зворотної сили закону, що
погіршує становище особи, сприяють суб’єктам
конституційного права у правильному та ефективному здійсненні своїх прав і обов’язків.
Презумпції конституційного права, як і
презумпції інших галузей права, за способом вираження у правових нормах поділяються на прямі
та непрямі. Характерним для конституційного права є те, що більшість презумпцій цієї галузі саме
непрямі, тобто такі, що прямо не передбачені у но-
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рмі права, але про їх наявність можна зробити висновок на основі аналізу правових норм.
Важливою класифікацією непрямих конституційно-правових презумпцій є їх співвідношення з принципом об’єктивної істини, яка передбачає поділ презумпцій на умовні (спростовні) та безумовні (неспростовні).
Непрямі неспростовні презумпції конституційного права України ґрунтуються на загальних засадах сучасного конституціоналізму. Так,
зокрема, не може оспорюватися те, що людина, її
життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека, визнаються в Україні найвищою
соціальною цінністю (ст. 3 Конституції України).
У ст. 21 Конституції України встановлено:
«Права і свободи людини є невідчужуваними та
непорушними» [4]. Ця конституційна норма закріплює презумпцію невідчужуваності та непорушності прав і свобод людини, яка ґрунтується
на тому, що будь-яке позбавлення людини її невідчужуваних прав суперечить її природі, оскільки порушує її природний стан.
Іншою непрямою неспростовною презумпцією конституційного права України є презумпція
істинності рішень Конституційного суду України.
Відповідно до ст. 150 Конституції України, Конституційний суд ухвалює рішення, які є остаточними і не можуть бути оскаржені [4].
Щодо непрямих спростовних презумпцій у
конституційному праві України, то вони не спростовують істинність самої презумпції, а лише
вказують на неможливість їх застосування до
того чи іншого конкретного випадку за конкретних обставин справи.
Відповідно до ст. 57 Конституції України,
закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права та обов’язки громадян, мають
бути доведені до відома населення у порядку,
встановленому законом. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права та
обов’язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними [4]. Так, указана стаття спрямовує на
непряму презумпцію знання закону, яка може
бути спростована у тому випадку, коли буде виявлено, що закон чи інший нормативно-правовий
акт не був доведений до відома населення у порядку, встановленому законом.
За ступенем визначеності конституційні
презумпції можна поділяти на імперативні та
диспозитивні.
Поділ конституційних презумпцій на імперативні та диспозитивні вказує на те, що презумпції
одного виду надають можливість вибору моделі

своєї поведінки учасниками правовідносин, а презумпції іншого виду заперечують можливість такого вибору й у категоричній формі спонукають
суб’єктів до конкретно визначеної поведінки.
Конституційні презумпції можна також
класифікувати за колом відносин, до яких застосовуються ті чи інші презумпції, за їх приналежністю до певного правового інституту конституційного права України.
Така класифікація має важливе практичне
значення, оскільки дозволяє правильно застосовувати конституційні презумпції, тлумачити їх
зміст у контексті того правового інституту, до
якого вони належать.
За вказаним вище критерієм класифікації
презумпції поділяються на такі види: 1) презумпції у сфері правового регулювання засад конституційного ладу; 2) презумпції у сфері визначення основних засад правового статусу людини
та громадянина; 3) презумпції у правовому регулюванні системи державних органів та органів
місцевого самоврядування [5, с. 55-56].
Презумпції у сфері правового регулювання
засад конституційного ладу мають важливе значення з огляду на те, що саме вони спрямовують
діяльність суб’єктів конституційного права щодо
реалізації положень Конституції України, забезпечують стабільність конституційного ладу держави. Державні органи, органи місцевого самоврядування, посадові особи, які приймають владні рішення, повинні керуватися не особистими
чи вузько груповими інтересами, а конкретними
правовими принципами і враховувати при цьому
інтереси всього суспільства, держави, правові
приписи та вимоги моралі. Це правило звернене
не тільки до правозастосовних, а й до правотворчих органів, які повинні виключати прогалини і
протиріччя в праві, що створюють умови свавілля, суб’єктивізму, волюнтаризму [6].
У ст. 8 Конституції України проголошено
не лише принцип верховенства права, а й такі
непрямі презумпції як презумпція конституційності законів та інших нормативно-правових актів: «Закони та інші нормативно-правові акти
приймаються на основі Конституції України і
повинні відповідати їй» [4].
Отже, конституційна норма презюмує, що
закони та інші нормативно-правові акти повинні
визнаватися такими, що відповідають Конституції України, а отже, й обов’язковими для виконання до того моменту, поки у встановленому
законом порядку не буде визнано їх неконституційність, невідповідність Конституції. Завдяки
цій непрямій презумпцій забезпечується обов’яз-
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ковість дотримання норм, закріплених у законах
та інших нормативно-правових актах держави.
Презумпції застосовуються для того, щоб
установити певний факт чи обставину тоді, коли
іншим чином встановити їх неможливо (незалежно від того, чи є воно істинним насправді).
Прикладом цього може бути ситуація, коли особа, яка вчинила правопорушення, стверджує про
те, що не знала про протиправність та караність
свого діяння. Фактичне незнання закону могло б
стати дуже поширеною обставиною для виправдання особою своїх неправомірних дій, що поставило б під сумнів обов’язковість виконання
закону, дія закону була б нівельована цією обставиною. Тому ще з часів римського права відомі такі латинські постулати, які були покладені
в основу правозастосовчої діяльності державних
органів Стародавнього Риму: як «ignorantia juris
nocet» («незнання права шкодить»), «ignorantia
juris non excusat» («незнання права не є виправданням»), «ignorantia juris non est argumentum»
(«незнання права не є доказом») [7, с. 68].
Непряма презумпція знання закону, на якій
ґрунтується важливий правовий принцип, покладений в основу всієї правозастосовчої діяльності,
є однією з найважливіших та найдавніших презумпцій. Така назва презумпції є суто теоретичною, в неї закладено широке розуміння поняття
«закон», а не конкретного виду нормативноправового акту. В назві цієї презумпції закон
ототожнюється з нормою права, тобто у даному
випадку йдеться про зміст будь-якого нормативно-правового акта, який через певні правові чинники та умови має бути відомий будь-якій особі.
Беручи до уваги формулювання конституційних норм, назва презумпції знання закону має
бути іншою.
Так, ст. 57 Конституції України ґрунтується на більш вузькому розумінні поняття «закон»,
маючи на увазі під «законом» власне нормативно-правовий акт. Тому назва цієї презумпції, відповідно до ст. 57 Конституції України, повинна
бути сформульована як «презумпція знання змісту нормативно-правових актів».
Для встановлення належних взаємовідносин між державою та іншими суб’єктами необхідне, перш за все, знання та розуміння громадянами змісту нормативно-правових актів, вміння
їх застосовувати.
Відповідно до ч. 2 ст. 57 Конституції України, закони та інші нормативно-правові акти, що
визначають права і обов’язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними [4].
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Офіційне оприлюднення законів та інших
нормативно-правових актів здійснюється з метою доведення їх змісту до відома суб’єктів та є
необхідною умовою реалізації правових норм,
які ними закріплені. Офіційним буде вважатися
лише таке оприлюднення нормативно-правового
акта, яке здійснене відповідним чином.
Непряма презумпція знання закону, яка, на
думку окремих авторів, не має високого ступеня
ймовірності [8, с. 17], що, на наш погляд, помилково, поширюється лише на офіційно оприлюднені нормативно-правові акти, неопубліковані
нормативно-правові акти є нечинними.
Конституція України визначає засади правового статусу будь-якої людини, незалежно від
наявності у неї громадянства, та фізичних осіб,
що є громадянами України. У цій сфері також
сформовано систему презумпцій, кожна з яких
стосується певного аспекту правового статусу
людини чи громадянина. У більшості презумпцій
цієї групи відображаються загальновизнані стандарти прав і свобод людини та громадянина.
Найбільш важливими непрямими презумпціями
цієї групи є: презумпція невід’ємності прав людини і громадянина, недопустимості обмеження,
скасування чи звуження змісту невідчужуваних
прав та свобод, презумпція права на життя, презумпція невизнання зворотної сили закону, що
погіршує становище особи, презумпція добросовісності людини та громадянина. Більшість наведених презумпцій закріплені в Конституції України відповідно до міжнародних стандартів у галузі прав людини, що відображені у відповідних
міжнародних правових актах.
Презумпція невід’ємності прав людини і
громадянина, недопустимості обмеження, скасування чи звуження змісту невідчужуваних прав
та свобод. Закріплення цієї презумпції в нормах
права історично було пов’язане з теорією природного права (jus naturale), що ґрунтувалась на
тому, що право повинно бути відображенням
природного стану речей, природне право виникло і розвивалось як право Бога (всесвітнього розуму) з метою визначення системи правил та
принципів, які регулюють людську поведінку і
мають універсальний характер, тобто стосуються
всіх людей незалежно від національних юрисдикцій [9, с. 31]. Найбільшого розвитку ця наукова
концепція набула у працях Дж. Локка, Ж.-Ж.
Руссо, Д. Дідро, Ш. Монтеск’є. У результаті відповідного обґрунтування теорії природних прав
утвердилась думка про приналежність людині
від народження певних невідчужуваних прав, які
не можуть бути обмежені нормами об’єктивного
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права. Презумпція невідчужуваності прав і свобод людини й громадянина забезпечує неможливість обмеження чи позбавлення цих прав. Ця презумпція ґрунтується на тому, що будь-яке обмеження, скасування чи звуження змісту невідчужуваних прав і свобод людини й громадянина неприродне. Кожна людина народжується з певними
правами, які є невід’ємними, невідчужуваними і
непорушними протягом усього її життя.
Відповідно до ст. 27 Конституції України,
кожна людина має невід’ємне право на життя.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. У цій конституційній нормі закріплена непряма презумпція права на життя. Інший підхід
суперечив би природі самої людини. Ця презумпція виключає можливість позбавлення людини
життя будь-якою особою, навіть у тому випадку,
якщо це відбувається з санкції державного органу. З позиції цієї презумпції смертна кара чи евтаназія – неприпустиме порушення. У деяких
країнах, де дозволено смертну кару чи евтаназію,
презумпція права на життя буде вважатися спростовною. Хоча це питання дискусійне.
Наступна не менш важлива презумпція, яка
стосується правового статусу людини та громадянина, - презумпція невизнання зворотної сили
закону, що погіршує становище особи.
Відповідно до ст. 58 Конституції України,
закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони
пом’якшують або скасовують відповідальність
особи. Ніхто не може відповідати за діяння, які
на час їх вчинення не визнавалися законом як
правопорушення [4].
Одним із видів дії нормативно-правових
актів є зворотна дія. Зворотна дія нормативноправового акту означає можливість його застосування до відносин або до поведінки особи, що
мала місце у минулому до прийняття нормативно-правового акта. Конституція України допускає зворотну дію лише тих актів, що пом’якшують або скасовують відповідальність особи.
Стосовно нормативно-правових актів, що вперше
встановлюють відповідальність за певний вид правопорушення або обтяжують відповідальність, яка
вже існувала на момент учинення правопорушення, то конституційна норма, яка відображає відповідну непряму презумпцію, забороняє зворотну
дію такого нормативно-правового акта.
Ця непряма презумпція відома з часів римського права, яке закріплювало принцип «nullum
crimen sine lege» (немає злочину без покарання,
немає покарання без закону, немає злочину без
законного покарання) [10].

Презумпція добросовісності особи є однією з
найважливіших презумпцій, що впливають на її
правовий статус. Ця презумпція застосовується до
будь-якої особи незалежно від її громадянства.
Відповідно до ст. 68 Конституції України,
кожен зобов’язаний неухильно дотримуватися
Конституції та законів України [4]. Отже, поведінка особи, що відповідає Конституції та законам України, вважається добросовісною, якщо не
буде встановлено інше. Обов’язок держави гарантувати особі право знати свої права та
обов’язки (ст. 57 Конституції України) [4].
Висновки. Аналізуючи непрямі матеріальні презумпції конституційного права, що застосовуються у правозастосовчій практиці, можна
зробити висновок про їх істотну роль у регулюванні суспільних відносин, що формують предмет конституційного права.
Установлені конституційні презумпції, що
діють у сфері конституційного ладу та основ
правового статусу людини і громадянина, мають
виражені критерії для правомірної поведінки (діяльності) суб'єктів конституційно-правових відносин і припускають обов'язок всіх суб'єктів
конституційного права діяти на основі та відповідно до Конституції України. Будь-яке порушення положень конституційних презумпцій у
даній сфері негативно позначається як на інтересах фізичних осіб, так і держави в цілому.
Недостатня увага суб‘єктів законодавчої
ініціативи до таких конституційних презумпцій,
як презумпція конституційності державних актів,
презумпція дійсності закону може призвести до
неправомірних дій та професійних помилок законодавця, внаслідок чого будуть створені правові норми, які не відповідають основним положенням Конституції України, і є певною загрозою для нормального функціонування конституційного ладу української держави, конституційний законності.
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Аннотация
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА СПІВВІДНОШЕННЯ
З СУМІЖНИМИ КАТЕГОРІЯМИ
Проаналізовано поняття реалізації права, здійснено дослідження його змісту. При цьому основний акцент
було зроблено на розмежуванні та визначенні співвідношення понять реалізація права та застосування права, а
також виявленні форм реалізації права. Зроблено висновок про те, що реалізацію права слід розуміти як втілення приписів правових норм у правомірній поведінці суб'єктів права, в їх практичній діяльності, її можна розглядати як процес і як кінцевий результат. Реалізація права є складним процесом, що включає в себе включає:
механізм реалізації права та форми реалізації права.
Ключові слова: реалізація права, застосування права, форми реалізації права, механізм реалізації права.

Постановка проблеми. Основна функція
права - регулювати поведінку людей, впорядковувати взаємовідносини між ними. Вирішити це
завдання тільки за рахунок правотворчості неможливо. Норми права встановлюють ідеальні
моделі, критерії потенційно можливої правомірної поведінки. Для того щоб право перетворилося в реально діючий механізм, необхідно його
практичне втілення суб'єктами у повсякденному
житті. Якщо приписи правових норм не втілюються в реальних відносинах, то вони втрачають
свою роль соціального регулятора. «Право ніщо,
- зазначає Л.С. Явич, - якщо його положення не
знаходять своєї реалізації в діяльності людей і їх
організацій, у суспільних відносинах. Не можна
зрозуміти право, якщо відволіктися від механізму його реалізації в житті суспільства».
Недостатньо мати розвинуте законодавство, необхідно, щоб його положення отримували
практичне здійснення в соціальному житті, щоб
кожна людина могла реалізувати свої конституційні права і свободи, перебуваючи під захистом
держави. Ще Ш.-Л. Монтеск'є писав: «Коли я
вирушаю в якусь країну, я перевіряю не те, чи
хороші там закони, а те, як вони здійснюються,
адже хороші закони зустрічаються скрізь». Держава, яка не забезпечує реалізацію права, залишається в програші, оскільки не досягаються поставлені суспільством мета і завдання щодо врегулювання суспільних відносин. Соціальне призначення права як раз і виражається в регулюванні суспільних відносин шляхом реалізації
правових приписів.
Проблема реалізації права була і до сьогодні вважається неоднозначною і стала предметом
жвавих наукових дискусій. Як підкреслював ві-

домий правознавець Р. Ієрінг, право - це невпинна робота не тільки державної влади, але і всього
народу, причому вся життя права так чи інакше
«є тим видовищем невпинної боротьби і праці
цілого народу, яке чітко окреслює діяльність народу в сфері економічного і розумового виробництва». Враховуючи суперечливий характер
багатьох теоретичних питань реалізації права, а
також їх виняткову складність, правознавці неодноразово зверталися до аналізу юридичної
природи та пов'язаних з нею особливостей реалізації права. Проте до сьогодні проблеми реалізації
права у сфері приватного права є одним з малодосліджених напрямків у вітчизняній правовій науці,
які не знайшли належного теоретичного та практичного вирішення. Все це у сукупності обумовлює
актуальність і вибір теми дослідження.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Активний дослідницький інтерес до проблеми
реалізації правових норм став відчутним у юриспруденції ще починаючи з середини XX століття
[17, c.98]. Окремі питання, що відносяться до
проблем реалізації права у сфері приватного права, знайшли своє відображення в роботах
Н.П.Асланян, Ф.О.Богатирьова, О.Д.Васільева,
В.М.Ведяхіна, В.В.Копейчікова, А.В.Костіна,
А.Я.Курбатова, Н.С.Малеіна, В.Михайлова, Е.
В.Новікова, М.Ф, Орзіх, А.С.Піголкіна, В.Ф.Попондопуло, В.В.Ровного, В.А.Сапуна, Е.О.Суханова, Ю.С.Решетова, Ю.А.Тихомирова, Б.Б.Черепахіна, Л.Б.Тіунової, Н.А. Шайкенова, К.В.Шундікова, Л.С.Явича, В.Ф.Яковлєва та інших.
Однак, незважаючи на загальне визнання
науковцями та законодавцем даної категорії, сьогодні продовжують висловлюватися думки, що
вона, як і окремі форми реалізації та здійснення
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норм, вимагає серйозного уточнення. Це пояснюється тим, що оскільки «право відноситься до
соціально-державної сфери діяльності, тому феномен реалізації знаходить свій прояв в ній виходячи з вимог і умов буття юриспруденції, що,
як ніякі інші сфери, вимагають об'єктивності,
чіткості та однозначності застосовуваних у ній
термінів, понять і визначень, чого в реальному
житті не відбувається» [24, c.92].
Метою статті є теоретико-правове дослідження реалізації права, визначення поняття реалізації права, його змісту. В процесі дослідження, було поставлено за мету здійснити розмежування та визначити співвідношення понять реалізація права та застосування права, а також виявити форми реалізації права.
Виклад основного матеріалу. У літературі
процес перетворення в життя нормативноправових приписів, його певний якісний стан
фіксується багатьма поняттями, у тому числі
«реалізація», «застосування», «здійснення», «володіння», «користування» та деякими іншими.
Сьогодні цей своєрідний «набір» доповнюється
законодавчою, нормотворчою діяльністю як вихідною формою правореалізуючої діяльності
держави [23, c.255]. Однак питання про їх співвідношення та виправданість використання настільки
різноманітної термінології щодо одного і того ж
явища поки практично не досліджене [25, c.9].
Юридична конструкція реалізації права
співвідноситься, наприклад, із здійсненням [11,
c.224], з окремими різновидами реалізації права
[21, c.19-20], із правовою системою в цілому [38,
c.416] й т.д. В цілому ряді робіт дослідниками
використовується лише поняття «реалізація» [20,
c.129] або «правозастосування», які очевидно
вважають, що останнім охоплюються всі інші
форми здійснення правових норм [37, c.299-300].
Правова абстракція «здійснення права»,
стверджує А.М. Васильєв, має власні понятійні
ряди, що конкретизують її зміст. Насамперед, це
законність і правовідносини [8, c.175]. Ю.С. Решетов також розглядає дану категорію як самостійну,
але вважає, що за своєю сутністю вона в узагальненій формі виражає шляхи та способи реалізації
права в суспільних відносинах, уточнюючими, деталізуючими моментами якої виступають не тільки
законність, правовідносини, але і юридична відповідальність і правопорядок [30, c.28].
Висновки інших учених по цій проблемі
зводяться до того, що між цими поняттями існує
принципова різниця. Здійснення, на їхню думку,
означає реалізацію права лише конкретним правовласником [22, c.11-12].
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Л.Д. Воєводін сформулював точку зору,
відповідно до якої здійснення й реалізація права
поряд із спільними мають цілий ряд відмінних
рис. Одна з них полягає в тому, що в першому
випадку відбувається реалізація «цілого комплексу норм», тому що права й свободи можуть бути закріплені не в одному, а в багатьох нормативних актах. Друга - у випадку зі здійсненням –
«відновлення й захист прав і свобод громадян у
випадку їх порушення припускають більш широкий арсенал заходів, ніж усунення порушень тієї
або іншої правової норми». Реалізація відбувається при здійсненні виключно управомочуючих
норм і не стосується інших їх різновидів[10;
c.160]. На нашу думку є суперечливими й інші
судження дослідника з цього питання. Так, з одного боку, він відзначає, «що реалізація основних прав, свобод і обов'язків громадян це по суті
лише частина більш загальної проблеми - застосування норм права й дотримання законності», а
з іншого боку - підкреслює, що такі терміни, як
«володіння», «користування», «здійснення» і
«реалізація», в цілому правильно відображають
суть процесу реалізації права, а «тому вони можуть вживатися та використовуватися як рівнозначні» [10, c.224]. Очевидною є спірність такого
підходу. Застосування норм права – одна з можливих, хоча й особлива, але далеко не єдина форма їх реалізації. Окремі автори стверджують про
здійснення саме законності, а не правових норм.
При цьому правозастосуванню відводиться чільна
роль [35, c.124]. З точки зору теорії держави та
права застосування права розуміють як: особливу
форму реалізації права [33, 30-33]; організаційноюридичну діяльність компетентних органів з метою створення умов, необхідних для реалізації цими суб’єктами таких норм [29, c.184]; в якості не
однієї з форм безпосередньої реалізації, а в якості
категорії яка відноситься до процесу реалізації,
характеризує його здійснення [6, c.25-33].
На думку В.И. Крусса, слід відмовитися від
використання категорій «реалізація» або «здійснення» основних прав у тих випадках, коли говориться про користування ними. На думку дослідника термін, «реалізація» етимологічно суперечить властивості «непогашуваності» права,
адже реалізуватися - значить здійснитися або
зникнути, виконавши своє призначення, або
знайти нову якість, втративши стару. Крім того,
«реалізація» може бути мислима й крім суб'єкта
права, тоді як «користування виключає таку можливість». У понятті «здійснення» домінує зміст
втілення в практичній дійсності, переходу можливого в суще». У цьому розумінні всі основні
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права, які визначаються в Конституції, були
здійснені безпосередньо в момент її прийняття, і
лише через чинність цього акту в суб'єктів конституційного регулювання з'явилася практична
можливість користуватися ними [19, c.19-20]. На
нашу думку, вирішення цього завдання представляє певні труднощі, тому що мова йде про близькі відповідно до свого етимологічного значення [34, c.324, 467] та юридичної спрямованості
поняття – реалізація і здійснення права. Висловлені в літературі з цього приводу погляди в
принципі відображають однакову суть, тому що
пов'язані з одним і тим самим процесом втілення
права в сформованій системі суспільних відносин. Тому в цьому випадку навряд чи вірно вважати кращим вживання та використання тільки
одного з них – «здійснення», як це обґрунтовується в окремих джерелах [18, c.30].
Ми вважаємо, що в процесі розмежування
категорій реалізації права та застосування права
слід використовувати наступну тезу. Застосування права, як особлива форма його реалізації, на
відміну від дотримання, виконання і використання має певні особливі риси. Застосування права є
етапом реалізації права. Застосування права може завершувати процес реалізації права. Наприклад, прийняття посадовою особою органу державної реєстрації повідомлення про скасування
державної реєстрації суб'єкта підприємницької
діяльності — юридичної особи, завершує реалізацію усіх прав і обов'язків, пов'язаних з функціонуванням цієї особи [16, c.118-119].
Термін «реалізація» (від франц. realiser здійснювати) визначається як здійснення чогонебудь, перетворення в щось реальне, проведення в життя якогось плану, проекту, ідеї, програми, наміри і т. п. «Реалізацію, - відзначає В. Н.
Протасов, - можна уявити як процес переведення
явища в іншу якість, споживання його якостей,
властивостей з метою досягнення певного результату. Стосовно права цей процес означає переведення правових норм в іншу реальність, в
іншу якість - якість правомірної поведінки: використання властивостей права для досягнення
необхідного соціального результату» [40, c.151].
Тому реалізація права може бути визначена як
здійснення, втілення, впровадження в життя (в
дійсність) принципів і приписів права.
А.В. Міцкевич справедливо вказує на те,
що «у разі якщо приписи закону не здійснюються в житті, не втілилися у свідомості і діях людей, організацій, державних органів, то й сама
норма ще не набула закінченого соціального значення. Вона, скоріше, подібна заклику, який

спрямовує до втілення в життя правила поведінки, проголошеного державою в законі» [39, c.72].
Supervacuum esset leges condere, nisi esset qui
leges tueretur (з лат.) – немає сенсу приймати закони, якщо вони не будуть виконуватися.
Реалізація права - це втілення, впровадження правових норм на практиці шляхом правомірної поведінки суб'єктів права. Реалізація
права полягає в практичному здійсненні нормативних приписів (заборон, дозволів, обов'язків).
За допомогою реалізації правових норм досягаються цілі та отримуються результати правового
регулювання, проголошувані законодавцем в
процесі правотворчості. Зауважимо, що реалізацію права не слід зводити тільки до здійснення
приписів юридичних норм. Реалізація права —
це втілення розпоряджень правових норм у правомірній поведінці суб'єктів права, в їх практичній діяльності, її можна розглядати як процес і як
кінцевий результат [32, c.218].
Реалізація права є складним процесом, який
охоплює собою як механізми реалізації права так і
форми реалізації права. Юридичний механізм реалізації права залежить від типу та особливостей
правової системи тієї чи іншої держави. В континентальній правовій системі процес реалізації права відбувається на певних етапах.
На першому етапі відбувається процес закріплення природних прав, даних людині від народження позитивним правом. Права людини є
складовим елементом природного права. Для
реалізації цих прав необхідне визнання їх державою. Тобто, необхідно надати правам людини
форми закону, що відбувається шляхом їх конституційного закріплення та деталізації у поточному законодавстві.
На другому етапі закон через певні механізми набуває певної форми, яка закріплює суб'єктивні права та юридичні обов'язки суб'єктів.
Такими механізмами є: конкретизація закону в підзаконних актах; пояснення норм права
у актах офіційного тлумачення; наявність процесуальних норм, які регулюють порядок прийняття, застосування та виконання закону; наявність
різноманітних актів застосування права.
На третьому етапі відбувається власне реалізація права, безпосереднє втілення правової
норми в діяльності суб'єктів права. У більшості
випадків правові норми реалізуються в рамках
правовідносин, у яких учасники цих відносин
виступають носіями конкретних суб'єктивних
прав і юридичних обов'язків стосовно один одного. Здійснення суб'єктивних прав одними суб'єктами права в таких випадках залежить від вчи-
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нення певних юридично значимих дій іншими
суб'єктами, тобто від виконання ними своїх обов'язків. Для здійснення суб'єктивних прав в рамках правовідносин необхідний вияв ініціативи з
боку суб'єктів права. При цьому реалізація відповідних норм права призводить до виникнення,
зміни або припинення правовідносин.
В системі загального права механізм реалізації правових приписів значно простіший. Природне право набуває форми позитивного права
шляхом діяльності судових органів. Суд, розглядаючи конкретну юридичну справу, виносить
судове рішення на основі прецеденту, встановлюючи тим самим права та обов'язки сторін.
Зауважимо, що механізм реалізації права
— це діяльність суб'єкта права, зобов'язаної сторони, законотворчого органу, правозастосовного
органу та наявні юридичні норми, які регулюють
їх діяльність. Складовою частиною механізму
реалізації права виступає механізм юридичної
відповідальності.
Форми реалізації права визначаються залежно від виду реалізованої норми. Згідно цього
критерію виділяють наступні форми реалізації
права: дотримання, виконання, використання.
Дотримання слід розглядати в якості реалізації
норм-заборон. За своєю сутністю це пасивна поведінка, відмова від дій, що визначаються правом як
правопорушення. Наприклад, згідно ст.13 ЦКУ не
допускаються використання цивільних прав з метою неправомірного обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а
також недобросовісна конкуренція [2. Ст.13].
Виконання – це реалізація зобов'язуючих
норм у формі активної поведінки по здійсненню
покладених на особу юридичних обов'язків. Наприклад, згідно ст.319 ЦКУ -- « власність зобов'язує, власник не може використовувати право власності на шкоду правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію та природні якості землі» [2, Ст.13].
Використання – це реалізація норм-дозволів, яка проявляється у формі здійснення наданих особі суб'єктивних прав. Наприклад, форми
реалізації права власності - це ті способи та засоби, які використовує суб'єкт права власності для
реалізації своїх повноважень власника. Дослідники відзначають існування простих та складних
форм реалізації права власника [9, c.143]. Прості
форми - реалізація повноважень власника (володіння, користування, розпорядження) безпосередньо суб'єктом цього права. Складні форми - реалізація права власності через уповноважених
осіб чи органу та/або із застосуванням різних
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способів, що зумовлено значним масивом майна
у одного власника, складністю управління ним
(виробничими фондами, наприклад) та/або відсутністю у власника необхідних знань і навичок
для управління майном. До кола складних форм
відносять наступні: 1) управління всім майном
власника, що використовується у сфері майнового обігу, призначеною ним (власником) уповноваженою особою (фізичною чи юридичною); 2)
управління окремими частками майна власника
уповноваженими особами, призначеними власником; 3) закріплення частини майна власника за
створеною ним юридичною особою на підставі
речового права; 4) Передача власником частини
свого майна у власність організації корпоративного типу - як вклад у її статутний (пайовий)
фонд (капітал) з отриманням, як плату за втрату
права власності, корпоративних прав (право участі в отриманні прибутку; право участі в управлінні; 5) право участі в розподілі майна юридичної особи у разі її ліквідації); 6) передача власником на договірних засадах майна в оренду (користування) на підставі відповідних договорів
(оренди, лізингу, концесії)
Отже, реалізація права - це правомірна поведінка суб'єктів щодо використання прав, виконання обов'язків і дотримання заборон. Відзначимо, що зазначеними способами правомірна
поведінка не вичерпується. Зокрема, правомірним може бути не тільки використання, але і невикористання (нездійснення) суб'єктивних прав.
Реалізація наочно показує дієвість і ефективність правотворчості. У разі повсюдної відмови від реалізації будь-яких правових норм,
останні можуть назавжди залишитися лише ідеальною моделлю, «мертвим правом», викладеним
на папері і похованим у нетрях бібліографічної
статистики [28, c.254].
При реалізації права повинен існувати чіткий зворотній зв'язок між законотворчим процесом і перетворенням у життя приписів правових
норм. Мало проголосити принципи і норми права в законодавчих актах, необхідно також, щоб ці
положення отримували практичну реалізацію у
фактичних суспільних відносинах. Звідси слідує
ще один аспект реалізації правових норм - їх
ефективність, що, в свою чергу, теж залежить від
певних умов. На процес реалізації норм права
здійснюють істотний вплив такі фактори, як ступінь відповідності чинного законодавства потребам суспільного розвитку, високий рівень правосвідомості і правової культури суспільства в цілому, професіоналізм працівників правоохоронної системи, ступінь гарантованості основних

Науковий вісник Чернівецького університету. 2012. Випуск 636. Правознавство.

Реалізація права: поняття, зміст та співвідношення з суміжними категоріями

прав і свобод індивіда. Тому в правовому регулюванні суспільних відносин процес реалізації
норм права займає не менш важливе місце, ніж
сама система чинного права.
Висновки. Поняття «реалізація права» має
важливе значення для юридичної теорії та практики, оскільки процес реалізації права пов'язаний
з утвердженням в суспільстві певного правопорядку, із забезпеченням свободи особи і громадської безпеки. Реалізація права — це втілення
приписів правових норм у правомірній поведінці
суб'єктів права, в їх практичній діяльності, її можна розглядати як процес і як кінцевий результат. Реалізація права є складним процесом, що
включає в себе включає: механізм реалізації права та форми реалізації права. Механізм реалізації
права — це діяльність суб'єкта права, зобов'язаної сторони, законотворчого органу, правозастосовчого органу та наявні юридичні норми, які регулюють їх діяльність. Форми реалізації права визначаються залежно від виду реалізованої норми.
Згідно цього критерію виділяють наступні форми
реалізації права: дотримання, виконання, використання. Утвердження в суспільстві законності і правопорядку пов'язано не тільки з встановленням та
здійсненням приписів юридичних норм, але і з тим,
в якій мірі учасники суспільних відносин можуть
реалізувати свої суб'єктивні права, тобто втілювати
в життя свої правові прагнення.
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Y.P. Patsurkivskyy
The right: the concept, content and value of adjacent categories
Summary
The article analyzes the concept of law, the research of its content. Thus the main emphasis was on
separation and determination of relations between the concepts of rights and application of the law, as well
as identifying the forms of law. It is concluded that the realization of the right to be understood as the embodiment of the prescriptions of law in lawfully conduct business law in their practice, it can be regarded as
a process and as an end result. The right is a complex process that includes includes the right gear and the
right shape.
Keywords: implementation of law, the application of law, the right shape, the right gear.
Ю.П. Пацуркивский
Реализация права: понятие, содержание и соотношение со смежными категориями
Аннотация
Проанализированы понятие реализации права, проведено исследование его содержания. При
этом основной акцент был сделан на разграничении и определении соотношения понятий реализация
права и применения права и выявлении форм реализации права. Сделан вывод о том, что реализацию
права следует понимать как воплощение предписаний правовых норм в правомерном поведении субъектов права, в их практической деятельности, ее можно рассматривать как процесс и как конечный
результат. Реализация права есть сложный процесс, включающий в себя включает: механизм реализации права и формы реализации права.
Ключевые слова: реализация права, применение права, формы реализации права, механизм реализации права.
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ЕКСПЕРТНИЙ СТИЛЬ ОПРАЦЮВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ СПРАВИ: НІМЕЦЬКИЙ ПІДХІД
Ідеться про німецький експертний стиль опрацювання цивільної справи (Gutachtenstil), зокрема визначаються основні поняття, які мають при цьому суттєве значення (правіж, правіжний склад, основні та допоміжні
норми, субсумція та ін.).

Постановка проблеми. У Німеччині експертний стиль опрацювання цивільної справи, –
передусім у навчальній практиці, – активно розвивається в другій половині минулого століття
на основі понять правежу (нім. Anspruch, лат.
actio, англ. claim, рос. притязание) та заперечення (відповідно Einrede, exceptio, exception, возражение), які мають розглядаються як "становий
хребет цивілістичного методу навчання" (Д. Медікус, 1974 р.) [1]. Цей стиль разом з судовим
стилем (Urteilsstil) є способом дослідження матеріального права в процесі його застосування, що
не виключає існування відповідної методики, яка
специфікована до вимог цивільного процесу або
комбінована, тобто матеріально-процесуальна.
Проте власне експертний стиль має відомі дидактичні переваги, оскільки націлений на поглиблене вивчення цивільного права, абстрагуючись
при цьому від цивільного процесу (принцип абстракції цивільного права та цивільного процесу)
та від позанавчальних вимог.
Зважаючи на те, що, на відміну від Німеччини, експертний стиль маловідоме поняття для
вітчизняної методології цивільного права, а також на те, що вивчення студентами цивільного
права доречно розпочинати власне з експертного, а не судового стилю, звернення до саме першого з них є більш актуальною темою для дослідження в рамках належного розвитку теорії цивільно-правової аргументації.
Стан дослідження проблеми. Ця публікація є продовженням нашої статті "Експертний
стиль опрацювання цивільної справи: німецький
приклад та його пояснення", опублікованої в попередньому випуску "Наукового вісника Чернівецького університету", в якій наведено приклад
розв'язання в експертному стилі задачі із цивільного права та певне його пояснення.
При аналізі німецького досвіду розбудови експертного стилю ми, зокрема, звертаємося до праць
таких авторів, як: Д. Медікус, П. Катко, Р. Циппеліус,
Я. Шапп, Б. Валеріус та ін. (див. нижче).
Метою статті є розгляд німецької правової
літератури, безпосередньо присвяченої викладу
експертного стилю опрацювання цивільної спра-

ви, з погляду визначення потенціалу для рецепції
відповідних положень в вітчизняну методологію
цивільного права та теорію цивільно-правової аргументації. Мета конкретизується завдяки тому, що
ми складові експертного стилю розглядаємо не
лише під кутом німецького підходу, але й на основі
логічної реконструкції процесу обґрунтування
юридичної здійснимості цивільного права вимоги.
Методом обрано опис певної частини сучасної методологічної німецької правової літератури, присвяченої експертному стилю, а також
визначення основних понять, які потрібні для
належного розуміння стану речей у начальній
практиці Німеччини та формування позитивного
ставлення до експертного стилю в Україні. Перевагу віддано джерелам, які не перекладалися
українською та російською мовою (про переклади див. попередню нашу статтю).
Виклад основного матеріалу. Ознайомлення з німецьким досвідом розробки експертного стилю варто розпочати з бібліографічного
опису зібрання навчальної літератури з цивільного права, який підтримується в актуальному
стані бібліотекою університету м. Тюбінгена та
містить, зокрема, добірки матеріалів з методології цивільного права [2], при цьому йдеться про
такі джерела, як: підручники та посібники з цивільного права, особливо – загальна частина цивільного права, вступи до цивільного права, клаузури
(матеріал для екзаменаційних робіт), справи з цивільного права, загальна теорія права, методологія
права, юридична логіка, риторика та ін.
Серед підручників і вступів варто виділити
"Цивільне право: впорядкований згідно з правіжними підставами виклад для підготовки до екзамену" (Мюнхен, 2011) згаданого вище Д. Медікуса, яке витримало вже 23 видання [3]. Так, в
основу викладу експертного стилю ним покладено таке поняття, як правіжний склад (Anspruchsaufbau) та його межі [3, с. 1-7], при цьому правіжна норма розглядається як вихідний пункт
для розуміння зазначеного поняття, а порядок
дослідження справи береться до уваги такий:
спочатку йдеться про правіжні норми, а після
цього має місце дослідження відведень. Власне
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зазначений перехід від аналізу правіжних підстав
до аналізу їх заперечень й розуміється німецькими юристами, в т.ч. Д. Медікусом, як правіжний
склад, проте останній автор виносить питання
здійснимості правежу, поряд з поняттям конститутивних прав, за межі поняття правіжного складу на противагу більшості юристів, які так не
вчиняють та розглядають правіжний склад під
кутом виникнення, погашення та здійснимості
правежу (строго в запропонованій послідовності)
[див., напр.: 4, с. 8, 9], тобто відносячи поняття
здійснимості до правіжного складу.
Розпочинається дослідження в експертному стилі юридичного аспекту справи з формулювання припущення. Так, Т. Церрес у підручнику
"Цивільне право: ввідний підручник до цивільного та цивільно-процесуального права" (Берлін)
[5], наприклад, зазначає, що складання експертного висновку "відбувається в принципі в три
кроки ("експертний стиль"): гіпотеза (= припущення щодо бажаного правового наслідку. Гіпотеза не як умови застосування, а як правовий наслідок правової норми. – В.Т.); дослідження та
результат" [5, с. 5]. Наявність припущення дозволяє розмежувати експертний та судовий стилі, оскільки в останньому припущення не має
місця. У Німеччині, на відміну від України, судовий стиль ще й розпочинається не з мотивувальної, а з резолютивної частини.
Підручники та посібники доповнюються
клаузурами та справами на застосування норм німецького ЦК, зокрема § 194, в якому наводиться
легальне визначення правежу як права зажадати
від кого-небудь іншого дії або утримання від дії.
Так, клаузура – це тематична робота, виконана під
наглядом [6, с. 210], тобто екзаменаційна або контрольна робота, виконана в аудиторії на задану тему
(класна робота) на противагу домашній роботі аналогічного змісту. Складанню клаузури має передувати виготовлення ескізу розв'язання [7, с. 49], а
сам процес в цілому може займати до 5 годин. Відома задача про булочку [8, с. 1] могла б бути як
клаузурою, так і домашньою роботою.
Праці із загальної теорії права, методології,
юридичної логіки та риторики представлені такими іменами, як: К. Енгіш (Karl Engisch), Т. Вівег [9], Р. Циппеліус (його книги з філософії права і
юридичної методології перекладені українською),
Ф. Мюллер [10], К. Ларенц [11], Ф. Бідлінський
[12], Ф. Хафт [13] та ін. Вони створюють надійний
фундамент власне методичній складовій юридичного навчання німецьких студентів.
Для розуміння експертного стилю важливе
значення має поділ норм права на основні та до66

поміжні норми [14, с. 46-58]. Так, до основних
норм належать норми, які містять правіжні та
заперечні підстави, всі інші норми допоміжні.
Експертний стиль опирається на поняття субсумції, – "застосування конкретної правової норми
саме до даного випадку" [15, с. 26], – тобто на
процес підведення факту під норму, яким має
завершуватися розгляд того чи іншого важливого
аспекту цивільної справи. Субсумція же вміщується в загальну схему експертного стилю, а саме: проблема – дефініція – субсумція – результат. Дефініція стає, отже, таким інструментом,
без оволодіння яким експертний стиль втрачає
своє значення, оскільки від проблеми в переконливий спосіб не вдасться перейти до її
розв’язання. Проблема ж розпадається на дві частини, яким відповідають дві частини правіжної
норми: спочатку ставиться питання про бажаний
правовий наслідок, а потім про умови, настання
чи ненастання яких потрібне для досягнення такого наслідку.
Особливість – аналіз від правового наслідку до умов застосування правової норми,
тобто не "якщо …, то …", а "тільки тоді має місце правовий наслідок, якщо існують такі-то умови застосування норми, і не існують такі-то".
З практичного погляду важливе значення
має той факт, що у вільному доступі завдяки мережі Інтернет існує численна література, яка має статус неопублікованих творів (наприклад, задача про
булочку), в якій часто наводиться текст задачі, її
розв'язання викладачем і пояснення. Досить численними є також методичні матеріали щодо експертного та судового стилів з аналогічним статусом.
У цілому можна сказати, що експертний
стиль – це стиль умовно "міг би мати", оскільки
розв’язання задачі розпочинається в юридичному
відношенні з визначення бажаного правового
наслідку у формі припущення.
Для розв'язання задачі в експертному стилі
використовуються три правила: 1) "дві-особивідношення", або 2-К, 2) 4-К та 3) 4- або 5-В
[для швидкого ознайомлення див.: 16]. Перше з
них дозволяє розпочати аналіз справи з визначення релевантних учасників спірного відношення, управненої та зобов'язаної особи, кредитора та боржника. Друге, яке формулюється у
формі запитання "ХТО БАЖАЄ ЩО ВІД КОГО ІЗ ЧОГО?", містить перше правило та, з одного боку, дозволяє сформулювати перше та
останнє речення розв'язання задачі, а, з іншого,
називається так тому, що в латинській мові всі
слова починаються з однієї букви Q (К): в нашому перекладі – quis vult quid a quo ex quo? (мне-
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мотехнічний прийом, відсутній в українській мові, на відміну від латинської або німецької, чим
пояснюється вибір нами найменування правила).
У німецькій мові всі слова починаються на W:
"Wer will was von wem woraus?". Хто – кредитор,
від кого – від боржника, що – правіж, із чого – нормативна (правіжна) підстава. Третє правило – це
план розв'язання задачі, причому всі слова в українській мові розпочинаються на В: право вимоги чи
виникло, чи не відведено, чи не відкладено (чи не
відступлено) та яке вирішення. Студент має послідовно відповісти на всі ці питання.
ЕКСПЕРТНИЙ СТИЛЬ МАЄ ТАКУ
СТРУКТУРУ, АБО КРОКИ:
1. Установлення обставин справи.
2. Визначення бажаного правового наслідку
норми.
3. Аналіз елементів фактичного складу норми.
4. Субсумція.
5. Формулювання рішення.
Як висновок, зазначимо, що експертний
стиль у достатній мірі розроблена німецькими
юристами методика, яка може із застереженнями
використовуватися при вивченні українського
цивільного права. Зазначені застереження в цілому зводяться до того, що еквівалентом німецького легально визначеного поняття "правіж" є
українське поняття "право вимоги", проте в українській методології цивільного права та теорії
цивільно-правової аргументації для терміну
"правіж" можна запропонувати інше значення, а
саме правіж буде в такому разі розумітися тільки як "юридично здійсниме право вимоги" або в
абстрактній формі як "матеріально-правова здійснимість цивільного суб'єктивного права вимоги
кредитора до боржника на певне надання, визначена на нормативній підставі в процесі правової аргументації". Останнє означає, що, з одного боку, при застосуванні експертного стилю в
Україні досить у відповідному місці замінити
слово "правіж" ("Anspruch") на "право вимоги",
щоб розпочати працювати за німецькою методикою в експертному стилі, а з іншого, правіж у
запропонованому нами значенні може розглядатися як та кінцева мета, до досягнення якої прагнутиме наблизитися кредитор у процесі обґрунтування ним своєї правової (та фактичної) позиції без залучення матеріалу цивільного процесу.
Остання теза визначається тим, що лише такого
роду розуміння правежу може бути формалізовано
у формі теорії T3 як множини із трьох попарно несумісних цивільно-правових протилежностей, які є
одночасно основними ідеальними нормами цивільного права [17, с. 133, 134]. Водночас теорія T4,

як дефініційне розширення T3, дозволяє належно
реконструювати поняття правіжного складу як сталого порядку дослідження (в українському цивільному праві) виникнення, відведення та відкладення
права вимоги.
Ця стаття продовжує цикл статей про
експертний стиль опрацювання цивільної справи.
Далі варто навести окреме обґрунтування можливості застосування експертного стилю у вітчизняній навчальній практиці та ін.
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V.V. Truten
Expert style of processing of the civil case: the German approach
Summary
This article is about a German expert style of the processing of a civil case (Gutachtenstil). The basic
concepts which have essential value (claim, claim structure, the basic and auxiliary rules of law, subsumption, etc.), in particular, are defined.
В.В. Трутень
Экспертный стиль исследования гражданского дела: немецкий подход
Аннотация
Речь идет о немецком экспертном стиле исследования гражданского дела (Gutachtenstil), в частности, определяются основные понятия, которые имеют при этом существенное значение (притязание, притязательный состав, основные и вспомогательные правовые нормы, субсумция и пр.).

68

Науковий вісник Чернівецького університету. 2012. Випуск 636. Правознавство.

УДК 347.92
© 2012 р. Гетманцев О.В., Паскар А.Л.
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО НОТАРІАТ РУМУНІЇ
У статті подається загальна характеристика організації та діяльності нотаріату в Румунії. Визначено їх основні
завдання та функції, структуру та повноваження нотаріусів у Румунії, гарантії забезпечення їх діяльності.
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Постановка проблеми. Історичні події, які
сталися в Румунії в 1989 році зумовили визначні
зміни в суспільно-політичному житті країни. Перетворення були спрямовані, в першу чергу, на
зміну державного ладу, демократизацію суспільства, кардинальне оновлення законодавства тощо. Реформування зазнав і такий важливий інститут будь-якої правової держави як нотаріат.
Вперше за багато десятиліть функціонування,
нотаріальна діяльність стала ліберальною професією, що дозволило підняти її роль та авторитет
на більш високий рівень.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Питанням організації та діяльності органів нотаріату в Румунії не приділялася належна увага з
боку представників науки цивільного процесуального права та нотаріату в Україні. Це
пов’язано з певними складнощами, зумовлених
потребою у досконалому знанні румунської мови, специфіки викладення положень про нотаріат
в законодавстві Румунії.
Мета статті полягає в аналізі основ організації та діяльності нотаріату в Румунії, характеристиці окремих повноважень органів нотаріату.
Виклад основного матеріалу. Питання організації та функціонування нотаріату в Румунії
урегульовані спеціальним загальнодержавним законом «Закон публічних нотаріусів та нотаріальної
діяльності» № 36/1995 (далі Закон) [1].
Згідно ст. 1 Закону нотаріальна діяльність
покликана забезпечувати посвідчення безспірних
цивільних або комерційних прав, сприяти реалізації прав та захисту інтересів фізичних та юридичних осіб відповідно до закону.
В Румунії існує єдина форма організації
нотаріальної діяльності – публічні нотаріальні
контори. Вживання терміну «публічні» зумовлено тим, що відповідно до законодавства, основним покликанням нотаріусів є надання послуг
публічного характеру. Іон Марін, віце-президент
Національної спілки публічних нотаріусів Румунії, зазначає, що при вчиненні нотаріальних дій
нотаріуси повинні діяти в якості безсторонніх
арбітрів, які дотримуються законів, щоб забезпе-

чити безпеку і стабільність прав і обов'язків учасників відносин [2].
В нотаріальній конторі, може працювати
один або кілька нотаріусів, на правах асоційованих членів та відповідний допоміжний персонал.
Створюючи асоціації, публічний нотаріус не позбавляється права на індивідуальну нотаріальну
контору. Нотаріус або нотаріуси - партнери, можуть наймати нотаріусів-стажистів, перекладачів, інших працівників, адміністративно-обслуговуючий персонал, які необхідні для здійснення
нотаріальної діяльності.
На відміну від України, визначення нотаріального округу в Румунії здійснюється з врахуванням територіальної юрисдикції судів. Так, в
межах територіальної юрисдикції одного суду
може функціонувати одна або кілька нотаріальних контор.
Нотаріальні контори можуть створювати
додаткові офіси в населених пунктах де відсутні
нотаріальні контори, в межах їхнього територіального округу. Однак вони зобов’язані припинити свою діяльність у разі відкриття у даному населеному пункті нотаріальної контори іншим
нотаріусом [3, с. 348].
Румунським законодавством про нотаріат
детально врегульовані питання визначення компетенції нотаріусів. Законом встановлені повноваження нотаріусів, які відповідно до положень
ст. 8 можуть складати правові документи та посвідчувати їх, вчиняти нотаріальні дії пов’язані з
спадковими відносинами, посвідчувати юридичні факти, підписи на документах, зразки підписів
та печаток, зберігати документи поданих сторонами, вчиняти протести векселів та чеків, посвідчувати копії документів, виконувати та легалізовувати переклади, видавати дублікати посвідчених або складених ними документів та інші дії,
передбачені законом. Окрім вказаних нотаріальних дій нотаріуси також мають право посвідчити
факт, що особа жива, що вона перебуває в певному місці, що особа на фотографії є особою яка
звернулася за посвідченням, що особа на підставі
повістки або повідомлення з’явилася (чи не
з’явилася) у певний день, у певний час до нотаріа-
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льної контори, посвідчувати протоколи і рішення
загальних зборів акціонерів або партнерів компанії,
з вказівкою про дату і місце їх проведення та зазначенням осіб, які підписали протокол або рішення. На прохання керівництва компанії нотаріус
може посвідчувати особи учасників та їх підписи,
зберігати документи, чеки, векселі, гроші.
В цілому, компетенція публічних нотаріусів поділяється на загальну та спеціальну.
На практиці, при здійсненні нотаріальної
діяльності, виникають ситуації конфлікту компетенції. Саме тому, румунський законодавець зазначає, що при конфлікті компетенції між нотаріальними конторами, розташованих у межах
територіальної юрисдикції одного ж і того суду,
він вирішуються судом, за заявою заінтересованої сторони. Рішення суду є остаточним. У разі
виникнення конфлікту компетенції між нотаріальними конторами, розташованими в різних районах, компетентним органом є суд, в окрузі
якого знаходиться контора нотаріуса, до якого
звернулися останніми (ст. 11 Закону).
Якщо говорити про компетенцію щодо
вчинення нотаріальних дій, то так само як і в
Україні, у Румунії, окремі нотаріальні дії можуть
здійснюватися дипломатичними представництвами та консульськими установами, а також іншими установами, на умовах і з урахуванням
обмежень, передбачених законодавством. Нотаріальна діяльність дипломатичних представництв
та консульських установ Румунії здійснюється на
основі румунського законодавства, міжнародних
угод підписаних Румунією та відповідно до міжнародних стандартів. На прохання осіб, які мають румунське громадянство і румунських юридичних осіб, дипломатичні представництва та
консульські установи Румунії можуть виконувати наступні нотаріальні дії: посвідчення достовірності документів, за винятком тих, які містять
операції з нерухомістю між живими особам; посвідчення справжності печаток і підписів; посвідчення фактів; легалізація копій документів;
проведення і легалізація перекладів; зберігання
документів, наданих сторонами; видача дублікатів нотаріальних актів складених дипломатичними представництвами чи консульськими установами тощо. Зазначені види нотаріальної діяльності, якщо вони зумовлюють правові наслідки в
Румунії, можуть бути вчинені румунськими дипломатичними представництвами і консульськими
установами, і на прохання іноземних фізичних
чи юридичних осіб, якщо вони не суперечать законодавству держави перебування.
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Згідно ст. 12 закону, секретарі місцевих рад
сіл і міст, де відсутні нотаріальні контори, за ініціативою сторін можуть вчиняти наступні нотаріальні дії, як: посвідчення підпису на документах, поданих сторонами; посвідчення автентичності копій документів, за винятком документів
підписаних приватними особами. У разі потреби
подання цих документів до установ або економічних операторів, зазначені нотаріальні дії можуть вчинятися останніми.
Щодо місця вчинення нотаріальних дій,
румунське нотаріальне законодавство встановлює, що нотаріальні дії можуть бути вчинені у
нотаріальних конторах, в приміщеннях дипломатичних представництв або консульських установ,
на борту морських та повітряних суден, які перебувають під румунським прапором, а також за
місцем проживання румунських громадян, або в
іншому місці, якщо це передбачено міжнародними угодами підписаних Румунією або місцевий
закон не перешкоджає цьому (п. 4 ст. 13 Закону)
Нотаріальні дії вчиняються в нотаріальних конторах, у межах робочого часу.
Усі нотаріальні дії підлягають судовому
контролю. Адміністративно-організаційний контроль діяльності нотаріуса здійснюється радою
Національної спілки нотаріусів стосовно таких
питань як: організація палат нотаріусів та нотаріальних контор; перевірка якості нотаріальних дій
та нотаріальних документів. Рада може делегувати
контрольні повноваження територіальній Палаті
нотаріусів, яка повинна відзвітувати про виконану
роботу. Міністр юстиції може замовити контроль
нотаріальної діяльності спеціальним інспекторам.
Палата нотаріусів. У кожному територіальному окрузі апеляційного суду діє одна Палата
нотаріусів, зі статусом юридичної особи. До
складу Палати нотаріусів входять всі нотаріуси,
які працюють в межах територіальної юрисдикції
суду апеляційної інстанції. Палатою нотаріусів
керує рада директорів, яка складається з президента, віце-президента і 3-5 членів. Рада директорів
обирається загальними зборами членів Палати на
трирічний термін. Президент Палати отримує грошову компенсацію в розмірі, що визначається загальними зборами членів Палати. Також у Палаті
можуть працювати секретар та інші наймані працівники в кількості та з окладом, визначених загальними зборами нотаріусів Палати.
Рада Палати нотаріусів має наступні повноваження: розглядати скарги на дії нотаріусів та
стажистів нотаріусів, вживати відповідні заходи
та доводити їх до відома Національної спілки
нотаріусів; делегувати нотаріуса, у виняткових
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випадках, на протязі певного періоду, для забезпечення функціонування іншої нотаріальної контори в межах територіального округу, з обов’язковим інформуванням Національної спілки нотаріусів; інформувати Національну спілку нотаріусів
про нотаріальну діяльність нотаріусів-членів, про
наявність вакантних посад нотаріусів та стажистів
нотаріусів, вносити рекомендації щодо кандидатів
на призначення нотаріусами; представляти Палату
нотаріусів у відносинах з третіми особами; готувати юридичну документацію і надавати методичні
консультації нотаріусам; вести облік доходів і видатків Палати та внесків її членів; виконувати інші
обов'язки, передбачені законом.
Національна спілка нотаріусів Румунії.
Ст. 27 Закону встановлює, що нотаріуси Румунії
об’єднані в Національну спілку нотаріусів - професійна організація зі статусом юридичної особи,
яка має право обирати раду та інші органи і діє
на підставі статуту.
Рада Національної спілки нотаріусів складається з одного представника від кожної регіональної Палати нотаріусів, з числа яких обираються президент і два віце-президента. Рада спілки вносить Міністру юстиції пропозиції щодо
призначення нотаріусів, зупинення та припинення нотаріальної діяльності, щодо необхідної кількості нотаріальних контор та умов проведення
кваліфікаційного іспиту кандидатів у нотаріуси,
встановлює, за погодженням з Міністром юстиції, мінімальну плату за послуги, що надаються
нотаріусами; затверджує розмір внесків членів
Палат нотаріусів, представляє Національну спілку нотаріусів у відносинах з третіми особами на
національному та міжнародному рівнях та виконує інші обов'язки відповідно до закону.
Національна спілка нотаріусів Румунії є
повноправним членом Міжнародного союзу нотаріату (UINL) з 1997 року і Нотаріальної Ради
Європейського союзу (CNUE) з 2007 року.
Доступ до професії нотаріуса. Відповідно
до положень ст. 16 Закону, нотаріусом може бути особа, яка має румунське громадянство, постійне місце проживання в Румунії, наділена цивільною дієздатністю, має диплом про вищу
юридичну освіту або науковий ступінь в галузі
права, не має судимості, користується доброю
репутацією, володіє румунською мовою, не має
медичних протипоказань до здійснення нотаріальної професійної діяльності, пройшла дворічне
стажування в нотаріальній конторі, успішно
склала кваліфікаційний іспит та пройшла конкурс, який організовується Радою Національної
спілки нотаріусів. Згідно з румунським законо-

давством, від стажування звільняються особи, які
мають стаж роботи не менш п’яти років на посаді судді, прокурора, адвоката чи іншої посади, у
галузі права. У разі відповідності вказаним вимогам, на підставі заяви кандидата, з урахуванням
пропозиції Національної спілки нотаріусів, Міністр юстиції Румунії призначає нотаріуса.
Кваліфікаційний нотаріальний іспит проводиться перед комісією, що складається з одного
члена Національної спілки нотаріусів, представника Міністерства юстиції, члена професорськовикладацького складу вищих навчальних юридичних закладів і двох професійних нотаріусів.
Перед тим як розпочати професійну діяльність, нотаріус зобов’язаний, протягом 60 днів
від свого призначення, зареєструвати нотаріальну контору в апеляційному суді в межах територіальної юрисдикції якого вона знаходиться. Для
реєстрації нотаріальної контори нотаріус повинен
надати зразки підпису та відбиток печатки. При
наявності обґрунтованих мотивів, термін реєстрації
нотаріальної контори може бути продовжений Міністром юстиції Румунії. Дотримання термінів реєстрації нотаріальної контори має вагоме значення,
оскільки їх порушення або невиконання умов щодо
реєстрації нотаріальної контори може зумовити
припинення нотаріальної діяльності.
У разі успішного виконання вимог щодо
реєстрації нотаріальної контори, нотаріус приймає присягу перед Міністром юстиції і президентом Національної спілки нотаріусів або їх
представників.
Стажистом нотаріуса може бути особа,
яка відповідає вимогам що висуваються до особи
– нотаріуса, працює в нотаріальній конторі і може перебувати в цьому статусі до складання кваліфікаційного іспиту.
Нотаріус-стажист працює на умовах трудового договору, який укладається з нотаріусом,
зміст якого визначається статутом Національної
спілки нотаріусів Румунії.
Окремим розділом Закон закріплює правовий статус нотаріуса. Зокрема зазначається, що
при здійсненні професійної діяльності, нотаріус
має право на отримання винагороди за надані послуги, на щорічну відпустку, він не можуть бути
переведений в іншу місцевість без його згоди. Нотаріуси мають право на соціальне забезпечення.
Стаття 36 Закону передбачає, що професія
нотаріуса несумісна з виконанням іншої оплачувальної роботи, виконання обов’язків судового
виконавця, адвоката або юрисконсульта, здійснення підприємницької діяльності особисто чи
через посередників, за винятком: наукової, літе-
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ратурної та журналістської діяльності, функцій
депутата, сенатора або радника повітових чи місцевих рад, членства в органах правління та інших органах Національної спілки нотаріусів, Палаті нотаріусів або в інших національних і міжнародних організаціях, з якими співпрацьовує
Національна спілка нотаріусів.
Підставами дисциплінарної відповідальності нотаріуса є недбалість у виконанні професійних обов’язків, немотивована відсутність в
нотаріальній конторі, порушення професійної
таємниці, поведінка, яка ганьбить професію нотаріуса. Дисциплінарне провадження щодо адвоката здійснюється дисциплінарною Радою при
Палаті нотаріусів.
До нотаріусів можуть бути застосовані дисциплінарні стягнення у вигляді письмового попередження; штрафу, що сплачується до бюджету Палати нотаріусів; відсторонення від посади
на строк, що не перевищує 6 місяців; припинення
нотаріальної діяльності.
Порядок вчинення нотаріальних дій. Усі
нотаріальні дії здійснюються за ініціативою сторін. Документи, підготовлені сторонами, або, у
відповідних випадках, їхніми законними представниками, нотаріус перевіряє на відповідність
вимог щодо їх змісту і форми. У разі потреби,
нотаріус може внести відповідні зміни та доповнення, за згодою сторін. Документи, що стосуються виконання нотаріальних дій складається у
відповідності з законом та волевиявленням сторін. Документи, щодо яких закон встановлює
чіткі вимоги щодо змісту і форми, можуть бути
редаговані тільки нотаріусами, адвокатами сторін або юрисконсультами чи законними представниками юридичної особи. Особи, які мають вищу юридичну освіту, можуть складати документи, в яких вони є сторонами, або їх дружина, чоловік чи нащадки.
Надання юридичних консультацій нотаріусом здійснюється в письмовій або усній формі,
фізичним або юридичним особам, за їх проханням чи на підставі строкових угод.
Нотаріус зобов’язаний з’ясувати реальні
відносини між сторонами у зв'язку з вчинюваними нотаріальними діями, перевірити чи мета, яку
вони прагнуть досягнути не суперечить законодавству та роз’яснити правові наслідки, які можуть для них настати.
Всі нотаріальні дії та документи вчиняються на румунській мові. Представники національних меншин або особи, які не володіють румунською мовою можуть знайомитися зі змістом
документів через перекладача. Функції перекла72

дача можуть виконувати нотаріуси, співробітники нотаріальної контори, або сертифіковані перекладачі. На прохання сторін, нотаріус може
посвідчувати копії документів складених на іноземній мові, при умові, що він володіє цією мовою або зміст документа був йому перекладений.
Слід відмітити особливості, які стосуються
порядку встановлення особи, яка звернулась за
вчиненням нотаріальних дій. Відповідно до румунського законодавства, сторони нотаріального
процесу вважаються встановленими, якщо вони
відомі особисто нотаріусу, про що робиться відповідний припис. Якщо нотаріус особисто не
знайомий з особами, які звернулись для вчинення нотаріальних дій, то він зобов’язаний встановити їх, що можливо шляхом наступних дій: перевірка документів, що посвідчують особу або
перевірка посвідчення особи з підписом, печаткою і фотографією власника; підтвердження особи адвокатом, який надає правову допомогу стороні нотаріального процесу; свідчення двох свідків, які особисто відомі нотаріусу або, які підтвердили свою особу через вказані документи.
У разі якщо при встановленні особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальних дій у нотаріуса
виникають сумніви щодо її психічного стану, то
він може вчиняти ці дії лише при наявності письмового висновку лікаря-спеціаліста, про те що сторона усвідомлює свої дії, керує ними та може висловити згоду при підписанні документа.
Румунське законодавство про нотаріат
встановлює, що нотаріус не може виконувати
нотаріальні дії у яких стороною або заінтересованою особою є він, його дружина або чоловік,
предки або нащадки, є представником сторони
процесу. Вчиненні у цих випадках нотаріальні дії
є нікчемними.
Закон деталізує порядок отримання нотаріусом згоди від сторін на вчинення нотаріальних
дій. Так, згідно зі ст. 61 після складення документу, він зачитується сторонам, а нотаріус повинен з’ясувати, чи розуміють сторони його зміст,
і, чи правильно відображені їхні наміри. За наявності мотивованих підстав, нотаріус може отримати згоду сторін на вчинення акту окремо, але
тільки в один і той же день. В даному випадку, у
нотаріальному акті, нотаріус обов’язково повинен зазначити час і місце отримання згоди кожної із сторін. Отримання згоди глухих, німих чи
глухонімих здійснюється у письмовому вигляді і
підписується власноруч цими особами.
Законодавцем окремим розділом врегульовано особливості спадкової процедури або порядок вчинення нотаріальних дій, що випливають
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із спадкових відносин. Так, спадкова справа відкривається за заявою будь-якої заінтересованої
особи або секретаря місцевої ради, в територіальній юрисдикції якої знаходиться майно померлого на момент відкриття спадщини. В першу
чергу, нотаріус повинен з’ясувати чи дана справа
підпадає під його територіальну юрисдикцію. У
разі встановлення, що дана справа є компетенцією іншої нотаріальної контори, то нотаріус зобов’язаний направити її нотаріусу, до юрисдикції
якого вона віднесена. У разі якщо справа належить до територіальної компетенції кількох нотаріусів то пріоритет має той нотаріус до якого
звернулися вперше. Разом із поданням заяви про
відкриття спадкового провадження, особа подає
заяву про нотаріальну інвентаризацію спадщини.
При відкритті спадкового провадження нотаріус зобов’язаний з’ясувати всіх спадкоємців
та повідомити їх про відкриття спадщини. Свідоцтво про право на спадщини видається спадкоємцю або спадкоємцям в частині успадкованого
майна. Воно є остаточним і не може бути змінено нотаріусом. Нотаріус, який видав свідоцтво
про право на спадщину обов’язково заносить відомості про це до відповідного державного реєстру. У разі наявності мотивованих підстав він може
доповнити або змінити свідоцтво шляхом складення додатку до нього. Свідоцтво про право на спадщину може бути оскаржене до суду. На підставі

рішення суду, яке анулює дію первісного свідоцтва, нотаріус має право видати інше свідоцтво.
Висновок. На сьогоднішній день, враховуючи зміни, що були внесені до національного
законодавства, нотаріат Румунії є одним з провідних правових інститутів держави, метою якого
є охорона та захист прав, свобод та інтересів
осіб. Ефективне виконання цих завдань можливе
шляхом постійного удосконалення законодавства
у сфері нотаріальної діяльності, формування висококваліфікованого нотаріального корпусу, контроль та моніторинг діяльності нотаріусів,
встановлення принципів та гарантій учасників
нотаріального процесу тощо. Особливий вплив у
напрямку реформування та удосконалення румунського нотаріату мають євроїнтеграційні
процеси, яких переживає Румунія.
Список літератури
1. Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995 // Monitorul Oficial al Romaniei. –
1995. - nr. 92 din 16 mai 1995. - Partea I.
2. Ion Marin Evolutia notariatului roman [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://notariatpublic.com/blog/evolutia-notariatuluiroman
3. F. Magureanu Organizarea sistemului judiciar. – Bucuresti: Universul juridic. – 2006. – C.
428.

Стаття надійшла до редколегії 7 вересня 2012 року.
Рекомендована до друку в "Віснику" науковим редактором П.С. Пацурківським.
Getmatsev O.V., Paskar A.L.
General regulations of notariat of Romania
Summary
In the article the general description of organization and activity of notariat in Romania has been presented. The main goals and functions, structure and power of notaries in Romania, guarantees of their activity are determined.
Key words: notariat, notary, notarial office, notarial district.
Гетманцев О.В., Паскар А.Л.
Общие положения о нотариате Румынии
Аннотация
В статье подается общая характеристика организации и деятельности нотариата в Румынии.
Определены их основные задачи и функции, структура и полномочия нотариусов в Румынии, гарантии обеспечения их деятельности.
Ключевые слова: нотариат, нотариус, нотариальная контора, нотариальный округ.

Науковий вісник Чернівецького університету. 2012. Випуск 636. Правознавство.

73

УДК 347.92
© 2012 р. М.О. Гетманцев
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ
Досліджуються особливості оцінки речових доказів. Стверджується, що поняття «оцінка речових доказів» є комплексним явищем, що одночасно охоплює та забезпечує взаємоузгоджене поєднання одночасно логічної, розумової, психологічної, лексикологічної, та процесуальної діяльності, насамперед, суду та інших учасників цивільних процесуальних правовідносин.
Ключові слова: речові докази, оцінка речових доказів, оцінка першоджерел речових доказів, дослідження
речових доказів.

Постановка проблеми. Ключовим моментом
будь-якої доказової діяльності є дослідження судом
наданих сторонами доказів, де особливу роль відіграє
кінцева оцінка змісту та значення певного речового
доказу для конкретної цивільної справи.
Значення вільної оцінки речових доказів в
теорії та практиці цивільного процесу також
складно переоцінити. Специфіка реалізації принципу вільної оцінки доказів у рамках цивільного
процесу визначається системою принципів, завданнями, процесуальним цілями, місцем і роллю суду при відправленні правосуддя в рамках
цивільного процесу, процесуальним статусом
суб’єктів цивільного судочинства. Ці особливості не можуть не вплинути на особливості збирання, дослідження, і як наслідок, оцінки судом
окремих видів доказів у цивільному процесі, які,
на жаль, досить рідко стають об’єктом самостійного наукового дослідження.
Ступінь наукової розробки проблеми. До
дослідження окресленої проблеми в різні часи
підходили дослідники різних теоретичних та
процесуальних наук, таких як Р. С. Бєлкін, С. С.
Бичкова, Ю. В. Білоусов, А. Т. Боннер, С. В. Васільєв, А. Я. Вишинський, К. С. Єгоров, Г. А.
Жилін, О. С. Захарова, О. В. Іванов, А. Ф. Клейнман, В. В. Комаров, В. А. Кройтор, С. В. Курильов, Л. Ф, Лісницька, Б. Т. Матюшін, С. М. Міхайлов, В. В. Молчанов, І. І. Мухін, І. В. Решетнікова, В. І. Тертишніков, М. К. Треушников, С.
Я. Фурса, Д. М. Чечот, М. С. Шакарян, М. Й.
Штефан, К. С. Юдельсон, В. В. Ярков та інші.
Метою даного наукового дослідження виступає аналіз поняття, різновидів та особливостей оцінки речових доказів у вітчизняному цивільному процесі.
Виклад основного матеріалу. Підтвердженням актуальності даного питання є велика
кількість наукових праць представників інших
процесуальних галузей та наук, кожен з яких у
своїх розробках опирався на той чи інший історично сформований підхід до визначення особ74

ливостей та ролі оцінки речових доказів у різних
категоріях справ. Так, дослідники адміністративного процесуального права В. К. Колпаков та В.
В. Гордєєв стверджують, що речові докази є
першоджерелом факту вчинення дії чи події,
прямим доказом її здійснення; і саме тому оцінка
адміністративним судом речових доказів має важливе значення в теорії та практиці адміністративного процесу України [1, c. 51]. У кримінальному судочинстві, І. І. Мухін, досліджуючи особливості оцінки речових доказів, справедливо
наголошував на тому, що внутрішнє переконання
судді при дослідженні доказів не входить до
принципу вільної оцінки доказів, оскільки це категорія не процесуальна, а психологічна [2, c.
66]. Підтримує науковця й відомий вітчизняний
процесуаліст В. В. Комаров, який стверджує, що
при оцінці доказів суд керується не лише законом, але і своєю правосвідомістю [3, c. 8-9]. Дійсно, такі твердження вважаємо справедливими,
оскільки внутрішнє переконання судді обумовлюється принципом незалежності суду при розгляді та вирішенні цивільних справ, яке є гарантією законності і обґрунтованості судових рішень. Більше того, саме суд є єдиним суб’єктом,
оцінка речових доказів яким, має юридичне значення, адже, як вірно вказують окремі вчені, інші
суб’єкти доказового процесу можуть провадити
оцінку доказів, але їх оцінка, на відміну від оцінки суду, матиме лише рекомендаційний, а не
владний характер [4, c. 196-198].
Таке розмаїття різноманітних підходів до
дослідження та оцінки речових доказів пояснюється не лише важливістю окресленого питання
для ухвалення справедливого та об’єктивного
рішення по справі, але й неоднозначністю тлумачень поняття «речовий доказ».
Варто зазначити, що саме розуміння поняття «речових доказів» за час різномаїття наукових досліджень зазнало чималих трансформацій, оскільки, наприклад, ще у ХІХ столітті І.
Бентам відзначив, що під словом «доказ» (у тому
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числі речовий) слід розуміти тільки засіб, що використовується для встановлення істинності фактів,
засіб, який може бути і дурним і хорошим, адже
якщо «усні» докази зазнають обману, то речові також можуть зазнавати викривлення [5, c. 13].
Своєрідне продовження такого розуміння
поняття «речовий доказ» та його оцінки відчувається в наш час у зарубіжній процесуальній науці
Сполучених штатів Америки, де, як стверджує І.
В. Рєшетнікова, вирішальне значення для ухвалення остаточного рішення по справі відіграє
саме оцінка та огляд судом речових доказів,
оскільки тільки вони є тією можливістю, яка дозволяє суду пізнати сутність спору безпосередньо, а не у опосередкований спосіб через чиїнебудь покази [6, c. 157]. Подібний підхід був
відомий цивільному процесуальному законодавству нашої держави у 20-х – 40-х роках минулого
століття, коли, за словами В. В. Молчанова, речові докази також розглядалися як першочергові
і найбільш достовірні докази [7, c. 291]. На наш
погляд, такий стан речей був виправданим і обґрунтованим, як вимогами практики, так і теорією цивільного процесуального права. Хоча, слід
зауважити, що сучасне цивільне процесуальне
законодавство не відтворює вищезгаданих положень. Не погоджується з таким твердженням
К.С. Юдельсон, який наполягає, що речові докази не повинні розглядатися в якості особливого
роду доказів з точки зору їх доказової цінності; і
тому ці докази підлягають оцінці нарівні і у
зв’язку з усіма іншими доказами по справі у сукупності [8, c. 220].
Дійсно, в наш час чинні цивільні процесуальні нормативно-правові акти не встановлюють
жодних переваг чи особливостей при оцінці речових доказів порівняно з іншими різновидами
судових доказів, які подаються сторонами на
підтвердження своїх слів та заперечень. Так, відповідно до ч. 2 ст. 212 ЦПК України, жоден доказ не має для суду наперед встановленого значення. Ідентичне положення закріплене й в інших процесуальних кодексах нашої держави (ч. 2
ст. 43 ГПК України, ч. 3 ст. 67 КПК України тощо). Така сама практика узвичаїлася і в сусідній
Російській Федерації [7, c. 291].
Проте так би мовити «знецінення» ролі та
значення речових доказів у процесі відправлення
правосуддя в цивільних справах, призвело до
іншої крайності, при якій в процесуальній літературі пропонувалось виключити оцінку доказів
(у тому числі речових) із процесу доказування.
Подібний стан речей спостерігається і у Великобританії, де, за словами А. Г. Давтян, оцінка до-

казів, у силу своєї специфічності, окремо не врегульована законодавством, оскільки це є психічна діяльність, що протікає в голові судді або
присяжного, підкорюється законам логіки і тому
взагалі не є процесуальною [9, c. 206]. Погоджуються з таким станом речей і вітчизняні дослідники В. К. Колпаков та В. В. Гордєєв, які також
наголошують на тому, що оцінка доказів здійснюється судом за його внутрішнім переконанням
[1, c. 27], хоча і не наполягають на виключенні
оцінки доказів зі складу процесуальної діяльності. В будь-якому випадку не можна погодитися з
твердженнями цих дослідників процесуального
права, оскільки, як вже неодноразово зазначалося, оцінка доказів – це невід’ємна складова судового доказування, яка була і завжди буде вирішальною для ухвалення законного та обґрунтованого рішення по справі. Тим більше, що ЦПК
України однозначно закріплює правило, відповідно до якого суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів (ч. 1 ст.
212 ЦПК України). Дослівно вищезгадане твердження дублюється в інших процесуальних нормативно-правових актах нашої держави, а саме:
1) Господарський суд оцінює докази за своїм
внутрішнім переконанням, що ґрунтується на
всебічному, повному і об'єктивному розгляді в
судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом (ч. 1 ст. 43 ГПК України); 2) суд, прокурор, слідчий і особа, яка провадить дізнання, оцінюють докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом (ч. 1 ст. 67 КПК України).
На наш погляд, така виняткова послідовність законодавця та рідкісна узгодженість норм
різних процесуальних галузей права свідчить,
по-перше, про уніфікацію процедури оцінки речових доказів у всіх без винятку галузях процесуального права України; по-друге, про надзвичайну важливість саме оцінки речових доказів у
процесі дослідження доказів при відправленні
правосуддя, і по-третє, про нагальну необхідність здійснення такої оцінки за однаковими визначальними засадами правосуддя (всебічності,
повноті і об’єктивного розгляду певної справи),
незалежно від того, про яку конкретну галузь
права наразі йдеться.
Єдиною незначною відмінністю в законодавчому закріпленні вищевказаних норм є більш
деталізована регламентація основоположного
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постулату та невід’ємного елементу в оцінці
будь-яких (в тому числі речових) доказів, яке на
наш погляд, більш вичерпно закріплено саме в
цивільному процесуальному законодавстві. Зокрема йдеться про ч. 3 ст. 212 ЦПК України, яка
містить норму про те, що суд оцінює належність,
допустимість, достовірність кожного доказу
окремо, а також достатність і взаємний зв'язок
доказів у їх сукупності. Набагато вужче й від того, на нашу думку, недосконало подібне положення міститься в наступних процесуальних кодексах: ч. 1 ст. 43 ГПК України, відповідно до
якої господарський суд оцінює докази … в їх сукупності, керуючись законом, ч. 1 ст. 67 КПК
України, згідно якої суд, прокурор, слідчий і
особа, яка провадить дізнання, оцінюють докази
… в їх сукупності, керуючись законом.
Як бачимо, цивільне процесуальне законодавство регламентує оцінку кожного речового
доказу як окремо, так і в сукупності. Натомість
господарське процесуальне право та кримінальний процес закріплюють процедуру оцінки речових доказів тільки в сукупності. Очевидно, що
саме цивільний процесуальний кодекс на даний
момент демонструє найбільш повний підхід до
оцінки речових доказів, що варто було б запозичити до нормативно-правових актів інших процесуальних галузей права.
При дослідженні самого терміну оцінка
речових доказів, перш за все, кидається у вічі той
факт, що представники різних процесуальних
наук висловлювали діаметрально протилежні
визначення цього поняття, висуваючи на перший
план не лише відмінні формулювання, але й підстави для виокремлення цього наукового терміну. Так, заслуговує на увагу одна з найбільш узагальнених позицій, висловлена К. Б. Рижовим,
котрий звертаючись до оцінки не як до терміну, а
як до слова, що має лексичне значення, формулює наступне визначення: «оцінка – це думка
про цінність, рівень чи значення кого-небудь чи
чого-небудь, адже в загальних рисах оцінку можна визначити як відношення суб’єкта до соціальних і природних явищ, людської діяльності,
поведінки людей, визначення їх значимості, відповідності нормам і принципам моралі, що визначається оцінка соціальною позицією, світоглядом, рівнем культури, інтелектуального і морального розвитку людини» [10, c. 5]. Наприкінці
минулого століття досить поширеним було, сформульоване Б. Т. Матюшиним, визначення поняття «оцінка доказів», а саме, – це діяльність
суб’єктів оцінки по визначенню якостей та ознак
судових доказів, що включає в себе три етапи:
76

постановку завдання, вирішення завдання та результат [11, c. 21-22]. Таким чином, слід погодитися з думкою вчених, котрі характеризують оцінку речових доказів – як складну процесуальну і
одночасно розумову діяльність суду, а також
осіб, які беруть участь у справі, що має місце на
всіх стадіях процесу. Не менш цікавою є точка
зору, відповідно до якої оцінка доказів – психічна діяльність суб’єктів оцінки, що протікає на
основі логічних і правових законів по визначенню якостей та ознак судових доказів, що включає
в себе 3 етапи: постановку завдання, вирішення
завдання і результат [11, c. 12]. Як бачимо, науковці різних епох тлумачили поняття «оцінка
речових доказів» як комплексне багатовекторне
явище, що одночасно охоплює та забезпечує взаємоузгоджене поєднання одночасно логічної,
розумової, психологічної, лексикологічної, та
процесуальної діяльності, насамперед, суду та
інших учасників цивільних процесуальних правовідносин. Не менш важливим та дискусійним в
наш час є питання визначення суб’єктів оціночної діяльності. Як правило розмаїття поглядів
науковців на цю проблему дозволяє об’єднати
існуючі підходи до визначення суб’єктного складу на дві течії:
1. Дуалістична течія, відповідно до якої
суб’єктами доказової, в тому числі оціночної діяльності є як суд, так і особи, які беруть участь у
справі, оскільки всі вони наділялися певними
повноваженнями зі збирання, дослідження та
оцінки доказів. Це дозволяє провідному вченому-процесуалісту В. В. Комарову стверджувати,
що оцінку доказів здійснює не лише суд, але й
особи, які брали участь у справі, на протязі усього провадження цивільної справи [3, c. 16].
2. Моністична течія, прихильники якої
відстоюють позицію, згідно якої виключно суд
(суддя) є суб’єктом оцінки речових доказів у цивільному процесі. Так, провідні російські процесуалісти, як В. А. Мусін, Н. О. Чечіна, Д. М. Чечот, узагальнили, що суб’єктами доказування в
частині збирання та дослідження доказів є сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а в
частині оцінки доказів – суд [12, c. 216]. Продовжує ці міркування К. Б. Рижов, який наполягає,
що саме діяльність суду, як єдиного суб’єкта
оцінки доказів, відіграє головну роль у цьому
процесі та об’єктивується через репліки суду та
кінцеве рішення по справі [10, c. 8].
Жодна з наведених течій, на наш погляд,
не є такою, що вичерпно та всебічно надає відповідь на питання, хто ж із суб’єктів цивільних
процесуальних правовідносин здійснює оцінку
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речових доказів. Поряд з цим певна категоричність висновків прихильників кожної з течій призводить до своєрідної однобічності кінцевих тверджень. Тому вважаємо за доцільне відійти від імперативності вищезгаданих течій та сформулювати
власний підхід до визначення кола суб’єктів оцінки
речових доказів, який на наш погляд, більш повно
характеризуватиме розподіл повноважень з оцінки
речових доказів у цивільному процесі між всіма
учасниками судочинства.
Зокрема, ми не погоджуємось з думкою К.
Б. Рижова, який категорично заперечує факт віднесення до суб’єктів оцінки доказів яких-небудь
учасників цивільного судочинства, окрім суду
[10, c. 9]. Адже згідно ч. 2 ст. 60 ЦПК України,
докази подаються сторонами та іншими особами,
які беруть участь у справі. При цьому, відповідно
до ч. 3 ст. 58 ЦПК України, суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Таким чином процес так званої досудової оцінки речових доказів покладається саме на
сторони, які зобов’язані провести відповідну розумову, логічну, психологічну діяльність з оцінки наявних у них предметів матеріального світу
по факту оцінки їх належності та допустимості
до розгляду конкретної цивільної справи.
Тому очевидною для нас є необхідність
виділення додаткової розмежувальної течії, зміст
якої полягає в тому, що суб’єктами первинної
оцінки доказів є сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а в частині остаточної кінцевої оцінки речових доказів – суд. Більше того,
ми поділяємо думку О. Смуригіна, якій зазначає,
що усі суб’єкти, які оцінюють докази, повинні
керуватися тільки своїм внутрішнім переконанням; вони зобов’язані особисто оцінити докази, а
не виходити з тієї оцінки, яку дали доказам інші
особи. Під час оцінки доказів внутрішнє переконання слід розглядати у двох аспектах: як метод
оцінки і як її результат [13, c. 106].
Висновки: Поняття «оцінка речових доказів» є комплексним багатовекторним явищем, що
одночасно охоплює та забезпечує взаємоузгоджене поєднання одночасно логічної, розумової,
психологічної, лексикологічної, та процесуальної
діяльності, насамперед, суду та інших учасників
цивільних процесуальних правовідносин. Щодо
кола суб’єктів, які уповноважені оцінювати речові докази в цивільному процесі, слід відзначити наступне: всі існуючі підходи науковців можна поділити на наступні течії: 1) Дуалістична
течія, відповідно до якої суб’єктами доказової, в
тому числі оціночної діяльності є як суд, так і
особи, які беруть участь у справі, оскільки всі

вони наділялися певними повноваженнями зі
збирання, дослідження та оцінки доказів; 2) Моністична течія, прихильники якої відстоюють
позицію, згідно якої виключно суд (суддя) є
суб’єктом оцінки речових доказів у цивільному
процесі.; 3) Розмежувальна течія, зміст якої полягає в тому, що суб’єктами первинної оцінки
доказів є сторони та інші особи, які беруть
участь у справі, а в частині остаточної кінцевої
оцінки речових доказів – суд.
Поряд з цим пропонуємо доповнити поширений в наш час перелік видів оцінки речових
доказів (таких як: 1) попередня, проміжкова та
завершальна (кінцева), 2) рекомендаційна та владна) третьою класифікацією - оцінкою речових
доказів у залежності від окремих різновидів речових доказів (наприклад, першоджерел і копій
або знімків речових доказів).
Таким чином, оцінюючи речові докази, суд
повинен встановити об’єктивний зв'язок між
властивостями, зовнішнім виглядом, доказами
та обставинами, що мають значення для справи.
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Some features of estimation of material proofs
Summary
The features of estimation of material proofs are investigated in the article. It becomes firmly established that a concept "estimation of material proofs" is the complex phenomenon, that simultaneously embraces and provides combination simultaneously logical, mental, psychological, lexicological, and judicial
activity, first of all, court and other participants of civil judicial legal relationships.
Key words: the material evidences, the estimation of material evidences, the estimation of original material evidences, research of material evidences.
М.А. Гетманцев
Некоторые особенности оценки вещественных доказательств
Аннотация
Исследуются особенности оценки вещественных доказательств. Утверждается, что понятие
«оценка вещественных доказательств» – комплексное явление, которое одновременно охватывает и
обеспечивает взаимосогласованное соединение логической, умственной, психологической, лексикологической и процессуальной деятельности, в первую очередь, суда и других участников гражданских процессуальных правоотношений.
Ключевые слова: вещественные доказательства, оценка вещественных доказательств, оценка
первоисточников вещественных доказательств, исследование вещественных доказательств.
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ПОНЯТТЯ ВІДВЕДЕННЯ, ЯКЕ ПЕРЕШКОДЖАЄ ВИНИКНЕННЮ ЦИВІЛЬНОГО
СУБ'ЄКТИВНОГО ПРАВА ВИМОГИ КРЕДИТОРА
Ідеться про відведення, яке перешкоджає виникненню цивільного суб'єктивного права вимоги (правоперешкоджаюче відведення). При цьому аналізуються такі поняття: недоліки дієздатності (без оспорюваності),
свідомо відсутня воля, порушення та початкова неможливість виконання зобов'язання.

Постановка проблеми. У цивільному праві є обставини, які відіграють роль перешкоди на
шляху виникнення суб'єктивного права вимоги
кредитора, тобто вони можуть виступати елементами фактичного складу правової норми, з якими пов'язуються певні правові наслідки (наприклад, ч. 1. ст. 224 ЦК України). У такому разі
йдеться в об'єктивному сенсі про особливий тип
права – супротиправо (Gegenrecht) (термін О.
Фішера, 1889 р.) [1, с. 103; 2, с. 9, 10], тобто про
супротивні правові норми (Gegennormen) [3, с.
11]. Ці останні будуть містити, серед іншого, супротинорми, які варто називати правоперешкоджаючими відведеннями (rechtshindernde Einwendungen, правопрепятствующие возражения,
prevent objection) [3, с. 23; 4, с. 51]. Призначенням такого роду норм є визначення такого стану
суб'єктивного права, який сприятливий для боржника, точніше – відповідача по цивільній справі. Ідеться про недійсність цивільного права вимоги кредитора, або здійснимість цивільного права
заперечення в ш.с. боржника [5, с. 118]. Отже, актуальним завданням стає детальний розгляд згаданих у першому реченні обставин, які можуть називатися в певному контексті фактами-відведеннями,
відведеннями як фактами.
Стан дослідження проблеми. Зазначена
проблема детально визначена в німецькій правовій доктрині, про що свідчать, зокрема, переклади праць Я. Шаппа [6, с. 34; 4, с. 51]: правоперешкоджаючими відведеннями називаються негативні передумови правоправежу (рос. правопритязания), які з самого початку перешкоджають
становленню, по суті, обґрунтованого правежу
або, інакше, негативні передумови правоправежу, які з самого початку в принципі перешкоджають виникненню обґрунтованого правежу.
У вітчизняній правовій літературі питання матеріально-правового відведення аналізується В.В.
Трутнем у складі основних норм цивільного права (правіж, відведення та відкладення) [7, с. 134],
проте в цілому питання про зміст правоперешкоджаючого відведення як особливого матеріально-правового заперечення залишається диску-

сійним. Так, у цивільному процесі вважається,
що "матеріальноправове заперечення – (це – А.
П.) пояснення відповідача про неправомірність
вимог позивача, спрямовані на повну або часткову відмову в позові" [8, с. 153, 154], тобто певне
твердження, в цивільному ж праві матеріальноправове заперечення в ш.с., точніше – матеріально-правове відведення, – це певні факти, певні
"важливі обставини, оскільки вони є недоліками
права" [2, с. 37], з якими правопорядок пов'язує
недійсність суб'єктивного права вимоги. Отже, в
цивільному праві відведення у вузькому розумінні є фактом, а в ширшому – нормою права.
Крім того, відведення може мати й значення суб'єктивного права, зокрема суб'єктивного права
заперечення боржника.
Метою статті є виклад змісту матеріальноправового відведення, яке перешкоджає виникненню цивільного суб'єктивного права вимоги,
тобто змісту правоперешкоджаючого відведення.
Методом обрано структурний аналіз правоперешкоджаючого відведення як сукупності
певного роду обставин, що мають відповідне
правове значення. Під відповідним правовим
значенням розуміється визнання правопорядком
недійсності суб'єктивного права вимоги або здійснимості суб'єктивного права заперечення в ш.с.
боржника, на основі обставин, які перешкоджають виникнення права вимоги кредитора.
Виклад основного матеріалу. Коли говорять про правоперешкоджаюче відведення, то
йдеться про інститути, які являють собою в сукупності значну долю більш загального щодо
них інституту недійсності правочину [про ост.
див., напр.: 9]. Обсяг поняття недійсності правочину ширший за обсяг поняття правоперешкоджаючого відведення, оскільки перше з них, розділяючись щонайменше на дві складові: щодо
нікчемності та щодо оспорюваності правочину, –
безумовно, включається в поняття правоперешкоджаючого відведення лише в тій частині, яка
має стосунок до нікчемних правочинів. Спірними у відношенні визначення правоперешкоджаючого чи правоприпиняючого відведення в силу
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своєї природи залишаються "недійсні правочини,
які не можуть бути безпосередньо віднесені ні до
нікчемних, ні до оспорюваних" [10, с. 524], наприклад, ч. 2 ст. 234 ЦК України (фіктивний
правочин). Далі ми будемо вважати, що така недійсність може мати стосунок до обох різновидів
відведення залежно від аспектів уявлення, на які
акцентується увага. Оспорюваність правочину
належить до правоприпиняючих відведень.
Своє теоретичне та практичне значення, у
т. ч. значення методичне, правоперешкоджаючі
відведення отримують у момент їх пред'явлення,
точніше – наведення відповідних фактів та ipso
jure [2, с. 37], тобто на підставі закону та в силу
повноважень судді (ex officio), з одного боку, та,
з іншого, відрізняються суттєво від поняття недійсності правочину тим, що юридичний аналіз
відбувається при цьому також з погляду здійснимості суб'єктивного права заперечення в ш. с.
боржника, а не лише з погляду наявності чи відсутності перешкод для дійсності правочину, і
тим самим для дійсності суб'єктивного права вимоги кредитора. Саме тому пропонована нами
теорія опирається на два погляди при визначенні
матеріально-правового відведення в суб'єктивному сенсі: з традиційного погляду кредитора та
з погляду боржника.
У цілому до змісту правоперешкоджаючого відведення відносяться недоліки дієздатності
(без оспорюваності), свідомо відсутня воля, різного роду порушення та початкова неможливість
виконання зобов'язання [пор.: 3, с. 23].
Недоліки дієздатності (без оспорюваності).
Обсяг і зміст дієздатності особи, яка може стати
учасником правовідносин, суттєво впливає на
виникнення суб'єктивного права вимоги кредитора чи на стан суб'єктивного права заперечення
в ш. с. боржника, тому деякі її недоліки можуть
розглядатися як відповідні юридичні перешкоди
на шляху існування прав кредитора, чи як сприяння на шляху здійснення прав боржника, та,
зрештою, як правоперешкоджаюче відведення.
Недоліки дієздатності можуть мати значення правоперешкоджаючого відведення у випадку, коли законом визначається такий правовий наслідок, як нікчемність правочину (наприклад, ч. 2 ст. 221 ЦК України). Це пояснюється
тим, що нікчемність правочину як різновид недійсності правочину "не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов'язані з його недійсністю" (ч. 1. ст. 216 ЦК України), а це тут означає,
що бажане для кредитора суб'єктивне право вимоги не виникає, а тому, у разі недобросовісного
звернення позивача до суду з вимогою, відпові80

дач (умовний боржник) буде мати матеріальне
право заперечення у формі правоперешкоджаючого відведення, тобто боржник може відвести
дійсність суб'єктивного права вимоги позивача
шляхом посилання на нікчемність правочину,
яка має місце внаслідок виявлення відповідного
недоліку дієздатності. Оскільки суб'єктивне право вимоги в такому разі не виникає, то це дозволяє говорити про те, що в такому випадку йдеться саме про правоперешкоджаюче, а не про правоприпиняюче відведення.
Свідомо відсутня воля. У разі відсутності
недоліків дієздатності традиційне правовідношення, яке розглядається з погляду права кредитора на
виконання свого обов'язку боржником, може не
виникнути ще з іншої загальної підстави, яку можна позначити як свідомо відсутню волю. Наприклад, так прийнято позначати відповідний інститут
в німецькій юридичній мові (bewusst fehlender
Wille) [3, с. 23]. Ідеться про інститути відсутності
серйозності, удаваний правочин та застереження
подумки (reservatio mentalis).
Для виникнення цивільного правовідношення на підставі правочину, оскільки останній є
конструкцією із поєднання волі та її виявлення,
тобто є волевиявленням, наявність волі чи її відсутність є суттєвою ознакою. Відсутність волі як
психологічного фактору, тобто внутрішнього
чинника для констатації виникнення правовідношення, можна прикрити або іншим правочином, або напускною серйозністю, або reservatio
mentalis. У кожному такому випадку зовнішній
правочин як лише, можливо, фактично-дійсна
угода [пор. поділ на "правочин-юридичний факт"
та "правочин-правовідношення": 9, с. 23] в юридичному сенсі не є нікчемним, проте не можна
погодитися й з тим, що він може, наприклад, коли йдеться про удаваний правочин, бути визнаний недійсним [11, с. 389], тобто бути оспорюваним, оскільки в такому разі скоріше мається на
увазі не можливість визнання правочину недійсним, а автоматичне визнання недійсним, яке свідчить про те, що відповідне суб'єктивне право
вимоги ніколи не виникало, а тому боржник має
здійсниме право заперечення в ш. с., тобто правоперешкоджаюче відведення.
Порушення. Під час укладення угоди чи
вчинення іншого виду правочинів важливо не
припуститися порушення права, насамперед не
порушити приписів закону щодо форми правочину, встановленої законом заборони та не порушувати приписів моралі, в т. ч. опиратися на
моральні засади відповідного публічного порядку. Це пояснюється тим, що відповідні бажані
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для кредитора правові наслідки не настануть,
оскільки не будуть визнані правопорядком.
Визнання правопорядком відповідного наслідку покладено творцями поняття правочину в
основу його розуміння. Так, вважається, що "сутність правочину полягає в тому, що в ньому виявляється спрямована на породження правового
впливу воля і що вердикт правопорядку з визнання цієї волі здійснює бажане правове оформлення" [6, с. 160, 161].
Отже, невизнання правопорядком свого порушення кредитором часто призводить до нікчемності правовідношення (наприклад, ч. 1. ст. 219 ЦК
України), а тому служить для утворення ще одного
підвиду правоперешкоджаючого відведення.
Початкова неможливість виконання зобов'язання. Початкова неможливість виконання
зобов'язання також може розглядатися як підвид
правоперешкоджаючого відведення. Маються на
увазі випадки, коли хтось серйозно бере на себе
зобов'язання, яке не можна виконати з самого
початку. Найбільш давнім і найбільш відомим
зобов'язанням такого типу є зобов'язання дістати
пальцем неба, зафіксоване в Інституціях Гая
майже дві тисячі років тому (II ст. н.е.). Правовий наслідок для подібних зобов'язань буде один
й той самий: кредитор матиме недійсне право
вимоги, а боржник – здійсниме право заперечення в ш. с. (правоперешкоджаюче відведення).
Висновки. Викладений вище загальний
аналіз інститутів, які в сукупності утворюють
зміст правоперешкоджаючих відведень, дозволяє
визначити відповідне поняття на досягнутому
рівні абстрагування так:
правоперешкоджаюче відведення групує навколо себе такі інститути: недоліки дієздатності
(без оспорюваності), свідомо відсутня воля, порушення та початкова неможливість виконання зобов'язання, – на підставі спільного правового ефекту:
абсолютної недійсності правочину як підстави для
виникнення традиційного правовідношення.
У ширшому розумінні правовим ефектом
правоперешкоджаючого відведення можна вважати невизнання правопорядком за певною групою юридичних фактів, – які в такому випадку
називати юридичними можна лише умовно, –
значення підстав для виникнення правовідношення, в якому суб'єктивному праву вимоги кредитора реально кореспондує обов'язок виконання
боржника, і навпаки, визнання правопорядком
іншого типу правовідношення, – правовідношення sui generis, – в якому здійснимому праву
заперечення в ш. с. боржника абстрактно протистоїть недійсне суб'єктивне право вимоги креди-

тора. У такому разі останнє правовідношення
буде ще й більш абстрактним відношенням, ніж
те відношення, яке загально побутує.
З іншого боку, правовим ефектом правоперешкоджаючого відведення як факту є недійсність цивільного суб'єктивного права вимоги, або
здійснимість цивільного суб'єктивного права заперечення в ш.с. боржника, прикметною ознакою
яких є обставини, які стоять на заваді виникненню права вимоги кредитора. Саме поєднання такого роду фактів зі згаданими в цьому абзаці
правовими наслідками дозволяє говорити про
існування в цивільному праві правоперешкоджаючих норм-відведень.
Ця стаття має бути продовжена в напрямку
дослідження змісту правоприпиняючого відведення.
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A.G. Pavlyuk
Concept of objection which interferes with occurrence of the civil subjective right
of the requirement
Summary
In article there is a question of objection which interferes with occurrence of the civil subjective right of the
requirement (prevent objection). Such concepts have been analyzed: defects of the capacity (without contestation),
meaningly absent of a will, infringement and initial impossibility of execution of the obligation.
А.Г. Павлюк
Понятие возражения, которое препятствует возникновению гражданского
субъективного права требования
Аннотация
Речь идет о возражении, которое препятствует возникновению гражданского субъективного
права требования (правопрепятствующее возражение). При этом анализируются такие понятия, как:
пороки дееспособности (без оспариваемости), сознательно отсутствующая воля, нарушение и начальная невозможность исполнения обязательства.
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Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Дніпропетровськ
АДМІНІСТРАТИВНЕ ОСКАРЖЕННЯ ЯК ФОРМА ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН
У ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
Здійснено аналіз теоретичних положень і адміністративно-правового регулювання з приводу сутності та
поняття адміністративного оскарження як форми захисту прав громадян, встановлено основні засади й особливості оскарження в діяльності правоохоронних органів, а також визначено перспективні напрямки вдосконалення інституту оскарження в Україні.
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Постановка проблеми. Оскарження неправомірних рішень та діянь органів публічної
влади на рівні з контрольно-наглядовою діяльністю істотною мірою закладає основу системи
забезпечення законності у сфері державного врядування. При цьому, вказане першочергово стосується повного та своєчасного запобігання і
усунення будь-яких порушень прав громадян
діяльності самих правоохоронних органів. Саме
на досягнення цієї мети й покликаний інститут
оскарження, що забезпечує активну ініціативну
участь громадян в захисті належних їм прав у
адміністративному порядку. Разом із тим, попри
перспективність механізму оскарження в діяльності правоохоронних органів на сьогодні він все
ще не набув належного розвитку, носячи здебільшого формальний характер й не спричиняючи
на відміну від правосуддя реального захисту
прав громадян. З огляду на це й вбачаються актуальними питання адміністративного оскарження як форми захисту прав громадян у діяльності правоохоронних органів.
Ступінь наукової розробки. Зазначимо,
що загальна проблематика адміністративного
оскарження раніше вже досліджувалась такими
вченими як І.О. Грибок, І.С. Ковальчук, О.К. Костюкевич, Г.М. Котляревська, М.П. Міняйло,
О.А. Мостовой та інші. У той же час, подібні наукові розвідки мають своїми предметом вивчення здебільшого лише базисних положень організації та функціонування механізму оскарження
до органів публічної влади, при цьому безпосередньо не розглядаючи інститут оскарження як
форму захисту прав громадян у діяльності правоохоронних органів.
Саме тому метою нашої роботи є аналіз теоретичних положень і адміністративно-правового регулювання з приводу сутності та поняття
адміністративного оскарження як форми захисту

прав громадян, встановлення основних засад й
особливостей оскарження в діяльності правоохоронних органів, а також визначення перспективних напрямків вдосконалення інституту оскарження в Україні. Новизна міститься у виявлених
закономірностях і концептуальних узагальненнях розуміння й організації адміністративного
оскарження як форми захисту прав громадян у
діяльності правоохоронних органів.
Виклад основного матеріалу. Передусім,
відмітимо, що Конституція України від
28.06.1996 р. визначає як право на звернення
громадян, в тому числі право на адміністративне
оскарження (ст.40), та право на оскарження в
суді рішень або діянь органів публічної влади та
їх посадових осіб (ст.55). Відповідно до цього
загальним поняттям оскарження охоплюється і
адміністративний, і судовий порядок оскарження. Значення адміністративного оскарження виявляється у тому, що воно виступає додатковим
механізмом захисту прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина, зокрема, В.Б.
Авер’яновим [1] інститут адміністративного оскарження розцінюється як важлива гарантія забезпечення прав громадян і зміцнення законності. При
цьому, адміністративне оскарження необхідно розрізняти від судової форми захисту, що є доповнюючими, а не взаємовиключними правозахисними
механізмами. Характерною рисою співіснування
судового захисту і адміністративного оскарження
виступає свобода вибору особою форм, способів і
засобів захисту належних їй прав.
Так, у відношенні до адміністративного
оскарження, поперед усього, слід назвати головну перевагу судового оскарження, що виявляється, по-перше, у більшій кваліфікованості суддів, по-друге, в більшій незалежності й незацікавленості суддів, і, по-третє, як за А.Ю. Осадчим
[2, с. 11], це – остаточність судового рішення для
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розв’язання адміністративно-правового спору. В
цілому із вищевикладеним варто погодитись,
проте не можна зважати й на таке. Більша кваліфікованість та незалежність суддів порівняно з
посадовими особами органів публічної влади,
уповноваженими розглядати адміністративні
скарги, лише презюмується і жодним чином ще
не означає менш «кваліфікований» розгляд адміністративних скарг. Крім цього, судове оскарження характеризується не тільки остаточністю
судового рішення, але й деякими пов’язаними із
цим недоліками судочинства (складний процесуальний порядок провадження і часомісткість).
Натомість адміністративний порядок оскарження
має такі переваги як дешевизна і оперативність,
доступність, простота реалізації, оцінка з позицій
не лише законності, але й доцільності. Усе це
дозволяє говорити про перспективну ефективність інституту адміністративного оскарження як
форми захисту прав громадян (зокрема в діяльності правоохоронних органів). Разом із тим, на
сьогодні правовий механізм реалізації права на
оскарження не у повній мірі забезпечує дійсну
результативність адміністративного оскарження,
що на тлі судової форми захисту носить здебільшого лише формальний характер.
У той же час, як на нас, становлення системи адміністративного оскарження в якості повноцінного правозахисного механізму доповнюватиме інші форми захисту прав громадян, дозволить розвантажити судочинство і врештірешт сприятиме налагодженню діалогу між суспільством і органами державного врядування.
Такі ж властивості адміністративного оскарження як оперативність, дешевизна та простота реалізації особливо його актуалізують в аспекті захисту прав громадян у правоохоронній діяльності, що потребує невідкладного, своєчасного і повного застосування всіх необхідних заходів щодо
попередження, припинення та усунення порушень прав громадян.
Також підкреслимо, що ключового значення в ефективній реалізації права на оскарження
рішень та діянь правоохоронних органів набуває
адекватне адміністративно-правове регулювання
самого порядку адміністративного оскарження,
що має гарантувати не тільки можливість подання адміністративних скарг на діяльність правоохоронних органів, але й своєчасність і повноту
їх розгляду компетентними органами.
Перш за все, маємо означити, що основи
правового регулювання адміністративного оскарження були закладені ще Указом Президії Верховної Ради СРСР від 12.04.1968 р. № 2534-VII,
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що у загальних рисах окреслював порядок розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян. Разом із
тим, більш-менш комплексно нормативноправове підґрунтя адміністративного оскарження
було сформоване із прийняттям Конституції
України від 28.06.1996 р. і профільного Закону
України «Про звернення громадян» [3]. Попри це
названий законодавчий акт лише побічно регулює відносини з приводу адміністративного
оскарження рішень та діянь органів публічної
влади (у тому числі й правоохоронних органів),
розглядаючи оскарження поза межами адміністративного процесу. У зв’язку із цим у науці неодноразово наголошується на доцільності прийняття спеціального Адміністративно-процедурного кодексу, що має узгоджено визначати механізм адміністративного провадження за скаргами
громадян на рішення, діяльність і бездіяльність
органів публічної влади. В цілому погоджуючись
із потребою оновлення єдиного механізму адміністративного оскарження, належним також вбачаємо врахування специфіки оскарження рішень
та діянь саме правоохоронних органів, що актуалізує також й відомче регулювання адміністративного оскарження у правоохоронній сфері.
Передусім, необхідно вказати, що згідно
ч.4 ст.7, ч.1 ст.16, ст.17 Закону України «Про
звернення громадян» [3] існуючий механізм
оскарження передбачає подачу скарги до органу
або посадової особи вищого рівня із окремою
забороною направлення скарг для розгляду органами або посадовими особами, дії чи рішення
яких оскаржуються. У цьому нами вбачається
одна з основних гарантій об’єктивного та неупередженого розгляду й вирішення порушених скаргою
питань, у тому числі в аспекті захисту прав громадян у діяльності правоохоронних органів. Прийняття вищим правоохоронним органом рішення по
такій скарзі не тільки забезпечить негайне й безумовне усунення порушень (загрози порушення)
прав оскаржувача в діяльності підпорядкованого
правоохоронного органу, але й слугуватиме підставою вироблення та вжиття вищим правоохоронним органом заходів до подальшого попередження правопорушень всіма підпорядкованими
йому органами та підрозділами.
У той же час, проект Адміністративнопроцедурного кодексу України від 03.09.2012 р.
[4] передбачається дещо інший механізм розгляду адміністративних скарг, зокрема згідно ч.1
ст.101 якого в якості суб’єкта розгляду скарги
має виступати утворена на громадських засадах
адміністративним органом спеціальна комісія з
розгляду скарг. При цьому, попереднім проектом
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Адміністративне оскарження як форма захисту прав громадян у діяльності правоохоронних органів

Адміністративно-процедурного
кодексу
від
18.07.2008 р. [5] суб’єкт розгляду скарги визначався взагалі досить неточно, зокрема ним вважався вищий орган (ч.1 ст.101 проекту) і у той
же час допускалась можливість утворення спеціальної громадської комісії (ч.2 ст.101 проекту).
Подібне правове регулювання, що відображає
відсутність єдиного підходу до організації розгляду скарг громадян, в контексті ефективного
захисту прав громадян є неприпустимим та
ускладнює реалізацію права на оскарження.
Так чи інакше, позитивною рисою викладеного у проекті від 03.09.2012 р. [4] підходу до
організації розгляду скарг вбачається залучення
до нього незалежного й колегіального органу, що
у всякому разі має сприяти об’єктивності розгляду адміністративних скарг, яка є особливо актуальною в частині оскарження рішень та діянь правоохоронних органів. Разом із тим, хоч до складу
таких комісія з розгляду скарг не можуть входити працівники адміністративного органу, члени
їх сімей чи близькі родичі (ч.1 ст.102 проекту),
проте так само жодним чином не гарантується
плюралізм у доборі та затвердженні адміністративним органом персонального складу даної комісії. Крім цього, розгляд скарг громадян є доволі трудомістким процесом, що потребує фахового і ретельного вивчення всіх обставин справи та
підготовки обґрунтованого висновку, що при
значній кількості скарг навряд-чи буде ефективно і добросовісно здійснюватись фактично призначеними адміністративним органом громадянами у вільний від основного заняття час на безоплатній основі. Це дозволяє припускати можливу підміну даної «демократичної» громадської
комісії в розгляді адміністративних скарг відповідною посадовою особою адміністративного
органу, формально здійснюючою забезпечення
діяльності комісії (абз.2 ч.3 ст.102 проекту).
До того ж абз.3 ч.3 ст.102 проекту Адміністративно-процедурного кодексу України від
03.09.2012 р. [4] рішення такої комісії матиме
лише рекомендаційний характер і додатково розглядатиметься керівником адміністративного
органу. Внаслідок цього остаточне рішення по
адміністративній скарзі прийматиметься заінтересованою особою, яка має безпосереднє відношення до прийняття оскаржуваного адміністративного акта, що, у свою чергу, залишатиме під
сумнівом об’єктивність прийнятого по скарзі рішення. При цьому, ст.102 даного проекту, згідно
якої остаточне рішення по скарзі приймається
керівником адміністративного органу, не узгоджується із іншою ст.113 проекту, в якій помил-

ково йдеться, що рішення за скаргою приймає
суб’єкт її розгляду (тобто комісія). Відтак, вищерозглянутий механізм розгляду і вирішення
скарг громадян є неприйнятним для оскарження
рішень та діянь правоохоронних органів, оскільки він передбачає лише формальну демократизацію та не містить достатньо гарантій безстороннього й об’єктивного розгляду скарг. У той же
час, залучення громадськості до розгляду скарг
громадян на діяльність правоохоронних органів є
пріоритетним напрямком вдосконалення інституту адміністративного оскарження.
Отже, на сьогодні скарги громадян на рішення, діяння та бездіяльність правоохоронних
органів мають розглядатись вищим правоохоронним органом, проте згідно ч.1 ст.16 Закону
України «Про звернення громадян» [3] в разі відсутності такого вищого органу громадян не може
реалізувати своє право на оскарження в адміністративному порядку та може звернутися лише до
судової форми захисту своїх прав, свобод і законних інтересів. Вважаємо, що такий підхід є
невиправданим обмеженням конституційного
права на оскарження, що з незалежних від особи
причин позбавляє її можливості здійснювати адміністративне оскарження рішень та діянь вищих
правоохоронних органів, що врешті-решт негативним чином позначається на загальному стані
дотримання законності в їхній діяльності. З цих
позицій, видається досить позитивним передбачене ч.2 ст.105 проекту Адміністративно-процедурного кодексу України від 03.09.2012 р. [4]
подання у разі відсутності вищого органу прохання про перегляд адміністративного акту до
органу, що його видав. Певна річ, що вказане
остаточно не знімає проблему об’єктивності розгляду суб’єктом, що видав адміністративний акт,
клопотання про його перегляд. Разом із тим, подання прохання про перегляд рішення правоохоронного органу у цій ситуації може виступати
аналогом адміністративного оскарження як позасудової форми захисту прав громадян.
Чинне адміністративне законодавство
предметом оскарження згідно ст.ст.1, 4 Закону
України «Про звернення громадян» [3] визначає
рішення, дії та бездіяльність органів публічної
влади, якими порушуються права громадян або
незаконно покладаються на нього будь-які обов’язки. При цьому, маємо не погодитись із передбаченим ст.ст.2, 101 проекту Адміністративно-процедурного кодексу України від 03 вересня
2012 р. [4] поширенням адміністративного оскарження виключно лише на адміністративні акти
індивідуально-правової дії. У зв’язку із цим, вба-
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чається, що право на оскарження має забезпечувати захист прав громадян абсолютно від будьяких порушень в діяльності правоохоронних органів. У той же час, наразі значна частина порушень прав громадян відбувається при неправомірному виконанні, неналежному виконанні чи невиконанні правоохоронними органами своїх повноважень не завжди пов’язана з ухваленням ними
певного адміністративного акту, наприклад, у частині незаконного затримання й огляду громадян,
застосування заходів фізичного впливу та спеціальних засобів, зупинки транспортних засобів, не
реагування на звернення громадян тощо. Відповідно до цього можливим і доцільним видається
включення до предмету адміністративного оскарження загалом усіх неправомірних рішень, дій та
бездіяльності правоохоронних органів.
Окремо маємо наголосити, що предметом
адміністративного оскарження можуть виступати
рішення та діяння не лише органів виконавчої
влади, як це передбачено ч.2 ст.75 проекту від
29.04.2004 р. [6], а усіх органів державної влади.
Такий підхід уможливлює реалізацію права на
оскарження у діяльності більшості правоохоронних органів, що за своєю природою є не тільки
органами виконавчої влади (міліція, внутрішні
війська МВС України, Державна кримінальновиконавча служба тощо), але й іншими органами
державної влади (суди, прокуратура). При цьому,
на відміну від органів прокуратури механізм адміністративного оскарження не застосовується
для захисту прав громадян в діяльності судів,
цілям чого слугує інститут судового касаційного
та апеляційного перегляду судових рішень.
В аспекті оновлення інституту адміністративного оскарження також слід означити передбачене ч.1 ст.103 проекту [4] скорочення строку
подачі адміністративної скарги до 30 днів після
набрання чинності адміністративним актом. Як
на нас, законодавчі ініціативи щодо звуження
підстав адміністративного оскарження, ускладнення його механізму, а так само й скорочення
строків оскарження вказує на обмеження права
на оскарження. Вважаємо, що передбачений
ст.17 Закону «Про звернення громадян» [3] річний термін подачі скарги, що співмірний терміну
звернення до Уповноваженого Верховної Ради з
прав людини (ст.17 Закону від 23.12.1997 р.), є
найбільш оптимальним і на відміну від місячного
строку беззаперечно достатній для реалізації
особою свого права на оскарження рішень та діянь правоохоронних органів.
Неправомірні рішення та дії органів публічної влади і, перш за все, правоохоронних орга86

нів можуть призводити до істотних порушень
прав, свобод і законних інтересів громадян. У
зв’язку із цим та враховуючи доволі тривалий
строк розгляду скарг громадян, що може становити сорок п’ять днів, актуалізується питання
прийнятності тимчасового зупинення дії оскаржуваних рішень правоохоронних органів. При
цьому, якщо ст.82 проекту від 29.04.2004 р. [6]
визначено автоматичність зупинення дії адміністративного акта із поданням скарги, то за ч.1
ст.109 проекту від 03.09.2012 р. [4] це допускається лише за окремим клопотанням оскаржувача. З одного боку, призупинення дії оскаржених
рішень правоохоронних органів сприятиме своєчасному попередженню та припиненню порушень прав громадян, однак, з іншого боку, можливі й зловживання таким засобом забезпечення
адміністративної скарги для призупинення дії
цілком правомірних рішень правоохоронних органів, що може призводити до не менших порушень прав громадян. Відтак, належним постає
встановлення можливості й конкретного переліку підстав тимчасового зупинення дії окремих
категорій оскаржуваних рішень, у тому числі
правоохоронних органів, але на підставі окремого мотивованого клопотання оскаржувача.
Відзначимо, що визначальне місце у адміністративному оскарженні займають права громадянина та обов’язки суб’єктів розгляду скарг.
Окрім вище розглянутої нами можливості подавати скаргу, в інтересах повної реалізації права
на оскарження громадянин першочергово має
також наділятися правом участі в перевірці та
розгляді поданої скарги, надавати необхідні документи і пояснення та залучати адвоката або
іншого свого представника. Названі елементи
права на оскарження віднайшли своє закріплення
ст.18 Закону України «Про звернення громадян»
[3], проте з метою забезпечення реальності й дієвості адміністративного оскарження для захисту
прав громадян у діяльності правоохоронних органів цей перелік має бути доповнений ще й правом вимагати виконання прийнятого за результатами розгляду скарги рішення. При цьому, як за
В.І. Осадчим [7], не стільки винесення рішень,
спрямованих на захист прав громадян, як їх виконання становить на сьогодні основну проблему
оскарження, судової й інших форм захисту.
Вказане право вимагати виконання рішення
по скарзі прямо кореспондує й відповідає вже
закріпленому обов’язку суб’єкта розгляду скарг
забезпечувати поновлення порушених прав й реальне виконання прийнятих у зв’язку з скаргою
рішень як за абз.5 ч.1 ст.19 Закону України «Про
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звернення громадян» [3]. В частині попередження порушення прав громадян у діяльності правоохоронних органів іншим потенційно вагомим
повноваженням суб’єкта розгляду скарг виступає
вжиття заходів щодо виявлення та усунення причин і умов порушень прав громадян, інформування населення про хід цієї роботи (абз.10 ч.1
ст.19 даного Закону України). Разом із тим, нагальним тут постає подолання існуючого формалізму по усуненню детермінантів правопорушень,
що загалом є характерним для правоохоронних
органів не лише при адміністративному оскарженні, але й при розслідуванні злочинів.
Висновок. Отже, з приводу вищевикладеного підкреслимо таке. Право на оскарження відграє важливу роль в захисті прав, свобод і законних інтересів людини і громадянина у діяльності
правоохоронних органів, виступаючи основою
адміністративного оскарження рішень, дій та
бездіяльності правоохоронних органів. Адміністративне оскарження істотно доповнює судовий
та інші форми захисту прав громадян, передбачаючи порівняно з ними оцінку не лише законності, але й доцільності, а також дешевизну, оперативність, доступність та простоту здійснення
захисту прав громадян. Сучасне оновлення інституту адміністративного оскарження в діяльності правоохоронних органів вимагає комплексного нормативно-правового регулювання як
через прийняття Адміністративно-процедурного
кодексу України, так і на відомчому рівні, що
має забезпечувати об’єктивність, повноту і своєчасність підготовки, розгляду та вирішення адміністративних скарг на рішення, дії та бездіяльність правоохоронних органів.
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Summary
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Административное обжалование как форма защиты прав граждан в деятельности
правоохранительных органов
Аннотация
Выполнен анализ теоретических положений и административно-правового регулирования по поводу
сущности и понятия административного обжалования как формы защиты прав граждан, установлены основные
принципы и особенности обжалования в деятельности правоохранительных органов, а также определены перспективные направления совершенствования института обжалования в Украине.
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Постановка проблеми. В приватному підприємництві закладений великий потенціал, який
є рушійною силою для здійснення вдалих та результативних економічних реформ. Розвиток
приватного підприємництва можливий лише при
створенні в суспільстві та державі сприятливого
середовища для його існування та прогресу. Під
«сприятливим середовищем» ми розуміємо підтримку розвитку приватного підприємства на
національному рівні, формування позитивного
ставлення до нього в суспільстві, високий рівень
підприємницької культури, а також стабільність
економічної та правової системи тощо. Адже
приватне підприємство посідає особливе місце в
економічній системі та відіграє важливу роль не
тільки в підвищенні зайнятості населення, а й в
забезпеченні економічної стабільності та інноваційного зростання.
Мета статті є удосконалення адміністративно-правових засад діяльності приватних підприємств, визначення їх сутності, значення та
особливостей. Для досягнення зазначеної мети
необхідно звернутись до наукових праць видатних вчених, які досліджували проблематику правового статусу приватних підприємств, проаналізувати думки науковців з приводу сутності поняття
«адміністративно-правові засади». На основі системного аналізу спеціалізованої літератури визначити, яке значення мають адміністративно-правові
засади при здійсненні діяльності приватних підприємств та реалізації їхніх завдань.
Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день в Україні приватні підприємства
становлять значну частину господарюючих
суб’єктів, заснованих на приватній власності фізичних та юридичних осіб. Приватні підприємства – це одна із форм господарювання, яка є зручною з багатьох точок зору: в першу чергу, через
відсутність вимог щодо мінімального розміру
статутного фонду, а також через можливість
здійснення одноосібного керівництва і управління такою юридичною особою, адже законодавство не містить вимог щодо обов’язкового створення в приватному підприємстві виконавчого та
88

інших органів, як це вимагається, наприклад, в
товаристві з обмеженою відповідальністю. Приватні підприємства надто мобільні, гнучкі, швидко пристосовуються до вимог ринку. Вони є
тим плідним ґрунтом, на якому зростає середній і
великий бізнес. Тому в багатьох країнах, у тому
числі і в Україні, розвиток приватного бізнесу
регулюється законодавчими актами.
Враховуючи важливість та значущість приватних підприємств як суб’єктів господарювання, на законодавчому рівні повинні здійснюватися позитивні зміни з метою вдосконалення їхньої
діяльності. Одним з аспектів цього є розробка
питання правових засад діяльності приватних
підприємств, оскільки саме вони визначають форми та способи здійснення їхньої діяльності. Отже, можна відмітити, що подальше теоретичне дослідження та практичне опрацювання
питань адміністративно-правових засад діяльності приватних підприємств, розкриття особливостей їх реалізації сприятиме належному їх вивченню та з’ясуванню правового статусу підприємства, адже основною метою є забезпечення
належного дієвого законодавчого механізму
здійснення підприємницької діяльності.
Говорячи про правові засади діяльності
приватних підприємств, слід відзначити, що вони
спрямовані на визначення їхнього статусу, який
реалізується ними в межах відповідних адміністративно-правових відносин. Отже, попередньо
можна вести мову про те, що адміністративноправові засади є засобом визначення (закріплення) правових параметрів (підстав, меж, способу)
діяльності приватного підприємства, які характеризують його як суб’єкта адміністративного права, суб’єкта адміністративно-правових відносин.
Як було зазначено вище, адміністративноправові засади діяльності приватного підприємства є відображенням його правового статусу.
Тому доцільно навести характеристику існування цих засад, адже вони повинні мати певні форми свого існування. Саме вони і утворюють певну систему правового закріплення адміністративно-правових засад діяльності приватних підпри-
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ємств. Таким чином, за своєю сутністю адміністративно-правові засади діяльності приватних
підприємств втілюються у відповідних правових
нормах, які і визначають їхнє правове становище. Так, проблема правового становища приватних підприємств в Україні розглядалася в працях
багатьох дослідників, а саме: Ю. Алексєєвої, М.
Ісакова, В. Кравчука, І. Кучеренка, Л. Ніколаєвої,
В. Хахуліна. І як відомо з положень теорії держави та права, правові норм знаходять своє закріплення в нормативно-правових актах, де співвідношення статті закону і норми є співвідношенням
форми і змісту, а законодавство – це зовнішня форма життя права, бо воно надає нормам права формальну визначеність [1, с. 216-217]. Так, адміністративно-правові засади діяльності приватних підприємств безпосереднє своє вираження та закріплення знаходять у нормативно-правових актах, які і
регламентують їхню діяльність.
Так, коли мова йде про їх сукупність, в
юридичній науці використовується термін «законодавство», під яким розуміють систему нормативно-правових актів, яка заснована на принципах субординації і координації її структурних
компонентів, і якій притаманні єдність та внутрішня узгодженість [2, 143-144]. З цього приводу
відмічено, що тлумачення поняття «законодавство» як усіх нормативно-правових актів держави,
дає підстави для виділення двох підходів до його
розуміння – широкого (всі разом взяті нормативні акти, що і складають систему законодавства), і
вузького (система законів держави) [3, с. 220].
Однак погодимося з О.Ф. Скакун, що включення
в обсяг цього поняття всіх нормативно-правових
актів держави істотно знижує значимість власне
закону, що відбувалося за рахунок «обростання»
його підзаконними (відомчими) актами, наслідком чого є те, що значення закону як основи законності і правопорядку в державі нівелювалося
[4, с. 249]. Дана ситуація провокує та спричиняє
загрозу незавершеності процесу становлення та
реформування законодавства України, де окремим напрямком його вдосконалення слід визнати
підвищення ролі та значення закону.
Для вирішення питання про склад системи,
в якій знаходять своє закріплення адміністративно-правові засади діяльності приватних підприємств слід встановити обсяг поняття «законодавство». У цьому контексті звернемо увагу на точку зору, яка знайшла своє відображення в рішенні Конституційного Суду України у справі за
конституційним зверненням Київської міської
ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення частини третьої статті 21 Кодексу зако-

нів про працю України (справа про тлумачення
терміна «законодавство») вiд 09.07.1998 року №
12-рп/98. Так, результатом розгляду конституційного звернення став висновок Конституційного Суду України, що термін «законодавство»
треба розуміти так, що ним охоплюються закони
України, чинні міжнародні договори України,
згода на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України, а також постанови Верховної
Ради України, укази Президента України, декрети і постанови Кабінету Міністрів України, прийняті в межах їх повноважень та відповідно до
Конституції України і законів України. Відповідно, роль інших нормативно-правових актів полягає в конкретизації та деталізації законодавчих
розпоряджень, але в жодному разі не «удосконаленні», «зміні» законів [5, с. 334]. Отже, законодавство становить чітко визначену ієрархічну
систему, яка побудована на принципі підпорядкування та відповідності правового акта нижчої
юридичної сили нормативно-правовому акту
вищої юридичної сили.
Із проголошенням незалежності України,
Верховна Рада прийняла низку життєво необхідних нормативних актів, які визначали основні
засади функціонування та розвитку держави, загальні правові, економічні та соціальні засади
здійснення підприємницької діяльності (підприємництва) громадянами та юридичними особами
на території України.
Основні положення та норми-принципи,
які становлять підґрунтя для здійснення приватними підприємствами своєї діяльності, закріплені на конституційному рівні. Найважливішим
моментом конституційних основ адміністративно-правових відносин підприємницької діяльності є принцип, відповідно до якого органи державної влади і органи місцевого самоврядування, їх
посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі та в межах повноважень і у спосіб, передбачений Конституцією та чинними законами України. Такі повноваження випливають із самої суті
правової держави і принципу верховенства права: право повинне домінувати над органами влади, не допускати можливості свавілля з боку
останніх, забезпечувати можливість контролю
громадського суспільства за державною діяльністю, в тому числі за здійсненням публічновладних повноважень у сфері підприємництва [6,
с. 47-48]. Таким чином, у цьому випадку ми повинні керуватися принципом: «можна лише те,
що дозволено законом». Адже, саме цей принцип
лежить в основі публічно-правових засад забезпечення підприємницької діяльності. Таким чи-
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ном, органи державної влади та місцевого самоврядування, які відповідно здійснюють адміністративно-правове регулювання підприємницької
діяльності, мають право лише на ті дії, методи та
форми впливу на суб’єктів підприємницької діяльності, які, безпосередньо зосередженні в законі
та визначають їх правовий статус.
Закони України, що надають органам державної влади та місцевого самоврядування право
здійснювати публічно-владні повноваження у
сфері підприємницької діяльності, наприклад,
право здійснювати ліцензування, державну реєстрацію, патентування, тощо тим самим, визначають
їх правоздатність та дієздатність, а отже і правовий
статус. Так, до цієї групи, наприклад, входять Закони України «Про місцеве самоврядування в
Україні», «Про державну податкову службу в
Україні», «Про державну контрольно-ревізійну
службу в Україні» та інші. Правовий статус багатьох державних органів також визначається підзаконними нормативно-правовими актами.
Крім того, до цього блоку можемо віднести
і закони, що містять положення, які закріплюють
певні особливості адміністративно-правового
регулювання підприємницької діяльності держави, та спрямовані на правове регулювання власне
підприємницьких відносин. Наприклад, Закони
України «Про державну реєстрацію юридичних
осіб та фізичних осіб-підприємців», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»,
«Про захист економічної конкуренції», «Про ціни і ціноутворення», «Про інвестиційну діяльність», «Про захист права споживачів», «Про
державну підтримку малого підприємництва»,
Податковий кодекс України тощо.
Також до адміністративно-правових засад
діяльності приватних підприємств можемо віднести підзаконні нормативно-правові акти, які
здійснюють деталізацію чинних законів. Вони
приймаються Президентом України, Кабінетом
Міністрів України та іншими центральними органами виконавчої влади. Наприклад, Укази Президента України «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності», «Про стимулювання розвитку підприємницької діяльності в
умовах світової фінансової кризи», «Про лібералізацію підприємницької діяльності та державну підтримку підприємництва», а також Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку координації проведення планових виїзних перевірок органами виконавчої влади, уповноваженими
здійснювати контроль за нарахуванням і сплатою
податків та зборів» від 27 грудня 2010 року.
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Регулювання діяльності приватних підприємств до грудня 2010 року здійснював Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва, створений 29 липня
1997 року Указом Президента України. До його
завдань входили: аналіз стану розвитку підприємництва, розробка пропозицій, спрямованих на
вдосконалення системи та механізму фінансовокредитної підтримки підприємництва; розробка
пропозицій щодо ефективного використання бюджетних коштів для фінансування заходів з підтримки і розвитку підприємництва та інше [7].
Тобто цей центральний орган виконавчої влади
забезпечував формування та реалізацію єдиної
державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності і здійснював координацію
регуляторної діяльності органів державної влади.
Він в свою чергу видав такі накази, як, наприклад, «Про затвердження Типового положення
про координаційну раду (комітет, комісію) з питань розвитку підприємництва при місцевих органах виконавчої влади».
Указом Президента України від 09.12.2010
№ 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» цей комітет
скасовано, а його завдання покладено на відділ
розвитку підприємництва у складі Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України [9],
який в свою чергу видав Наказ «Про затвердження Положення про державного адміністратора і порядок його взаємодії з регіональними,
місцевими дозвільними органами та суб’єктами
господарювання» № 28 від 12.01.2012 року.
Підсумовуючи вищевикладене, робимо висновок про те, що на сьогоднішній день існує
значний нормативно-правовий масив, який є тією базою, адміністративно-правовими засадами
для нормального функціонування та здійснення
діяльності приватного підприємства. На його основі здійснюється регулювання суспільних відносин, що виникають між приватними підприємствами та органами державної влади з приводу
здійснення як регуляторної політики, так і їх
державної підтримки. Але, нажаль, не все так
досконало, як здавалося. Адже, на нашу, думку
не має чіткої регламентації порядку здійснення
приватним підприємством своєї діяльності, тому,
буде доречним внести зміни до Цивільного кодексу, та доповнити главу 8 розділу ІІ книги першої Цивільного кодексу України параграфом
«Приватні підприємства» - нормами, які б детальніше на законодавчому рівні закріпили порядок створення, формування статутного фонду,
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функціонування та припинення діяльності приватного підприємства.
Отже, незважаючи на значну кількість нормативних актів у сфері підприємницької діяльності, все ж таки, правове становище приватних
підприємств, які є зручною формою господарювання, потребує чіткої законодавчої регламентації з метою уникнення багатьох проблем, викликаних відсутністю належної законодавчої бази,
яка б в повній мірі забезпечувала їхнє нормальне
функціонування.
Уявляється доцільним розглянути адміністративно-правові засади в іншому ракурсі. Так, в
правовій науці під поняттям адміністративноправові засади розуміють ще й основи, принципи, які являють собою вихідні ідеї та провідні
напрями, котрі становлять фундамент системи
ідей, положень про приватні підприємства, визначають весь комплекс суспільних відносин, що
виникають у процесі організації і діяльності приватних підприємств. Досліджуючи питання співвідношення термінів «засади» і «принципи», деякі вчені вважають, що дані поняття не можна
ототожнювати. Але ми притримуємось іншої думки, адже в науковій літературі немає однозначного підходу до визначення цих понять. Тільки
шляхом їхнього системного аналізу, можемо
стверджувати, що за лексичним значенням
«принципи» та «засади» є дуже близькими (так
під «засадами» розуміють основу світогляду,
принцип, вихідне положення, правило поведінки), а етимологічно вони ідентичні. З наведеного
вище визначення ми бачимо, що «засади» як категорія ширша за своїм змістом і включає в себе
таке поняття як «принципи».
Отже, ще однією важливою складовою адміністративно-правових засад є принципи, які
лежать в основі діяльності приватних підприємств. Перш за все, необхідно зупинитися на визначенні терміну «принцип». Під принципом (від
лат. principio – основа, начало, засада) за загальнонауковим змістом прийнято розуміти основні начала, на яких побудовано що-небудь: точка
зору, теорія, правило поведінки, система тощо [9,
с. 1072]. За С.І. Ожеговим «принцип – основне,
вихідне положення будь-якої теорії, вчення,
науки» [10, с. 515]. Принципи прийнято визначати як вихідні положення та ідеї, що характеризують об’єктивні закономірності розвитку держави та суспільства.
У ст. 44 Господарського кодексу України
визначені загальні принципи підприємницької
діяльності. До них належать: 1) самостійне формування програми діяльності, вибір постачаль-

ників і споживачів продукції, що виробляється,
залучення матеріально-технічних, фінансових та
інших видів ресурсів, використання яких не обмежено законом, встановлення цін на продукцію
та послуги відповідно до закону; 2) вільний найм
працівників. Цей принцип обмежується положеннями спеціального законодавства про зайнятість населення, а саме Законом України «Про
зайнятість населення» [11], де зазначено, що для
працевлаштування іноземцям та особам без громадянства необхідно отримати дозвіл у державній службі зайнятості; 3) вільне розпорядження
прибутком, що залишається у підприємця після
сплати податків, зборів та інших платежів, передбачених законом. На практиці цей принцип
суттєво обмежується шляхом встановлення правил щодо цільового використання коштів
суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи, обмежень на проведення операцій у
готівкових коштах; 4) самостійного здійснення
зовнішньоекономічної діяльності, використання
підприємцем належної йому частки валютної
виручки на свій розсуд. Цей принцип обмежується, зокрема, положеннями Закону України
«Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 23 вересня 1994 року зі змінами
та доповненнями [12], ст. 1 якого встановлює
правила щодо обов’язкового зарахування на їх
валютні рахунки в уповноважених банках виручки резидентів у іноземній валюті у терміни виплати заборгованостей, зазначених в контрактах,
але не пізніше 180 календарних днів з дати митного оформлення (виписки виїзної вантажної
митної декларації) продукції, що експортується.
Також, можемо доповнити принципом залучення
на добровільних засадах до здійснення підприємницької діяльності майна та коштів юридичних осіб і громадян.
Але, нажаль, положення Господарського
кодексу, не закріпили принципи, які лежать в
основі діяльності приватних підприємств. Тому,
здійснивши аналіз правового становища приватного підприємства та особливості організації та
здійснення його діяльності, можемо виокремити
ряд таких принципів: 1) самоокупність, що передбачає покриття витрат на просте відтворення
виробництва за рахунок отриманих доходів. Погашення залучених кредитів і сплата процентів
здійснюється за рахунок отриманих доходів чи
відповідного матеріального забезпечення позичок. Принцип самоокупності означає, що фінансова діяльність підприємства ґрунтується на такому вкладенні коштів, яке обов’язково має окупитись, тобто забезпечується стабільний круго-
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обіг фінансових ресурсів; 2) прибутковість, яка є
логічним продовженням принципу самоокупності, означає, що отримані доходи мають не тільки
покрити проведені витрати, а й сформувати прибуток. Прибуток відіграє надзвичайно важливу
роль. По-перше, це мета підприємницької діяльності, чистий дохід власників підприємства. Подруге, це критерій ефективності діяльності підприємства. Також, прибуток відіграє важливу
стимулюючу роль для підприємства, націлюючи
його на максимізацію доходів і мінімізацію витрат; 3) самофінансування - обов’язкова умова
успішної господарської діяльності підприємств в
умовах ринкової економіки. Цей принцип передбачає фінансове забезпечення розширеного відтворення виробництва на підприємствах за рахунок власних грошових ресурсів [13]. Він базується на повній окупності витрат по виробництву
продукції і поширенню виробничо-технічної бази підприємства та означає, що кожне підприємство покриває свої поточні і капітальні витрати
за рахунок власних джерел. При тимчасовій недостатності в коштах потреба в них може забезпечуватися за рахунок короткострокових позичок банку і комерційного кредиту, якщо мова
йде про поточні витрати, і довгострокові банківські кредити, використовувані на капітальні
вкладення; 4) самозабезпечення; 5) матеріальна
зацікавленість; 6) економічна відповідальність
приватних підприємств - система правил, встановлених державою для приватних підприємств,
органів державного управління та місцевого самоврядування з метою узгодження їх інтересів, у
тому числі і через відшкодування заподіяних
збитків тощо. Економічна відповідальність регламентована чинним законодавством України,
що передбачає й використання як крайнього заходу, процедури банкрутства підприємств та задоволення за рахунок вартості їх майна претензій
кредиторів; 7) господарська самостійність у межах чинного законодавства і контроль державних органів за його дотриманням.
Висновок. Отже, приватне підприємство є
основним інструментом прогресу, що приносить
прибуток, воно є продуктом еволюції, проб та
помилок. Сприятливі соціальні умови сприяють
його розвитку, цінностями якого була свобода
особистості і недоторканість приватної власності. У цих умовах приватне підприємство виникло
як найбільший винахід інтелекту людини, як
двигун прогресивного розвитку економіки. А
його адміністративно-правові засади є тим нормативним масивом, основою, на якій ґрунтується
підприємницька діяльність, розкривається сут92

ність приватного підприємства та урегульовуються відносини з державними органами влади з
приводу надання публічних послуг, державної
підтримки, здійснення регуляторної та контрольно-наглядової діяльності. Таким чином, зазначаємо, що адміністративно-правові засади відіграють значну роль в процесі розвитку, удосконалення та полегшення діяльності приватних
підприємств, яка впорядковується нормами різних галузей законодавства, визначальне місце
серед яких займає адміністративне.
Список літератури
1. Черданцев А. Ф. Теория государства и
права: учебник для вузов / А. Ф. Черданцев. – М.
: Юрайт, 2000. – 432 с.
2. Волинка К. Г. Теорія держави і права:
навч. посіб / К. Г. Волинка. К. : МАУП, 2003. –
240 с.
3. Загальна теорія держави і права: навч.
посіб. / [А. М. Колодій, В. В. Копєйчиков, С. Л.
Лисенков та інші]; За ред. В. В. Копейчикова. –
Стер. вид. – К. : Юрінком Інтер, 2000. – 320 с.
4. Скакун О. Ф. Теорія держави і права:
підручник / пер. з рос. / О. Ф. Скакун. – Харків :
Консум, 2001. – 656 с.
5. Теория государства и права : учебник /
Под ред. А. С. Пиголкина. – М. : Юрайт-Издат,
2005. – 613 с.
6. Ковальова М. В. Адміністративноправові режими підприємницької діяльності в
Україні : дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Харківський національний ун-т внутрішніх справ. —
Х., 2007. — 197 с.
7. Положення про Державний комітет
України з питань регуляторної політики та підприємництва : Указ Президента України від 25
травня 2000 року N 721/2000. – [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://www.refine.org.ua /pageid-3599-2.html.
8.Про оптимізацію системи центральних
органів виконавчої влади : Указ Президента
України від 9 грудня 2010 року N 1085/2010 //
[Електронний ресурс]. – Режим доступу:
zakon.rada.gov.ua
9. Советский энциклопедический словарь /
под ред. А. М. Прохорова. – М. : Сов. энциклопедия, 1980. – 1600 с.
10. Ожегов С. И. Словарь русского языка /
С. И.Ожегов. – М.: Русский язык. – 1985. – 796 с.
11. Про зайнятість населення : Закон України від 1 березня 1991 року № 803-ХІІ // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. - N 14. - ст.170

Науковий вісник Чернівецького університету. 2012. Випуск 636. Правознавство.

Сутність адміністративно-правових засад діяльності приватних підприємств

12. Про порядок здійснення розрахунків в
іноземній валюті : Закон України від 23 вересня
1994 року № 185/95 // Відомості Верховної Ради
України. – 1994. - N 40. - ст.364

13. Лайко Π. A. Фінанси підприємств: Підручник для студ. вузів / П. А. Лайко, М. В. Мних.
– К. : Знання України, 2004. – 428 с.

Стаття надійшла до редколегії 31 серпня 2012 року.
Рекомендована до опублікування у “Віснику відповідальним секретарем Р.О. Гаврилюк.

S.Yu. Lyubimova
ESSENCE OF ADMINISTRATIVE-LEGAL FUNDAMENTALS OF PRIVATE
ENTERPRISES ACTIVITY
Summary
The paper investigates administrative and legal principles of private enterprise, analyzes their nature,
characteristics and values.
Keywords: administrative and legal principles of private enterprise, principles of action.
С.Ю. Любимова
СУЩНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Аннотация
Анализируются административно-правовые основы деятельности частных предприятий, определяется их сущность, особенности и значение.
Ключевые слова: административно-правовые основы, частные предприятия, принципы деятельности.
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КОМПЕТЕНЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ МІГРАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ
ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ ТА МІСЦЕМ ПЕРЕБУВАННЯ
Визначено місце Державної міграційної служби України в системі центральних органів виконавчої влади
та її роль в діяльності Міністерства внутрішніх справ України. Проаналізовано компетенцію Державної міграційної служби України щодо реєстрації фізичних осіб за місцем проживання та місцем перебування. Висвітлено
перспективні напрямки діяльності Державної міграційної служби України.
Ключові слова: Державна міграційна служба України, реєстрація, місце проживання, місце перебування.

Постановка проблеми. З метою впорядкування переміщення осіб по території України,
обліку населення, що перебуває на території
України, посилення соціального і правового захисту осіб, які знаходяться на території України,
підвищення ефективності прикордонного та внутрішнього міграційного контролю особливого
значення набуває розробка дієвого механізму
реєстрації фізичних осіб за місцем проживання
та місцем перебування. Відсутність зазначеного
механізму та недостатня ефективність відповідних органів державної влади у цій сфері може
призвести до різкого збільшення випадків незаконної міграції, нерегульованого транзитного проїзду мігрантів територією України та, як наслідок,
на погіршення криміногенної ситуації в державі.
Таким чином, назріла потреба у дослідженні проблеми діяльності новоствореного органу виконавчої влади, основним призначенням якого є реєстрація фізичних осіб за місцем проживання та місцем перебування Державної міграційної служби
України. Розкриттю цієї проблеми в адміністративно-правовому аспекті присвячено дослідження,
що і визначає його актуальність.
Мета роботи полягає у дослідженні компетенції новоствореної Державної міграційної служби України щодо реєстрації фізичних осіб за
місцем проживання та місцем перебування, висвітленні перспективних напрямків її діяльності.
Виклад основного матеріалу. Чинним національним законодавством обов’язок щодо реєстрації фізичних осіб за місцем проживання та
місцем перебування покладається на відповідні
органи державної влади. Основним органом, що
здійснює реєстрацію фізичних осіб за місцем
проживання та місцем перебування, є органи
внутрішніх справ України, які очолює Міністерство внутрішніх справ України (далі – МВС
України). Так, зокрема, МВС України є головним
органом в системі центральних органів виконавчої влади з питань формування державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у
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тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб,
біженців та інших визначених законодавством
категорій мігрантів [1]. Одним із основних завдань МВС є формування державної політики у
сфері, що аналізується.
У результаті аналізу повноважень МВС
України, які закріплені за цим центральним органом виконавчої влади у Положенні про Міністерство внутрішніх справ України від 6 квітня
2011 року [1], можна зробити висновок, що у
чинному законодавстві чітко не прописано компетенцію МВС України щодо реєстрації фізичних осіб за місцем проживання та місцем перебування, протидії нелегальній (незаконній) міграції. Так, зокрема, не визначено, щодо яких категорій фізичних осіб МВС України має право на
реєстрацію місця проживання та місця перебування (громадян України, іноземців, осіб без
громадянства або усіх категорій); не закріплено
обов’язок розробки та реалізації заходів щодо
протидії нелегальній (незаконній) міграції. Такий
стан справ є не зовсім логічним, оскільки у Положенні чітко визначено, що на МВС України
безпосередньо покладається обов’язок щодо формування державної політики у сферах міграції
(імміграції та еміграції), у тому числі протидії
нелегальній (незаконній) міграції, громадянства,
реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів. Отже,
вважаємо за необхідне внести відповідні доповнення до Положення про Міністерство внутрішніх
справ України від 6 квітня 2011 року щодо розширення компетенції зазначеного органу.
До 9 грудня 2010 року в рамках органів
внутрішніх справ України функціонував Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, який було
утворено у 2002 році. На Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб було покладено обов’язок
щодо вирішення питань громадянства України;
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організація імміграційної роботи та боротьба з
незаконною міграцією; додержання посадовими
особами та громадянами правил паспортної системи, реєстрація та облік фізичних осіб за місцем
проживання/перебування і т. ін. [2].
Але, у результаті оптимізації системи
центральних органів виконавчої влади з метою
усунення дублювання їх повноважень, забезпечення скорочення чисельності управлінського
апарату та витрат на його утримання, підвищення ефективності державного управління [3] зазначений Департамент було ліквідовано, а замість нього створено Державну міграційну службу України (станом на сьогодні триває процес
ліквідації Департаменту). Відповідно до указу
Президента України «Про оптимізацію системи
центральних органів виконавчої влади» від 9
грудня 2010 року № 3334 Державна міграційна
служба України є центральним органом виконавчої влади, на який покладено функції з реалізації державної політики з питань громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб, а також у
справах міграції в межах, визначених законодавством про біженців [3].
Відмінність між Державним департаментом у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб та Державною міграційною
службою України полягає в тому, що на відміну
від Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб,
який функціонував у складі МВС України, Державна міграційна служба України є самостійним
центральним органом виконавчої влади, діяльність
якого лише спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України. Отже, перейдемо безпосередньо до аналізу компетенції Державної міграційної
служби України щодо реєстрації фізичних осіб за
місцем проживання та місцем перебування.
Державна міграційна служба України здійснює свої повноваження безпосередньо та через
головні управління (управління) міграційної
служби в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі, управління, відділи
(сектори) міграційної служби в районах, районах
у містах, містах обласного, республіканського
(Автономної Республіки Крим) значення. Територіальні підрозділи Державної міграційної служби України діють відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про утворення територіальних органів Державної міграційної служби України» від 15 червня 2011 року № 658 [4].
Слід зазначити, що Державна міграційна служба
України може здійснювати свої повноваження як

безпосередньо, так і через підрозділ міліції міграційного контролю МВС України.
Відповідно до указу Президента України
«Питання Державної міграційної служби України» від 6 квітня 2011 року № 405 основними завданнями Державної міграційної служби України
є такі: внесення пропозицій щодо формування
державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів; реалізація державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів [5].
У результаті аналізу переліку основних заходів, виконання яких покладено на Державну
міграційну службу України, можна виокремити
ті з них, які безпосередньо пов’язані із здійсненням реєстрації фізичних осіб за місцем проживання та місцем перебування. До їх числа належать: узагальнення практики застосування законодавства з питань реєстрації фізичних осіб за
місцем проживання та місцем перебування, розробка пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України, Кабінету
Міністрів України, нормативно-правових актів
міністерств із зазначених питань та в установленому порядку подача їх Міністру внутрішніх
справ України для погодження і внесення в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України; аналіз проблем біженців та інших
категорій мігрантів, що стосуються різноманітних аспектів реєстрації їх місця проживання та
місця перебування, розробка поточних та довгострокових прогнозів із зазначених питань; прийняття відповідно до законодавства рішень про
встановлення належності до громадянства України, оформлення набуття громадянства України
та їх скасування. Слід зазначити, що приналежність до громадянства України означає, що особа
може зареєструвати своє місце проживання або
місце перебування на них правилах, які встановлені для громадян України. Якщо ж особа не є
громадянином України, для неї встановлений
інший порядок реєстрації; здійснення оформлення і видачі іноземцям та особам без громадянства
запрошень для в’їзду в Україну, документів для
тимчасового перебування або постійного проживання в Україні, а також виїзду за її межі, студентських квитків студентам із числа іноземців
та осіб без громадянства, вилучає ці документи
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та проставляє в документах, що посвідчують
особу іноземців та осіб без громадянства, відмітки про заборону в’їзду в Україну в передбачених законодавством випадках. Наявність документів, які є підставою для законного в’їзду на
територію України, є необхідною передумовою
для законного перетинання державного кордону
для іноземців та осіб без громадянства, після чого здійснюється їх реєстрація; здійснення оформлення і видачі громадянам України, які постійно проживають в Україні, документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство,
затримує видачу та вилучає ці документи у передбачених законодавством випадках. Наявність
документів, які посвідчують особу, є необхідним
кроком у напрямку початку процедури реєстрації
особою свого місця проживання або перебування; здійснення ідентифікації громадян України,
які втратили документи, що посвідчують особу.
Саме за наявності документів, які посвідчують їх
особу, громадяни України мають право зареєструвати свої місце проживання або місце перебування. Саме до паспортного документу вносяться
відомості про місце проживання; вжиття у межах
компетенції заходів зі сприяння реалізації прав
біженців та інших категорій мігрантів, зокрема
щодо надання їм умов для реєстрації свого місця
проживання або місця перебування; забезпечення функціонування пунктів тимчасового розміщення біженців та пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні. У цих пунктах
також здійснюється реєстрація зазначених категорій осіб; проведення ідентифікації біженців та
осіб, які звернулися за захистом в Україні, а також іноземців та осіб без громадянства, які втратили документи, що посвідчують особу. Після
відновлення документів, що посвідчують особу
іноземця або особи без громадянства, ідентифікації біженців та осіб .які звернулись за захистом
з наступним отриманням відповідного документу, стає можливим розпочати процедуру реєстрації місця проживання або місця перебування
даної категорії осіб; здійснення реєстрації/зняття
з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, ведення відповідних реєстраційних
обліків; надання передбачених законодавством
відомостей до Державного реєстру виборців та
органам Державної податкової служби України.
Дані відомості ґрунтуються на відомостях, наданих відповідними органами виконавчої влади та
отриманих у результаті здійснення реєстраційної
процедури; забезпечення формування центральної, регіональних та місцевих баз персональних
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даних фізичних осіб у передбачених законом випадках, а також інших баз даних, формування
яких є необхідним для виконання покладених на
Державну міграційну службу України завдань;
здійснення
міжнародного
співробітництва,
участь у розробленні проектів та укладенні міжнародних договорів України з питань реєстрації
фізичних осіб, забезпечення в межах своїх повноважень виконання укладених міжнародних
договорів України; здійснення відповідно до закону державного контролю за дотриманням законодавства у сфері реєстрації фізичних осіб та
інших визначених законодавством категорій мігрантів, у випадках, передбачених законодавством, притягає порушників до адміністративної
відповідальності тощо.
Також Державна міграційна служба України є замовником робіт зі створення Державної
інформаційної системи реєстраційного обліку
фізичних осіб та їх документування
Отже, можна зробити висновок, що діяльність Державної міграційної служби України
щодо реєстрації місця проживання та місця перебування особи безпосередньо пов’язана із
практично усіма іншими напрямками діяльності
Служби, зокрема із встановленням належності до
громадянства України; оформленням набуття
громадянства України та його скасуванням; видачею документів, що посвідчують особу як
громадянам України, так і іноземцям та особам
без громадянства; сприянням реалізації прав біженців та інших категорій мігрантів, у тому числі тих, що звернулися за захистом в Україні.
З метою більш ефективного виконання покладених на Державну міграційну службу України обов’язків у сфері реєстрації фізичних осіб, у
її структурі створено Департамент паспортної
роботи та громадянства, який складається з відділу паспортної роботи, відділу реєстрації фізичних осіб та взаємодії з органами ведення Державного реєстру виборців та Державною податковою службою України, відділу еміграції та оформлення документів до виїзду за кордон, відділу
громадянства [6]. Саме на відділ реєстрації фізичних осіб та взаємодії з органами ведення Державного реєстру виборців та Державною податковою службою України покладається обов’язок
щодо проведення реєстрації/зняття з реєстрації
місця проживання/перебування фізичних осіб,
ведення відповідних реєстраційних обліків.
В своїй діяльності Державна міграційна
служба України керується також Концепцією
державної міграційної політики від 30 травня
2011 року [7] та Планом заходів з реалізації Кон-
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цепції державної міграційної політики від 12 жовтня 2011 року [8]. Звісно зазначені нормативноправові акти передусім визначають стратегічні
завдання державної міграційної політики України, принципи і пріоритети діяльності державних
органів у сфері міграції, напрями вдосконалення
її законодавчого та інституціонального забезпечення у сфері міграції. Але, як вже зазначалося у
роботі, діяльність Державної міграційної служби
України щодо реєстрації місця проживання та
місця перебування особи безпосередньо пов’язана із практично усіма іншими напрямками діяльності Служби, у тому числі і у сфері міграції.
Так, зазначеними нормативно-правовими актами
визначено такі пріоритетні напрямки діяльності
Державної міграційної служби України у сфері
реєстрації місця проживання та місця перебування особи: аналіз законодавства з питань свободи
пересування та вільного вибору місця проживання в Україні, за результатами якого в установленому порядку подати Кабінетові Міністрів
України пропозиції щодо удосконалення такого
законодавства; створення для громадян України,
іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах проживають або тимчасово перебувають на території України, умов для свободи
пересування, вільного вибору місця проживання,
а також вільного залишення території України
(за винятком обмежень, що встановлюються законом); розробка з урахуванням питання щодо
забезпечення прав власників житла нормативноправових актів з метою вдосконалення процедури реєстрації населення за місцем проживання
(перебування); аналіз причин, що призводять до
дисбалансу в територіальному розміщенні населення України, за результатами якого передбачати в Державній програмі економічного і соціального розвитку України та в програмах економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів та міст на відповідний рік заходи щодо поліпшення умов життєдіяльності та підвищення рівня життя населення,
запобігання необґрунтованій зовнішній та внутрішній міграції; аналіз законодавства у сфері забезпечення реалізації конституційного права
громадян на соціальний захист незалежно від
місця їх проживання і т. ін.
Зважаючи на те, що Державна міграційна
служба України тільки з 1 серпня 2012 року офіційно розпочала свою роботу з видачі паспортів
громадян України, реєстрації місця проживання
фізичних осіб, а також виконання інших функцій, визначених законодавством України про
громадянство та імміграцію, виникає багато за-

питань з приводу особливостей функціонування
новоствореного підрозділу. З метою роз’яснення
принципово важливих питань та відмінностей в
діяльності Служби, що функціонує як самостійний
центральний орган виконавчої влади, від діяльності Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, який
функціонував у складі МВС України, проведено
прес-конференцію на тему: «Чи буде спрощено
процедуру отримання паспорту громадянина України?» [9]. Отже, можна зробити висновок, що Державна міграційна служба України значну увагу
приділяє роботі з населенням, зокрема шляхом
проведення інформаційних освітніх та просвітницьких програм і кампанії щодо змісту законодавства у сфері реєстрації особами місця проживання та
місця перебування, детального ознайомлення з
процедурою реєстрації фізичних осіб.
Висновок. Варто зазначити, що створення
Державної міграційної служби України є одним
із перших кроків у напрямку вдосконалення діяльності держави щодо реєстрації усіма категоріями осіб місця свого проживання та перебування,
оскільки у результаті створення зазначеного органу виконавчої влади значно спрощено процедуру реєстрації. Вважаємо, що діяльність зазначеного органу має сприяти більш ефективному
забезпеченню реалізації усіма особами, що перебувають на території України, наданих їх чинним
законодавством України та міжнародними нормативно-правовими актами прав і свобод, зокрема гарантуванню свободи пересування, вільного
вибору місця проживання, а також вільного залишення території України (за винятком обмежень, що встановлюються законом) .
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I.V. Mykhaylyshyn
Competence of State Migration Service of Ukraine for registration of physical persons at place
of residence and place of stay
Summary
The place of State migration service of Ukraine in the system of central public authorities and its role
in the activity of Ministry of internal affairs of Ukraine has been certain. The jurisdiction of State migration
service of Ukraine in the sphere of registration the place of residence and place of stay of physical persons
has been analyzed. The perspective directions of the activity of State migration service of Ukraine have been
represented.
Key words: State migration service of Ukraine, registration, place of residence, place of stay.
И.В. Михайлишин
Компетенция Государственной миграционной службы Украины относительно регистрации
физическими лицами места проживания и места пребывания
Аннотация
Определено место Государственной миграционной службы Украины в системе центральных
органов государственной власти и ее роль в деятельности министерства внутренних дел Украины.
Проанализирована компетенция Государственной миграционной службы Украины в сфере регистрации физическими лицами места проживания и места пребывания. Отображены перспективные направления деятельности Государственной миграционной службы Украины.
Ключевые слова: Государственная миграционная служба Украины, регистрация, место проживания, место пребывания.
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ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Досліджено особливості здійснення та правового забезпечення державного фінансового контролю в
практиці зарубіжних країн. Проаналізовані елементи системи фінансового контролю в різних країнах і досліджено можливість використання зарубіжного досвіду побудови системи державного фінансового контролю для
удосконалення правового забезпечення фінансового контролю в Україні.
Ключові слова: фінансовий контроль, фінансова система, зарубіжні країни, органи державної влади.

Постановка проблеми. У державах з перехідною економікою, до яких наразі належить
Україна, економіко-правова організація фінансового контролю має специфічні риси. Такі держави здебільшого поступово відходять від тоталітарності державного фінансового контролю та
створюють правову основу для його організації.
Розвиток демократії зумовлює необхідність ретельнішого контролю за виконавчою владою та,
відповідно, за підвищенням професійного рівня
контрольних органів. З іншого боку, посилення
ринкової конкуренції змушує підприємства посилювати органи внутрішнього контролю, залучаючи спеціалістів спеціалізованих консультаційних фірм, фінансових корпорацій. Управління
державними фінансами в економічно розвинутих
країнах регулюється вищими законодавчими органами через прийняття фінансового законодавства, затвердження державного бюджета та звіту
про його виконання, запровадження чи скасування окремих видів податків, затвердження граничного розміру державного боргу та інших фінансових показників.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Науково-теоретичним підґрунтям для написання
наукової статті стали праці таких вітчизняних і
зарубіжних учених: М. Білухи, Ф. Бутинця,
Л. Воронової, О. Горбунової, Б. Кормича, Л. Крамаровського, А. Ковальчука, М. Кучерявенка,
Є. Курінного, О.А. Монаєнка, П. Недбайла,
Б. Усача, О. Фатхутдінової, Н. Хімічевої, Л. Царьової, М. Шакаряна, В. Шамрая, І. Шахова,
С. Шохіна та інших.
Вихідні передумови та мета дослідження.
У даній статті вважаємо за потрібне дослідити особливості особливості здійснення та правового забезпечення державного фінансового контролю у
практиці зарубіжних країн, проаналізувати елементи системи фінансового контролю в різних країнах
і дослідити можливість використання зарубіжного
досвіду побудови системи державного фінансового
контролю для удосконалення правового забезпечення фінансового контролю в Україні.

Виклад основного матеріалу. Система фінансових органів визначається політичною системою та формою держави. Управління фінансами в
економічно розвинутих країнах, як правило, здійснюється кількома державними органами. Незважаючи на відмітності в різних країнах, до органів,
що здійснюють фінансовий контроль, належать:
парламент, спеціальне відомство державного фінансового контролю, міністерство фінансів (його
управліня та відділи), галузеві відомства 2, с.61.
У державах тоталітарного типу форми організації та цілі фінансового контролю підпорядковані інтересам правлячої адміністрації. Державний контроль має глобальний та тотальний характер та переслідує суто фіскальну мету.
У державах з перехідною економікою, до
яких наразі належить Україна, економіко-правова організація фінансового контролю має специфічні риси. Такі держави здебільшого поступово відходять від тоталітарності державного
фінансового контролю та створюють правову
основу для його організації.
Зазначимо, що труднощі перехідного до
ринкового періоду безпосередньо впливають і на
методи контролю. Так, проблема недостатності
державних коштів для покриття бюджетних видатків у більшості випадків вирішується шляхом
застосування швидше адміністративних, ніж
економічних методів, загального посилення санкцій за податкові та інші порушення. Разом зі
зміцненням основ ринкового господарювання
організація фінансового контролю все більше
набуває правового характеру і поступово наближається до західної моделі, яка, за оцінками фахівців, у цілому довела свою ефективність.
Система фінансового контролю в західних
країнах у цілому досить однотипна та складається з таких елементів: відомство головного ревізора-аудитора (рахункова палата) з підпорядкуванням безпосередньо парламенту або президенту країни. Головна мета існування цього відомства – здійснення загального контролю за використанням державних коштів; податкове відом-
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ство з підпорядкуванням президенту, уряду або
міністерству фінансів. Воно призначене контролювати надходження в бюджет податкових доходів; контролюючі структури у складі державних
відомств. Вони здійснюють перевірки та ревізії
підвідомчих установ; недержавні контролюючі
служби, які на комерційних засадах здійснюють
перевірку достовірності звітної документації та
законності фінансових операцій; служби внутрішнього контролю, основне завдання яких полягає в
досягненні мети зниження витрат, оптимізації фінансових потоків та збільшення прибутку.
Парламентський контроль здійснюється
при розгляді та затвердженні проекту державного бюджету та звіту про його виконання. У більшості західних країні існують бюджетні комітети, до функцій яких належить перевірка законності, правильності та повноти передбачених у бюджеті доходів та видатків, а також правильності
звіту про виконання бюджету. В парламенті існує також система вибіркового контролю, що
здійснюється через спеціальні парламентські комітети. Такі комітети діють у Франції, Великобританії та деяких інших країнах для перевірки
фінансової діяльності окремих ланок фінансової
системи, зокрема, певних галузей економіки. Завдання комітетів – ознайомлення зі станом фінансів і станом справ у державних корпораціях і
загальна оцінка їх діяльності. 4 Парламент періодично отримує інформацію про виконання
бюджету; використовуючи процедуру письмових
чи усних запитів, він вправі вимагати перевірки
дій уряду у випадку перевищення видатків, встановлених у державному бюджеті.
Важливе значення у системі фінансового
контролю у розвинутих країнах належить спеціальним органам фінансового контролю, які зовні
виступають як органи, незалежні від уряду та
підзвітні парламенту.
У США до таких органів належить насамперед Міністерство фінансів (Казначейство). Воно є представником уряду, розробляє фінансову
та податкову політику, здійснює емісію грошових знаків та чеканку монет, відає питаннями
внутрішніх позик та управління державним боргом, контролює виконання фінансового законодавства, збір внутрішніх доходів, грошовий обіг.
Іншим фінансовим відомством США є Адміністративно-бюджетне управління при Президенті,
яке складає видаткову частину федерального
бюджету і розробляє фінансові програми, організує оперативний контроль за управлінням бюджетом і є провідним органом виконавчої влади.
Важливе значення у системі фінансового конт100

ролю у розвинених країнах належить спеціальним органам фінансового контролю, які зовні
виступають як органи, незалежні від уряду та
підзвітні парламенту.
Управління виконанням бюджету розділено
в США між Міністерством фінансів, Митною службою та Бюро з алкогольних напоїв, тютюнових
виробів та вогнепальної зброї. Міністерство фінансів здійснює збір внутрішніх доходів, зокрема, платежі по індивідуальному прибутковому податк,
соціальному страхуванню, податкам з корпорацій,
майна, податки з дарування та непрямих податків,
тобто в загальному близько 90% усіх податкових
надходжень до федерального бюджету.
У Великобританії органом державного
управління фінансами виступає Казначейство. Воно здійснює управління розробкою, складанням і
виконанням державного бюджету, визначенням
податкової політики, фінансово-економічним прогнозуванням, міжнародними фінансовими відносинами, здійснює контроль і використанням коштів державними підприємствами. Виконання бюджету в частині акумуляції мита та акцизів організує Управління мит і акцизів.
У Німеччині органом державного управління фінансами є Міністерство фінансів, яке
розробляє основи фінансової, податкової, валютної та кредитної політики. Міністерство розробляє проект бюджету та середньотермінового фінансового плану, здійснює касове обслуговування бюджету, контроль за виконанням бюджету та
розробку основних засад розподілу фінансових
ресурсів між ланками бюджетної системи.
В управлінні фінансами беруть участь Федеральне відомство з фінансів і Федеральне управління державним боргом, які підпорядковані Федеральному міністерству фінансів. Перше відомство
займається податковою перевіркою підприємств,
оподаткуванням іноземних капіталовкладень, проблемами усунення подвійного оподаткування; друге – операціями з випуску та погашення позик і
фінансуванням бюджетного дефіциту .
У Франції контроль за виконанням бюджету
всіма державними органами в центрі та на місцях
здійснює Рахункова палата, яка являє собою судовий орган, що складається з незмінних магістратів.
Вона створена ще в 1319р. королем Філіпом V. За
часів Французької революції її діяльність була призупинена та відновлена у 1807р. Наполеоном Бонапартом 1, с.56. На Рахункову палату покладені
перш за все функції виявлення та попередження
бюджетно-фінансових зловживань; відповідно до
Конституції Французької Республіки 1958 року
вона допомагає парламенту та уряду контролювати
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належне виконання фінансових законів, в т.ч. закони
щодо фінансування соціального забезпечення членів
суспільства. Водночас Рахункова палата незалежна
як від парламенту, так і від уряду.
Роботою Рахункової палати Франції керує
президент, сім його заступників одночасно є керівниками палат. До складу Рахункової палати
Франції входять президент, його заступники, голови палат та рад, радники та ревізори.
Президент, голови палат і рад призначаються на посаду та звільняються декретом уряду,
а інші співробітники в ранзі суддів – декретом
Президента Республіки. Надзвичайні радники
Рахункової палати Франції, кількість яких не перевищує десяти, також призначаються декретом
Президента Республіки на 4 роки без права повторного призначення на цю посаду (ст.4 Закону). В 1982 році були створені регіональні
управління контролю, до кожного регіону належать 4 департаменти. Регіональні палати здійснюють контроль на фінансовими операціями в
межах регіону. Рахункова палата здійснює загальне керівництво регіональними палатами, однак
без права скасування рішень останніх (щодо стягнень, передачі до суду тощо).
Рахункова палата Франції є судовою інстанцією, яка здійснює загальний контроль за державними фінансами. Іншими органами державного
контролю у Франції є Генеральна інспекція фінансів та Генеральна інспекція адміністрації. До їх функцій належить здійснення найвищого контролю за
персоналом, службами, установами та органами,
які знаходяться у підпорядкуванні Міністерства
внутрішніх справ або підконтрольні префектам,
навіть якщо вони також знаходяться в сфері контролю будь-якого іншого державного органу.
Відмітністю Рахункової палати Франції є її
належність разом з Державною Радою (Вищий
адміністративний суд) та Верховним Судом Республіки до числа найвищих органів державної
влади, які за своєю позицією та впливом поступаються лише найвищим органам політичної влади
держави. Крім Рахункової палати, фінансовий контроль в країні здійснюється Судом бюджетної та
фінансової дисципліни, який, залишаючись репресивним органом, матеріально та процесуально доповнює правові можливості Рахункової палати.
Керівництво діяльністю Суду бюджетної та фінансової дисципліни здійснює безпосередньо президент Рахункової палати Франції.
У Франції, на відміну від інших країн, фінансові операції держави та державних установ (крім
належних державі компаній) виконуються державними бухгалтерами, які відповідають за збір дохо-

дів, затвердження (у вузькому фінансовому розумінні) та виплату видатків, а також несуть персональну відповідальність за невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків.
У Німеччині незалежна ревізія звітності існує вже понад 280 років. Нині діюча Федеральна
рахункова палата вважається прямою правонаступницею Рахункової палати Німецької імперії,
створеної в 1871 році, правонаступниці Генеральної рахункової палати, створеної указом прусського короля Фрідріха Вільгельма І ще в 1717
році. Нині місце та функції Федеральної рахункової палати в системі органів державної влади
визначене законом. Палата, структурно знаходячись між урядом і парламентом, залишається незалежним партнером та помічником відносно
обох вищих органів державної влади, є незалежним органом фінансового контролю та відповідає
лише перед законом.
Правовий статус Федеральної рахункової
палати та її членів, а також основні її завдання
конституційно передбачені в основному законі
країни 4, с.342. Деталі організаційної структури, процедура призначення на посаду членів палати та порядок прийняття рішень регламентовано спеціальним законом.Федеральна рахункова
палата контролює бюджетне фінансування та
управління економікою федерації, її особливе
майно (наприклад, федеральна залізниця, федеральне відомство зв’язку) та підприємства; юридичних осіб федерального рівняв межах публічного права (зокрема, федеральне відомство праці), в т.ч. державні підприємства; федеральні та
земельні організації соціального страхування,
якщо вони отримують державні дотації або захищені гарантійними зобов’язаннями федерації;
діяльність федерації на підприємствах з приватноправовим статусом, в яких держава має дольову участь; за певних умов – також інших юридичних осіб з приватноправовим статусом. Рахункова палата може також здійснювати статистичний облік поза сферою компетенції федерації,
якщо відповідні установи управляють належними федерації засобами або отримують кошти від
неї (наприклад, в федеральних землях).
Здійснюючи ревізію правильності ведення
рахунків, Федеральна рахункова палата слідкує
за дотриманням законів, бюджету й адміністративних приписів. При ревізії економічної ефективності вона вивчає та аналізує співвідношення
витрат та досягнутого результату. Цей орган звертає особливу увагу на видатки по утриманню
персоналу та на якість виконання завдань, неабиякого значення набуває контроль успіху (питан-
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ня про те, чи досягнута поставлена мета), особливо при контролі програм та інших великих
проектів. Усередині Федеральної рахункової палати завдання та функції розподілені між 8 ревізійними відділами. Хоча рахункові палати одинадцяти федеральних земель є самостійними та
незалежними один від одного органами фінансового контролю, водночас забезпечується їх тісна
співпраця з федеральною палатою, оскільки бюджетне право федерації та земель, які практично
не відрізняються між собою за змістом, повинні
мати однакову практику правозастосування.
Ревізія поширюється на контроль дотримання чинних приписів і принципів бюджетного
фінансування й управління економікою, зокрема,
в наступних пунктах: дотримання закону про
державний бюджет і бюджетного плану; обґрунтування та документальне підтвердження доходів та видатків, правильне складання статистичного звіту про виконання річного кошторису бюджету та звіту про майновий стан державних органів та установ; рентабельне та економне використання коштів; можливість виконання завдань
за меншої чисельності персоналу або за менших
матеріальних витрат, чи можливість їх ефективнішого використання іншими методами.
Федеральна рахункова палата контролює
бюджетне фінансування та ведення господарства
юридичних осіб зі статусом приватного права, якщо: у відповідності із законом вони отримують від
федерації дотації або гарантійні зобов’язання федерації мають законні підстави; є домовленість з
Федеральною рахунковою палатою про проведення нею ревізії; вони не є підприємствами та в їх
статуті за згодою Федеральної рахункової палатою
передбачена перевірка, що нею передбачена.
У цьому випадку Державний фінансовий контроль
здійснюється не лише виходячи з принципу правильності ведення рахунків, але й за принципом економічної ефективності, рентабельності.
Здійснюється ревізія не лише відповідності
звітних даних про виконання бюджету сумам,
проведених у бухгалтерських документах, але й
правильності документів, які підтверджують видатки та доходи, рентабельне та економне використання коштів.
Фінансовий контроль здійснює також міністерство фінансів. Його управління та відділи
контролюють процес складання та розгляду державного бюджету, аналізують фінансові кошториси міністерств та відомств, акумуляцію доходів в бюджет, фінансування видатків, а також
проведення перевірок та ревізій. Украй важливе
значення має контроль за видатками. Міністерс102

тво фінансів має в кожному відомстві своїх
представників, які відповідають за правильність
та законність державних видатків.
При цьому контролер перевіряє правильність зазначення призначення видатків, використання кредиту для відповідних цілей, достатність
суми виділеного кредиту для даного видатку,
дотримання усіх правил обліку та звітності. До
компетенції фінансового контролера входить і
оцінка ефективності державних видатків. Усі
розпорядження про здійснення платежів дійсні
лише при наявності візи фінансового контролера. Наразі сфера фінансового контролю, що
здійснюється Міністерством фінансів, розширюється, і це пов’язане зі збільшенням обсягу
ресурсів, які перерозподіляються через фінансову систему, та виникненням нових об’єктів
фінансового контролю.
Особливий інтерес викликає шведська система державного контролю, оскільки Швеція
свого часу зазнала багатьох явищ, які притаманні
перехідній економіці України. Управління державними установами у Швеції будується у відповідності до теорії «Принципал-Агент», яка базується на відмітностях цілей власника (принципала) та керівництва компанії (агента), що вимагають долання протиріч в інтересах досягнення
необхідного економічного результату. Інструментами подібного узгодження повинні виступати
стимули, здатні змусити агента діяти у відповідності з інтересами принципала. Перед системою
контролю за використанням державних коштів
поставлені два завдання: перше – забезпечити
високу ефективність та друга – досягти високого
рівня раціональності усіх процедур та дій, які здійснюються державними організаціями та посадовими особами. Як видно, подібна постановка розширює сферу контролю за межі власне фінансового.
У регламентаційних листах уряду формулюється, що уряд повинен зробити в даному бюджетному році, вказуються економічні умови та
порядок звітності. Це визначає і напрямки наступного фінансового контролю, в основу якого покладені положення про державні установи та положення про бухгалтерський облік.
Шведська система господарювання спрямована значно на усунення невизначеності функцій та безвідповідальності посадових осіб, що
полегшує організацію контролю. У Швеції використовується внутрішній аудит державних установ
(згідно спеціального урядового положення), а також зовнішній аудит, завданням якого є контроль
якості інформації, що надходить від агентів та дотримання ними своїх обов’язків 2, с.45-81.

Науковий вісник Чернівецького університету. 2012. Випуск 636. Правознавство.

Здійснення державного фінансового контролю в зарубіжних країнах

Крім державних органів, функції регулярного фінансового контролю на договірних засадах виконують і приватні фірми бухгалтерівревізорів. Зокрема у США ці функції покладені
на «велику вісімку» провідних бухгалтерських
фірм. У Великобританії найбільша приватна фірма бухгалтерів-ревізорів «Томсон-Маклінток
енд компані чартерд еккаунтентс» ревізує баланси та рахунки прибутків та збитків Національного управління вугільної промисловості. Така форма фінансового контролю особливо характерна
для змішаних державно-приватних підприємств.
надходженням платежів у повному їх обсязі.
Крім державних органів, функції регулярного фінансового контролю на договірних засадах виконують і приватні фірми бухгалтерівревізорів. Зокрема у США ці функції покладені
на «велику вісімку» провідних бухгалтерських
фірм. У Великобританії найбільша приватна фірма бухгалтерів-ревізорів «Томсон-Маклінток
енд компані чартерд еккаунтентс» ревізує баланси та рахунки прибутків і збитків Національного
управління вугільної промисловості. Така форма
фінансового контролю особливо характерна для
змішаних державно-приватних підприємств.
Управління фінансами місцевих органів
влади, а у федеративних державах і суб’єктів федерації, здійснюють фінансово-бюджетні ради,
які розробляють проекти відповідних бюджетів
та організовують їх виконання.
У Франції управління фінансами здійснює
Міністерство економіки, фінансів і бюджету. До
його функцій належить розробка державного бюджету і контроль за його виконанням, касове обслуговування бюджету: збір податків, мит та інших
надходжень; контроль за фінансовими операціями;
опосередкування зв’язку держави з підприємствами в якості акціонера, кредитора чи гаранта; громадський облік та контроль (розподілені між відповідними управліннями) 4, с.47-49.
В Італії управлінням фінансами займаються чотири державних органи: державними видатками та фінансовим контролем - Казначейство;
доходами – Міністерство фінансів; розробкою
державного бюджету та координуванням фінансових ресурсів – Міністерство бюджету та планування; місцевими фінансами – Міністерство
внутрішніх справ 3, с.77.
Важливе значення в управлінні фінансами
відіграють спеціалізовані органи фінансового контролю, незалежні від уряду та підзвітні парламенту. У США це Головне контрольно-ревізійне
управління, серед його функцій – тлумачення фінансових нормативних актів, контроль за законніс-

тю й ефективністю операцій, які здійснюються
урядовими відомствами, надання допомоги Конгресу, його комітетам і конгресменам, контроль за
виконанням окремих платіжних операцій; встановлення правил ведення фінансових операцій та звітності в федеральних установах.
Управління фінансами місцевих органів
влади, а у федеративних державах і суб’єктів федерації, здійснюють фінансово-бюджетні ради,
які розробляють проекти відповідних бюджетів
та організовують їх виконання.
У США це Головне контрольно-ревізійне
управління, серед його функцій – тлумачення
фінансових нормативних актів, контроль за законністю та ефективністю операцій, які здійснюються урядовими відомствами, надання допомоги Конгресу, його комітетам і конгресменам,
контроль за виконанням окремих платіжних операцій; встановлення правил ведення фінансових
операцій та звітності у федеральних установах.
Фактично діяльність контрольного управління полягає у здійсненні щорічних перевірок
стану фінансів федеральних відомств і складанню документів і рекомендацій президенту та
конгресу на основі проведення перевірок.
Низка федеральних установ не підконтрольна Головному контрольно-ревізійному управлінню (банки федеральної резервної системи,
валютні органи, деякі урядові фонди). Це управління не має також права контролювати асигнування привілейованого, конфіденційного чи невідкладного характеру, до яких належать окремі
види видатків міністерства оборони, комісії з
атомної енергії, ЦРУ, ФБР та деякі інші 3, с.76.
Висновки. Підсумовуючи викладене, можна зробити висновки, що формування системи
фінансового контролю в Україні , відповідно до
сучасного етапу розвитку ринкових відносин,
повинно здійснюватися на основі розглянутих
вище принципів. Водночас ефективному виконанню цього завдання сприятиме вивчення не
лише зарубіжного досвіду, але й величезного досвіду створення системи державного контролю
на українських землях в минулі роки.
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T.O. Gubanova
State financial control execution in foreign countries
Summary
In the scientific article the features of realization and legal providing of state financial control in practice of foreign countries are explored. The elements of the financial checking system are analysed in different
countries and possibility of the use of foreign experience of construction of the state financial checking system is explored for the improvement of the legal providing of financial control in Ukraine.
Keywords: financial control, financial system, foreign countries, the state authorities.
Т.О. Губанова
Осуществление государственного финансового контроля в зарубежных странах
Аннотация
Исследовано особенности осуществления и правового обеспечения государственного финансового контроля в практике зарубежных стран. Проанализированы элементы системы финансового контроля и изучены возможности использования зарубежного опыта построения системы государственного финансового контроля для усовершенствования правового обеспечения финансового контроля в Украине.
Ключевые слова: финансовый контроль, финансовая система, зарубежные страны, органы государственной власти.
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ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ, ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
І ЗАСОБІВ ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Визначаються поняття інформаційних систем, інформаційних технологій та їх сутність, досліджується
питання правового режиму інформаційних систем, технологій і засобів їх забезпечення.
Ключові слова. Правовий режим інформаційних систем, інформаційних технологій, засоби забезпечення
правових режимів інформаційних систем, інформаційних технологій.

Постановка проблеми. Україна за рівнем
розвитку інформаційних технологій у світі посідає 75 місце . Зокрема Львів внесено у список 30
міст світу з найбільшим потенціалом розвитку
інформаційних технологій. Такі дані оприлюднила міжнародна громадська організація Всесвітній економічний форум у своїй шостій щорічній
доповіді. У попередньому рейтингу Україна займала 76 позицію. Єдина конкурентна перевага,
яку має наша країна в цьому аспекті, це традиційно сильні IT-кадри, тобто в Україні дуже високий рівень підготовки програмістів. Україна є
одним зі світових центрів офшорного програмування. Всього розглядалося більше 122 країн, які
оцінювалися за впливом інформаційних і комунікаційних технологій на їхній розвиток і конкурентоздатність. Крім інших факторів, така негативна ситуація склалася по причині не вдосконаленого інформаційного законодавства.
Щодо інформаційних систем, нажаль в законодавстві відсутнє їх визначення, склад, класифікації, не визначено фактори, що обумовлюють впровадження інформаційних систем.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Деякі питання щодо правового режиму інформаційних систем, інформаційних технологій і засобів їх забезпечення аналізувалися українськими
вченими: В. М. Брижко, К. Р. Калюжним, О. І.
Горошко, Поряд з тим детальний розгляд правового режиму інформаційних систем, інформаційних технологій і засобів їх забезпечення майже
не проведено.
Мета статті дослідити деякі проблеми правового режиму інформаційних систем, інформаційних
технологій і засобів їх забезпечення та запропонувати
шляхи їх вирішення, шляхом удосконалення інформаційного законодавства з цих питань.
Основними джерелами правового регулювання відносин у галузі створення й застосування
інформаційних систем, інформаційних технологій, засобів зв’язку й телекомунікації є Закон
України «Про інформацію».

Інформаційні системи, технології й засоби
їх забезпечення можуть бути об’єктами власності
фізичних і юридичних осіб.
Власником інформаційної системи, технології й засобів їх забезпечення визнається фізична або юридична особа будь-якої форми власності, на кошти якого ці об’єкти створені, придбані
або отримані в порядку спадкування, дарування
або іншим законним способом.
Інформаційні системи, технології й засоби
їх забезпечення включаються до складу майна
суб’єкта, що здійснює права власника або власника цих об’єктів. Інформаційні системи, технології й засоби їх забезпечення виступають як товар (продукція) при дотриманні певних прав їх
розроблювачів. Власник інформаційної системи,
технології й засобів їх забезпечення визначає
умови використання цієї продукції. Право авторства й право власності на інформаційні системи,
технології й засоби їх забезпечення можуть належати різним особам. Власник інформаційної
системи, технології й засобів їх забезпечення зобов’язаний захищати права їх автора відповідно
до законодавства України.
Інформаційні системи, бази й банки даних,
призначені для інформаційного обслуговування
громадян і організацій, підлягають сертифікації,
але, на жаль, в Україні відсутній закон, який би
встановлював сертифікацію продукції й послуг.
Відповідно до нього необхідно щоб інформаційні системи органів виконавчої влади України інших суб’єктів інформаційного права України, інших державних органів, організацій, які
обробляють документовану інформацію з обмеженим доступом, а також засоби захисту цих систем підлягали б обов’язковій сертифікації в порядку, встановленому Декретом Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію». Організаціям, які виконують роботи в галузі проектування, створення засобів захисту
інформації й опрацювання персональних даних,
необхідно одержувати ліцензії на цей вид діяль-
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ності. Порядок ліцензування повинен визначатися законодавством України.
Інтереси споживача інформації при використанні імпортної продукції в інформаційних
системах захищаються митними органами Україні на основі міжнародної системи сертифікації.
Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» установлений перелік видів діяльності, на здійснення яких
потрібні ліцензії, зокрема: діяльність із поширення шифрувальних засобів; технічного обслуговування шифрувальних засобів; надання послуг у галузі шифрування інформації.
Законом України «Про інформацію» визначена державна політика у сфері створення
й застосування автоматизованих інформаційних
систем, засобів зв’язку й телекомунікації: створення й розвиток державних і регіональних інформаційних систем і мереж, забезпечення їх
сумісності й взаємодії в єдиному інформаційному просторі України; сприяння формуванню ринку інформаційних ресурсів, послуг, інформаційних систем, технологій, засобів їх забезпечення; забезпечення національної безпеки у сфері
інформатизації, а також забезпечення реалізації
прав громадян, організацій в умовах інформатизації; формування й здійснення єдиної науково-технічної й промислової політики у сфері інформатизації з урахуванням сучасного світового рівня розвитку інформаційних технологій; підтримка проектів і програм інформатизації; створення й удосконалення системи залучення інвестицій і механізму
стимулювання розробки й реалізації проектів інформатизації; розвиток законодавства у цій галузі.
Усі види створення інформаційних систем
і мереж, технологій і засобів їх забезпечення становлять особливу галузь економічної діяльності,
розвиток якої визначається державною науковотехнічною й промисловою політикою інформатизації [1, c. 54].
Державні й недержавні організації, а також
громадяни мають рівні права на розробку та виробництво інформаційних систем, технологій і
засобів їх забезпечення.
Держава створює умови для проведення
науково-дослідних і дослідно-конструкторських
робіт у галузі розробки й створення інформаційних систем, технологій і засобів їх забезпечення
[2, c. 12].
Уряд України визначає пріоритетні напрями розвитку інформатизації й установлює порядок їх фінансування.
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Розробка й експлуатація держаних інформаційних систем фінансуються за рахунок коштів державного бюджету.
Органи державної статистики встановлюють правила обліку й аналізу стану галузі економічної діяльності, розвиток якої визначається
державною науково-технічною й промисловою
політикою інформатизації.
Інформаційніправовідносиниу галузі зв’язку регулюються різними нормативно-правовими
актами.
Засоби зв’язку разом із засобами обчислювальної техніки становлять технічну базу забезпечення процесу збору, опрацювання, зберігання
й поширення інформації.
Розвиток і забезпечення стійкої і якісної
роботи зв’язку є найважливішими умовами розвитку суспільства й діяльності держави в інформаційній сфері.
Діяльність у галузі зв’язку здійснюється на
основі наступних принципів: рівність прав фізичних і юридичних осіб на участь у діяльності
в галузі зв’язку й використання її результатів;
поєднання інтересів України і суб’єктів інформаційного права України; передача повідомлень
через мережі і засоби електрозв’язку, свобода
поштових відправлень і транзиту пошти на всій
території України; дотримання інтересів користувачів зв’язку; розвиток підприємницької діяльності й обмеження монополістичної діяльності
в умовах існування різних форм власності на засоби зв’язку; забезпечення надійності та керованості зв’язком з урахуванням її мережних технологічних особливостей на основі єдиних стандартів на території України відповідно до рекомендацій Міжнародного союзу електрозв’язку та
Всесвітнього поштового союзу; забезпечення
пріоритету створення засобів зв’язку та застосування й експлуатації зроблених в Україні засобів
зв’язку відповідно до державної науково-технічної політики; упровадження світових досягнень
у галузі зв’язку й використання іноземних матеріальних і фінансових ресурсів, сучасної закордонної техніки й управлінського досвіду; сприяння розширенню міжнародного співробітництва
в галузі зв’язку й розвитку всесвітнього зв’язку;
підзвітність
і підконтрольність підприємств
зв’язку державним органам виконавчої влади;
звільнення державних органів виконавчої влади
в галузі зв’язку від господарських функцій.
Відповідно до Конституції України в умовах надзвичайного стану на всій території України й у її окремих місцевостях у встановленому
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національним конституційним законом порядку
дія окремих положень може бути обмеженою.
Взаємопов’язана мережа зв’язку України
становить комплекс технологічно з’єднаних мереж зв’язку загального користування й відомчих
мереж електрозв’язку на території України, забезпечений загальним централізованим управлінням, незалежно від відомчої належності та
форм власності.
Держава відповідно до програми розвитку
зв’язку України за рахунок коштів державного
бюджету й коштів бюджетів інших суб’єктів інформаційного права України надає підтримку
підприємствам зв’язку щодо реалізації державних і регіональних програм, проведенні заходів
стосовно підвищення надійності взаємопов’язаної мережі зв’язку України і створенню мобілізаційного резерву апаратури зв’язку й кабельної продукції, забезпечуючи розвиток усіх видів мереж
зв’язку, що входять у зазначену мережу [3, c. 67].
Мережа зв’язку загального користування
як складова частина взаємопов’язаної мережі
зв’язку України призначена для надання послуг
зв’язку всім фізичним і юридичним особам на
території України і містить у собі всі мережі електрозв’язку, що перебувають під юрисдикцією
України, крім виділених і відомчих мереж зв’язку, незалежно від їх форм власності. Відповідальність за функціонування й розвиток мережі
зв’язку загального користування покладається на
державні органи виконавчої влади в галузі зв’язку.
Відомчі мережі зв’язку створюються та
функціонують для забезпечення виробничих
і спеціальних потреб державних органів виконавчої влади, перебувають у їх веденні та експлуатуються ними. Відомчі мережі зв’язку можуть використовуватися також для надання послуг зв’язку населенню й іншим користувачам
зв’язку. Поєднання відомчих мереж зв’язку з мережею зв’язку загального користування здійснюється на договірній основі.
Виділені мережі зв’язку на території України можуть створюватися будь-якими фізичними
і юридичними особами, включаючи іноземних
інвесторів, що мають визнаний правовий статус.
На діяльність щодо надання послуг зв’язку операторами виділених мереж зв’язку поширюється
вимога про ліцензування. Оператор – фізична
або юридична особа, що має право на надання
послуг електронного або поштового зв’язку.
Урядовий зв’язок забезпечується спеціально уповноваженим на те органом, визначеним
Президентом України. Зазначені органи забезпечують спеціальними видами зв’язку органи ви-

конавчої влади України й організації, здійснюючи
в межах своїх повноважень зберігання державних
секретів. Права й обов’язки органів зазначеного
зв’язку визначаються законодавством України.
Зв’язок для потреб оборони, безпеки
й охорони правопорядку в Україні забезпечується органами зв’язку відповідних державних органів виконавчої влади. Їм надається право без
шкоди для основної діяльності використовувати
засоби зв’язку, що знаходяться у їх власності для
передачі або прийому повідомлень користувачів
зв’язку з комерційною метою. У цьому випадку
на надання послуг зв’язку поширюється вимога
про ліцензування [4, c. 34].
Поштовий зв’язок, що перебуває під юрисдикцією України, становить єдину технологічну
мережу установ і транспортних засобів, що забезпечують прийом, обробку, перевезення та доставку поштових відправлень, переказ коштів,
доставку й поширення періодичної преси, доставку пенсій, інших виплат цільового призначення.
Переміщення
поштових
відправлень
і транзиту пошти гарантується на всій території
України.
Державні організації зв’язку (поштового
зв’язку загального користування, спеціального
зв’язку державного органу виконавчої влади, що
здійснює керування діяльністю у галузі зв’язку)
утворюють мережу поштового зв’язку для взаємного обміну поштовими відправленнями.
Керування діяльністю в галузі зв’язку здійснюється відповідно до нормативно-правових
актів про зв’язок державними органами виконавчої влади в галузі зв’язку, об’єднаними в єдину
систему, у встановленому порядку. Зазначені
органи в межах своїх повноважень відповідають
за стан і розвиток усіх видів зв’язку.
Завданнями державних органів виконавчої
влади в галузі зв’язку, що входять у єдину систему, є: розробка пропозицій щодо державної
політики в галузі зв’язку й забезпечення її реалізації, загальне регулювання в галузі зв’язку; міжгалузева координація на колегіальній основі функціонування й розвитку електрозв’язку; організація й забезпечення державного нагляду та контролю за діяльністю в галузі зв’язку; розробка
пропозицій з державної політики в галузі розподілу й використання радіочастотного спектра та
забезпечення їх реалізації; розробка проектів
програм розвитку в галузі поштового зв’язку та
забезпечення їх реалізації.
Регулювання використання радіочастотного спектра й орбітальних позицій супутників
зв’язку – виняткове право держави.
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Розробка й реалізація політики і процедур
у галузі розподілу радіочастотного спектра, ефективного використання радіочастот і орбітальних
позицій супутників зв’язку відповідно до інтересів
України з урахуванням міжнародних договорів
і угод України забезпечуються урядом України.
З метою забезпечення електромагнітної
сумісності радіоелектронних засобів уряд України встановлює порядок виділення радіочастот,
особливі умови розробки, проектування, будівництва, придбання, експлуатації й ввозу через
кордон радіоелектронних засобів і високочастотних пристроїв, а також визначає комплекс заходів щодо захисту радіоприйому від індустріальних радіоперешкод.
Засоби зв’язку, у тому числі використовувані з метою телерадіомовлення, інформаційнотехнічні засоби, що є джерелами електромагнітного випромінювання, підлягають реєстрації
в порядку, установленому урядом України.
Присвоєння частот підприємствам зв’язку
можуть бути змінені в інтересах забезпечення
державного керування, оборони, безпеки й охорони правопорядку в Україні із компенсацією
підприємствам зв’язку збитку, пов’язаного з переходом на інформаційні частоти.
Діяльність фізичних і юридичних осіб,
пов’язана з наданням послуг зв’язку, здійснюється на підставі ліцензії.
Видача, зміна умов або продовження дії ліцензій на право діяльності в галузі зв’язку, а також припинення дії здійснюється Державною
службою зв’язку України.
Видача ліцензій на діяльність в галузі
зв’язку з метою телерадіомовлення, а також присвоєння частот, занесених до переліку частот,
використовуваних і запланованих для використання з метою телерадіомовлення, здійснюються
на основі ліцензії на мовлення без проведення
конкурсу відповідно до законодавства України за
заявою фізичних і юридичних осіб, що володіють, користуються й розпоряджаються засобами
зв’язку, використовуваними з метою телерадіомовлення, або які мають намір вступити в права
володіння, користування й розпорядження засобами зв’язку, використовуваними з метою телерадіомовлення.
Усі засоби зв’язку, використовувані у взаємопов’язаній мережі зв’язку України, підлягають
обов’язковій сертифікації на відповідність установленим стандартам, іншим нормам і технічним
вимогам.
Сертифікація засобів зв’язку в Україні
здійснюється національним органом виконавчої
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влади в галузі зв’язку за допомогою уповноважених на те випробувальних центрів (лабораторій), акредитованих у встановленому порядку
в органах виконавчої влади в галузі стандартизації, метрології й сертифікації.
Після завершення процедури сертифікації
на кожен зразок засобів зв’язку національним
органом виконавчої влади в галузі зв’язку видається сертифікат встановленого зразка.
Порядок проведення сертифікації визначається законодавством України.
На території України підприємства зв’язку
створюються й функціонують на основі єдності
інформаційного простору, різноманіття форм
власності і в умовах конкуренції.
Мережі й засоби зв’язку в Україні можуть
бути у державній власності, власності інших
суб’єктів і народному праві України, муніципальної власності, а також власності фізичних та
юридичних осіб, що виступають як оператори
зв’язку, включаючи іноземні організації й іноземних громадян.
Перелік мереж і засобів зв’язку, які можуть
бути тільки у державній власності, визначається
законодавством України.
Форма власності на мережі та засоби
зв’язку, що знаходяться у державній власності,
змінюється в порядку, передбаченому законодавством України.
Іноземні інвестори можуть брати участь
у приватизації державних і муніципальних підприємств зв’язку на умовах, визначених законодавством України.
Зміна форми власності на мережі й засобів
зв’язку допускається за умови, що така зміна не
порушує технологічного режиму функціонування мереж зв’язку, а також прав фізичних та юридичних осіб на користування послугами зв’язку.
Органи виконавчої влади в галузі зв’язку,
діючи разом з органами виконавчої влади в галузі антимонопольної політики й підтримки нових
економічних підприємств, установ, організацій,
зобов’язані заохочувати й підтримувати сумлінну конкуренцію під час надання послуг зв’язку
за допомогою застосування нормативних документів і виконання умов ліцензування відповідно
до законодавства України.
Оператори зв’язку несуть встановлену законодавством України відповідальність за зловживання своїм положенням або які-небудь інформаційні дії, що перешкоджають конкуренції
або обмежують її. Тарифи на послуги зв’язку
встановлюються на договірній основі. У випадках, передбачених законодавством України, по
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окремих видах послуг зв’язку, які надаються
підприємствами зв’язку, тарифи можуть регулюватися державою. Екстрені оперативні служби
(пожежна охорона, міліція, швидка медична допомога, аварійна газова служба й ін.) всіма фізичними і юридичними особами викликаються безкоштовно. Плата за між мережні з’єднання встановлюється на основі договорів, умов і положень, погоджених між відповідними підприємствами зв’язку. Суперечки щодо цих питань розглядаються в суді. З метою захисту порядку використання радіочастотного спектра й орбітальних позицій супутників зв’язку законодавством
України можуть встановлюватися обмеження на
виробництво й ввіз в Україну радіоелектронних
засобів, що створюють ненормовані перешкоди
функціонуванню електромагнітних систем.
Усі користувачі зв’язку на території України
в рівних умовах мають право передавати повідомлення мережами електронного й поштового
зв’язку. Жодному користувачеві зв’язку на території України не може бути відмовлено в доступі до
послуг мережі зв’язку загального користування.
Користувачі й оператори зв’язку мають право підключення до мережі зв’язку загального користування своїх мереж зв’язку з дотриманням встановлених урядом України умов підключення, які
видаються відповідними операторами зв’язку або
обумовлюються в ліцензії. Допускається підключення до мереж зв’язку тільки сертифікованих
у встановленому порядку засобів зв’язку.
Власники мереж і засобів зв’язку повинні
надавати абсолютний пріоритет усім повідомленням, що стосуються безпеки людського життя
на морі, землі, у повітрі, космічному просторі,
проведення невідкладних заходів в галузі оборони, безпеки й охорони правопорядку в Україні,
а також повідомленням про великі аварії, катастрофи, епідемії, епізоотії і стихійні лиха.
Таємниця листування, телефонних переговорів, поштових відправлень, телеграфних і інших повідомлень, переданих мережами електронного й поштового зв’язку, охороняється Конституцією України.
Усі оператори зв’язку зобов’язані забезпечити дотримання таємниці зв’язку.

Інформація про поштові відправлення та
передані мережами електронного зв’язку повідомлення, а також ці відправлення й повідомлення можуть видаватися тільки відправникам
й адресатам або їх законним представникам.
Прослуховування телефонних переговорів,
ознайомлення з повідомленнями електрозв’язку,
затримання, огляд і вилучення поштових відправлень і документальної кореспонденції, одержання відомостей про них, а також інформаційного обмеження таємниці зв’язку допускаються
тільки на підставі судового рішення.
Посадові особи, працівники зв’язку, що
порушили зазначені положення, притягаються до
відповідальності в порядку, встановленому законодавством України.
Органи виконавчої влади, органи місцевого
самоврядування, а також фізичні і юридичні особи,
що допустили в ході здійснення діяльності в галузі
зв’язку порушення Закону України «Про зв’язок»,
інших законів, а також інших правових актів, прийнятих в Україні, несуть відповідальність у порядку, встановленому законодавством України.
Оператори зв’язку несуть матеріальну відповідальність за втрату, шкоду, завдану цінним поштовим відправленням, недостачу вкладень поштових відправлень у розмірі оголошеної цінності,
перекручування тексту телеграми, що змінило її
сутність, не доставка телеграми або вручення телеграми адресатові після закінчення 24 годин
з моменту її подачі в розмірі внесеної плати за телеграму (за винятком телеграм, адресованих
у населені пункти, що не мають електрозв’язку).
Розмір відповідальності за невиконання або
неналежне виконання державними підприємствами
поштового зв’язку обов’язків із пересилання або
доставки інших поштових відправлень, які реєструються, визначається законодавством України.
Висновок. На нашу думку, інформаційні
технології можна класифікувати за наступними
критеріями: за способом реалізації в ІС, за ступенем охоплення завдань управління, за класом
реалізованих технологічних операцій, за типом користувацького інтерфейсу, за способом побудови
мережі, за предметними областями обслуговування.

Стаття надійшла до редколегії 3 вересня 2012 року.
Рекомендована до опублікування у “Віснику” відповідальним секретарем Р.О. Гаврилюк.
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L.P. Kovalenko
Legal regime of informational systems, informational technologies and means of their supply
Summary
The concepts of the informative systems are determined, information technologies and their essence,
the question of the legal mode of the informative systems, technologies and facilities of their providing is
investigated.
Keywords. Legal mode of the informative systems, information technologies, backer-up of the legal
modes of the informative systems, information technologies.
Л.П. Коваленко
Правовой режим информационных систем, информационных технологий
и средств их обеспечения
Аннотация
Определяются понятия информационных систем, информационных технологий и их сущность,
исследуется вопрос правового режима информационных систем, технологий и средств их
обеспечения.
Ключевые слова. Правовой режим информационных систем, информационных технологий,
средства обеспечения правовых режимов информационных систем, информационных технологий.
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ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ ЯК ОБ’ЄКТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОНСТИТУЦІЙ
ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ІЗ СОЦІАЛЬНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ
ЛІБЕРАЛЬНО-КАПІТАЛІСТИЧНОЇ МОДЕЛІ
Досліджуються особливості правового регулювання публічних фінансів у конституціях інструментальної
зі соціальними елементами ліберально-капіталістичної моделі.
Автор стверджує, що конституції інструментальної із соціальними елементами ліберальнокапіталістичної моделі мали низку характерних особливостей. За допомогою механізмів фінансової системи ці
конституції встановили досить чіткі межі втручання держави в економічне життя суспільства. Конституційне
регулювання публічних фінансів почало розглядатися як надійний механізм задоволення найважливішого публічного інтересу, забезпечення суспільного благополуччя та суспільного розвитку.
Ключові слова: конституція, конституційна модель, публічні фінанси, податки, бюджет, державні позики.

Постановка проблеми. Досліджуючи особливості конституційного регулювання суспільних відносин крізь призму конституційних моделей, автори монографії “Теорія сучасної конституції” [17, c. 22-24 ] стверджують, що на роки
між двома світовими війнами припадає особливий період конституційного розвитку.
Особливістю даного періоду є те, що в результаті докорінної зміни політичної карти Європи (утворення нових капіталістичних держав,
де були прийняті нові основні закони) та утворення соціалістичних держав, єдиний до того
часу світовий конституційний процес розділився
на два незалежних один від одного напрямки, в
рамках яких, відповідно, утворилися дві самостійні конституційні моделі: капіталістична та
соціалістична.
У державах капіталізму нова конституційна
модель формувалася поступово. В її основі була
все та ж ліберальна концепція [16, c. 69]. Розроблені нею конституційні принципи, що визначали
демократичну організацію державної влади і
правове положення особи, набували в цей період
нових якостей. Вони все більше отримували визнання як загальнолюдські цінності, що мають
універсальний характер.
Капіталістичні конституції, прийняті в першій половині ХХ ст., слідували вже сформованій демократичній традиції конституційного регулювання суспільних відносин. Однак, на відміну від конституцій XVIII – ХІХ ст., які зазвичай обмежувалися питаннями компетенції органів державної влади та проголошенням особистих і політичних прав і свобод індивіда, конституції, прийняті після І світової війни, пішли далі
в напрямку демократизації. Вони заклали деякі
нові конституційні підходи, сформували окремі
принципи соціальної політики. Ці підходи істотно

відрізнялися від підходів попередньої (інструментальної) конституційної моделі [17, с. 22-24; 18],
що, як наслідок, дає підстави констатувати утворення нової конституційної моделі – інструментальної із соціальними елементами ліберальнокапіталістичної моделі, в основному, демократичного характеру (далі інструментальна конституційна модель із соціальними елементами).
Конституції інструментальної конституційної моделі із соціальними елементами загалом
мали низку характерних особливостей. Їм притаманне певне розширення предмета конституційного регулювання за рахунок окремих питань
політичного і соціально-економічного розвитку
[1, c. 57-58]. У цих конституціях немає комплексного правового регулювання основ суспільного
ладу, детально не говориться про форми власності, про характер економіки, про місцеве самоврядування, не передбачається створення всіх необхідних демократичних інститутів. Однак конституції саме цієї конституційної моделі надали конституційного статусу новим політичним інститутам; здійснили перші спроби конституційного
закріплення принципів зовнішньої політики держави [16, c. 69]; закріпили деякі конституційні
принципи місцевого самоврядування; включили
в предмет конституційного регулювання новий
комплекс суспільних відносин (насамперед економічні та соціальні відносини); закріпили деякі
нові права та свободи індивіда (соціально-економічні права); своєрідно розширили конституційні
межі втручання держави в життя суспільства та
індивіда; заклали, поряд із вже традиційними
началами та принципами фінансової системи,
деякі нові конституційні основи правового регулювання публічних фінансів.
Ступінь наукової розробки. Окремі аспекти досліджуваної теми знайшли своє відобра-
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ження у наукових працях Алексєєва А.А., Андрєєвої Г.Н., Баглая М.В., Баренбойма П.Д.,
Емел’янова А.С., Кравченка В.В., Лафітского
В.І., Мау В.А., Хабрієвої Т.Я., Чіркіна В.Є., Шепенка Р.А., Щербаківського Г.З. та деяких інших.
Мета. Дослідити еволюцію конституційного
регулювання публічних фінансів, з’ясувати стан і
особливості правового регулювання публічних фінансів в конституціях інструментальної конституційної моделі із соціальними елементами.
Виклад основного матеріалу. Характерною особливістю конституцій інструментальної
конституційної моделі із соціальними елементами
є своєрідне розширення меж втручання держави
в економічне життя суспільства, яке в основному
відбувалося за допомогою різноманітних механізмів фінансової системи. Саме в цей період складається належне розуміння ролі публічних фінансів у забезпеченні суспільного благополуччя та
суспільного розвитку, а також ролі держави у формуванні публічних фінансових ресурсів. Показовою у цьому відношенні є Конституція Князівства Ліхтенштейн 1921 р., яка містила норму-мету,
згідно з якою “фінансове положення держави має
бути доведене усіма можливими способами до
більш високого рівня, причому особлива увага має
бути приділена відкриттю нових джерел доходів
для витрат на громадські потреби” [11, cт. 24]. Ця
норма не тільки характеризувала сутність фінансової системи та розкривала призначення публічних
фінансів, але й по суті вимагала від держави активних дій щодо удосконалення фінансової системи,
визначала пріоритетні напрямки розподілу та використання фінансових ресурсів.
Велику та детальну увагу фінансовому законодавству приділяє нині діюча конституція
інструментальної конституційної моделі із соціальними елементами – Конституція Ірландії 1937
р., яка ввела в систему ірландського законодавства окремий різновид законопроектів – фінансовий законопроект, під яким розуміється законопроект, який містить положення, що повністю
або хоча б частково стосується таких питань:
“встановлення, відміни, зменшення, зміни або
регулювання податку, встановлення оплати боргу або іншого обтяження державних фінансів
зміни або відміни такого обтяження; постачання;
асигнування грошових надходжень, зберігання
цінностей, випуск або ревізії рахунків, державних грошей, укладення або гарантії будь-якої
позики або її виплати; питання, що стосуються
перерахованого, розкриває всі їх положення або
будь-яке із них”. При цьому у даному визначенні
вирази “податок”, “державні кошти” і “позика”
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не включають податок та інші фінансові ресурси
чи позики, які встановлюються місцевою владою
або в інтересах місцевої влади [4, cт. 22].
Значну увагу конституції інструментальної
конституційної моделі із соціальними елементами
приділяли податковим правовідносинам. Вони
зберегли та частково удосконалили (уточнили)
конституційні принципи та норми податкового
права, які були розроблені в рамках попередньої
конституційної моделі.
Основою конституційного регулювання податкових правовідносин цієї конституційної моделі став все той же принцип встановлення податків виключно законом. Ці конституції відтворювали розроблені в рамках попередньої конституційної моделі підходи до формулювання даного принципу, зокрема: “публічні податки і збори
можуть стягуватися лише в силу закону” [14, §
111. 1)], “загальні державні податки можуть
встановлюватися тільки законом” [9, cт. 104];
“введення податків і яких-небудь зборів, встановлення мит можуть мати місце тільки в силу законодавчого акта” [12, cт. 6]; “ніякий податок
не може бути встановлений, змінений або скасований, інакше як законом” [3, cт. 46;] тощо.
Хоча можна відстежити і деякі нові підходи
до формулювання принципу встановлення податків виключно законом та побачити його нове розуміння. Так, згідно з Політичною Конституцією
Португальської Республіки 1933 р., лише закон міг
встановлювати загальні принципи відносно податків і визначати: “строки платежу, розмір і можливі
вилучення, позови і оскарження, які допустимі на
користь платників податків” [15, cт. 70].
Конституція Князівства Ліхтенштейн 1921
р. забороняла без згоди Ландтагу стягувати будьякі “прямі або непрямі податки”, чи встановлювати яке-небудь інше “обкладення чи [майнове]
зобов’язання, як би вони не називалися”. Така
“згода” мала бути “спеціально обумовлена при
публікації встановлюваних податків” [11, cт. 68].
Еллінська конституція 1927 р. дозволяла встановлення та стягнення податків лише на підставі
“дозволу особливого закону”. Як виняток із цього правила допускалося “стягнення додаткових
зборів на товари, що ввозяться або вивозяться” з
моменту внесення такої пропозиції “в палату чи
сенат” [19, cт. 51].
Конституція Данії 1915 р. не допускала
стягнення податків “до прийняття Ригсдагом фінансового закону або закону, що надає тимчасовий кредит” [3, cт. 48]. Згідно з Конституцією
Фінляндії 1919 р., “поза бюджетом на певний рік
не можна вводити ніякого податку, або доходу,
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який повинен стягуватися згідно із законами і
указами, діючими саме в цьому році” [8, § 67].
Конституція Іспанської республіки 1931 р. дозволяла стягувати податки “відповідно до чинних законів”, проте вони не могли “вимагатися
або робитися [стягуватися] без попереднього дозволу прибуткового бюджету” [10, cт. 115]. Тобто, ці конституції фактично вимагали окрім прийняття закону, яким вводиться той чи інший податок, також прийняття закону про державний
бюджет. Саме ці два закони в сукупності уповноважували відповідні публічні органи влади
стягувати податки.
Конституція Князівства Ліхтенштейн 1921 р.
наголошувала, що саме “шляхом видання законів
держава передбачає справедливе оподаткування,
звільняючи від обкладення [податком] мінімум,
необхідний для існування, і обкладаючи вищими
ставками більше майно і доходи” [11, cт. 24].
Конституція Румунського королівства 1923
р. дозволяла стягувати податки тільки в публічних інтересах, адже вони могли “встановлюватися законом лише на користь держави, департаментів, комун або обслуговуючих державу публічних установ”. При цьому жоден податок департаменту чи комунальний податок не міг бути
встановлений “інакше як з дозволу департаментських або комунальних рад і у вказаних законом
межах” [13, cт.ст. 110, 111].
На особливу увагу заслуговує досвід Німеччини щодо конституційного регулювання податкових правовідносин. Так, згідно з Веймерською Конституцією 1919 р., Імперія шляхом прийняття закону була правомочна встановлювати:
1) устрій податкового управління областей з метою однозначного і рівномірного впровадження
в життя податкових законів імперії; 2) устрій та
компетенцію органів, що уповноважені здійснювати нагляд за виконанням податкових законів;
3) розрахунки з областями; 4) відшкодування
витрат по управлінню, що виникають при застосуванні податкових законів Імперії [2, cт. 84].
Ця конституція закладала досить чіткі правові основи місцевого оподаткування та чітко
визначила роль податкового законодавства Імперії щодо правового регулювання місцевих податків. Так, Імперія в законодавчому порядку повинна була встановити “основні положення відносно допустимості та способу стягування в областях податків”. Така вимога встановлювалася з
метою охорони та забезпечення важливих громадських інтересів та усунення: 1) зменшення
доходів чи шкоди торговельним відносинам імперії; 2) подвійного оподаткування; 3) надмірно-

го або ускладненого зарахування зборів за користування громадськими шляхами сполучення і
спорудами; 4) надмірного оподаткування ввізних
товарів, у порівнянні з продукцією внутрішнього
виробництва, в торгових відносинах областей чи
частин областей; 5) вивізних премій [2, cт. 11].
Веймерська Конституція зобов’язувала Імперію у випадку встановлення в якості загальнодержавного якого-небудь податку чи іншого доходу, який
раніше належав областям, потурбуватися “про збереження життєздатності областей” [2, cт. 8].
Конституції інструментальної конституційної моделі із соціальними елементами до основних обов’язків особи, поряд з обов’язком дотримуватися чинного законодавства та нести військову службу, відносили також обов’язок сплачувати податки.
Так, згідно з Конституцією Польської Республіки 1921 р., “всі громадяни повинні нести всі
тяготи та громадські повинності, встановлені на
підставі закону” [12, cт. 92]. Конституція Югославського королівства 1931 р. наголошувала на
тому, що обов’язок сплачувати податки “є всезагальним” [9, cт. 105]. Політична Конституція Португальської Республіки до особистих прав і гарантій
португальських громадян відносила “право не платити тих податків, які не були встановлені відповідно до конституції” [15, cт. 8].
Веймарська конституція зобов’язувала всіх
“громадян без різниці” брати участь “у державних тяготах пропорційно своїм [матеріальним]
засобам” [2, cт. 134]. За Конституцією Королівства сербів, хорватів і словенців кожен громадянин був зобов’язаний “нести податки відповідно
до своїх господарських можливостей” [6, cт. 21],
адже “податок сплачується залежно від достатку
платника і є прогресивним” [6, cт. 116].
Нововведенням конституцій інструментальної конституційної моделі із соціальними елементами є встановлення обмежень для виконавчої влади щодо укладення торговельних та інших
міжнародних договорів. Так, згідно з Конституцією Іспанської республіки 1931 р., “договори…,
які накладають тягар на державні фінанси або
індивідуально на іспанських громадян…, будуть
зобов’язувати націю лише в тому разі, якщо вони
схвалені кортесами” [10, cт. 76]. Згідно з Конституцією Польської Республіки 1921 р., торговельні та митні договори, “які надовго обтяжують
казну держави, містять зобов’язання накласти
нові тяготи на громадян…, потребують згоди
сейму” [12, cт. 49]. За Конституцією Чехословацької республіки 1920 р. “торговельні договори,
договори, які накладають на державу або на гро-
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мадян які-небудь майнові або особисті повинності, чи зобов’язання… потребують згоди національних зборів” [14, § 64].
Велику увагу конституції інструментальної
конституційної моделі із соціальними елементами приділяли принципам бюджетної системи,
природі та особливостям закону про державний
бюджет. Так, Конституція Іспанської республіки
1931 р. розкривала юридичну природу закону
про державний бюджет, наголошуючи на тому,
що “бюджетний закон… міститиме тільки норми, застосовувані при виконанні даного бюджету” [10, cт. 116]. Веймерська конституція 1919 р.
не допускала внесення в закон про державний
бюджет положень, які “виходять за межі бюджетного року або ті, що не відносяться до прибутків та видатків і щодо управління ними” [2, cт.
85]. Цими конституційними положеннями фактично був поставлений надійний бар’єр над
практикою “проведення” через закон про державний бюджет “небюджетних” правових норм.
До основних принципів бюджетного права
інструментальної конституційної моделі із соціальними елементами можна віднести принцип
щорічності прийняття державного бюджету [10,
ст.ст. 107, 109; 13, cт. 114; 12, cт. 4; 19, cт. 52; 6,
cт. 113] та повноти державного бюджету [13,
ст.ст. 114, 117; 19, cт. 52; 2, cт. 85; 8, § 66; 15, cт.
63], які були розроблені в рамках попередньої
конституційної моделі. Серед нових же конституційних принципів бюджетного права, які знайшли
своє закріплення в конституціях інструментальної
конституційної моделі із соціальними елементами
слід виділити принцип обмеження права законодавчої ініціативи щодо законопроектів, які потребують здійснення видатків з державного бюджету.
Цей принцип істотно звужував коло суб’єктів законодавчої ініціативи та/або суттєво ускладнював порядок подання, обговорення та прийняття
таких законопроектів.
Так, згідно з Конституцією Польської Республіки 1921 р., “пропозиції і законопроекти, які тягнуть за собою видачі [коштів] з державного казначейства, повинні вказувати як порядок переведення
видатків, так і спосіб покриття їх” [12, cт. 10].
За Конституцією Іспанської республіки
1931 р. Кортеси не могли “пропонувати будь-яку
поправку, яка збільшує кредити за тими чи іншими статтями або розділами проекту бюджету,
якщо тільки вона не буде підписана 1/10 їх членів. Для її схвалення потрібний позитивний вотум абсолютної більшості конгресу” [10, cт. 108].
Конституція Чехословацької республіки
1920 р. до кожного законопроекту, внесеного
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“ким-небудь з членів тієї чи іншої палати”, зобов’язувала долучати “оцінки фінансової сторони даного проекту і пропозицію про покриття
спричинюваних ним витрат” [14, § 41. 1)]. Згідно
з Конституцією Югославського королівства
1931р., Народна скупщина не могла “збільшувати
запропоновані кредити”, але могла “знижувати їх
або виключати деякі із них” [9, cт. 102]. Сейм
Польської республіки не мав права “без згоди уряду ухвалювати закон, який спричинить за собою
видачу [коштів] з державного казначейства, для
яких немає покриття в бюджеті” [12, cт. 50].
За Конституцією Фінляндії 1919 р. “кредити, вотовані Сеймом у порядку парламентської
ініціативи, вносяться до бюджетного розпису в
якості умовних” [8, § 68].
Найбільше уваги порядку внесення законопроектів, які потребували здійснення видатків з
державного бюджету, приділялося в Конституції
Королівства сербів, хорватів і словенців 1927 р.
Так, згідно з цією Конституцією, “всяке законоположення, запропоноване урядом і таке, що
спричиняє за собою витрати або зменшення бюджетних надходжень, повинно в залежності від
способу покриття витрат супроводжуватися доповіддю, підписаною відповідним міністром і
міністром фінансів” [19, cт. 29]. “Законопропозиція, що обтяжує бюджет, не може підлягати
обговоренню, якщо вона хоча і виходить від уряду, але не супроводжується доповіддю Рахункової палати, в якій встановлюються витрати, що випливають з неї. Якщо пропозиція виходить від палати, то вона має бути до обговорення надіслана в
Рахункову палату, яка повинна представити доповідь з її приводу протягом 10 днів” [19, cт. 49].
Конституції інструментальної конституційної моделі із соціальними елементами також містили положення, які встановлювали чіткі правила
цільового використання бюджетних коштів. Так, за
Конституцією Іспанської Республіки 1931 р., бюджет не міг “містити ніяких дозволів урядові перевищувати у витратах встановлену в бюджеті абсолютну цифру, крім як у разі війни. Унаслідок цього
не можуть існувати кредити, які звуться еластичними”. Кредити, “встановлені у видатковому бюджеті, являють собою максимальні суми, асигновані
по кожній службі, і не можуть змінюватися або
перевищуватися урядом” [10, cт. 113, 114].
Згідно з Конституцією Югославського королівства 1931 р., державний бюджет “затверджується по розділах”. При цьому наголошувалося, що “залишки по одному бюджетному розділу чи по одному бюджетному році не можуть
витрачатися на потреби по іншому розділі або по
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іншому бюджетному році без попереднього затвердження представництва” [9, cт. 102]. Аналогічне правило містилося і в Конституції Королівства
сербів, хорватів і словенців 1921 р. [6, cт. 113].
У разі не прийняття державного бюджету
до початку фінансового року, конституції інструментальної конституційної моделі із соціальними елементами встановлювали окремі механізми здійснення видатків та отримання доходів.
Так, згідно з Конституцією Румунського королівства 1923 р., у випадку несвоєчасного вотування
державного бюджету “виконавча влада фінансує публічні служби на підставі бюджету попереднього
року” при цьому вона не мала права застосовувати
“цей бюджет довше ніж один рік понад той рік, на
який він був вотований” [13, cт. 114].
Конституції Фінляндії 1919 р. передбачала,
що у випадку неприйняття Сеймом державного
бюджету до початку року, за умови, що проект
був представлений урядом щонайменше за 2 місяці до закриття сесії, доходи повинні збиратися
“у вигляді тимчасового заходу” [8, § 69].
За Конституцією Іспанської республіки 1931
р. у випадку неприйняття державного бюджету “на
перший день наступного господарського року,
останній бюджет буде продовжений по триместрах, але з тим, щоб подібних продовжень не могло
бути більше чотирьох” [10, cт. 107].
Щоб не залишити державу без бюджету
Конституція Польської республіки 1921 р. [12,
cт. 25] забороняла закриття сесії парламенту до
затвердження державного бюджету.
Окремі конституції інструментальної конституційної моделі із соціальними елементами
ще приділяли увагу питанню укладення державних позик, їх гарантіям та парламентському контролю за їх використанням.
Парламентський контроль за укладенням
державних позик полягав перш за все у наданні
згоди (у формі закону) на її укладення та визначенні істотних умов цієї позики. Так, згідно з
Конституцією Ісландського Королівства 1920 р.,
ніяка зобов’язуюча Ісландію позика не могла
бути укладена інакше, як у силу закону [5, cт.
36]. Конституція Польської Республіки 1921 р.
допускала укладення державних позик “тільки в
силу законодавчого акта” [12, cт. 6].
Політична Конституція Португальської Республіки 1933 р. містила по суті вичерпний перелік підстав за наявності, яких допускалося
укладення державних позик: державна позика
могла укладатися “лише в цілях надзвичайних
витрат з економічного розвитку, необхідного
приросту національної спадщини або вимушених

потреб до захисту країни і громадського благополуччя” [15, cт. 67].
Найбільшу увагу питанню укладення державних позик приділяла Конституція Іспанської
Республіки 1931 р. Так, згідно з цією Конституцією, закон про державний бюджет повинен був
встановлювати той нефундований борг, який
уряд міг “прийняти на себе протягом бюджетного року” і який мав бути погашений протягом дії
самого бюджету. Якщо в уряду виникала потреба
в додаткових фінансових ресурсах понад закріплений бюджетом нефундований борг, то парламент на підставі Конституції міг прийняти закон,
яким уповноважував би уряд знайти джерело
коштів для позики, і який (закон) в обов’язковому порядку повинен був містити умови цієї позики, включаючи номінальну процентну ставку і
порядок погашення цього боргу. Після знаходження позичальника уряд Іспанії потребував додатково
спеціального “дозволу закону” на укладення позики. Без наявності такого дозволу будь-яка угода
уряду вважалася недійсною і не зобов’язувала
державу “ні до погашення, ні до сплати процентів”.
Цією Конституцією визначався також механізм погашення державних позик. Погашення всіх
державних позик відбувалося за рахунок державного бюджету. Кредити, які були необхідні для
сплати процентів і капітальної суми, автоматично
вносилися у видаткову частину державного бюджету і не могли “заперечуватися”, оскільки були
передбачені спеціальними законами. Це правило
мало за своєю суттю універсальний характер і поширювалося на всі операції, які прямо чи опосередковано передбачали “господарську відповідальність казни” [10, cт.ст. 111, 112, 117, 118].
З метою здійснення фінансового контролю
більшість конституцій інструментальної конституційної моделі із соціальними елементами, як і конституції попередньої конституційної моделі, передбачали створення спеціальних органів фінансового контролю, визначали їх структуру, основні
завдання, порядок утворення та принципи діяльності [7, cт.ст. 93, 94; 8, § 71; 9, cт. 107; 13, cт. 115].
Висновок. Конституції інструментальної
конституційної моделі із соціальними елементами відійшли від традиційного предмета конституційного регулювання і пішли далі у напрямку
демократизації суспільного ладу, закріпили деякі
нові принципи соціально-економічної політики.
Конституції цієї моделі за допомогою механізмів
фінансової системи встановили досить чіткі межі
втручання держави в економічне життя суспільства. Конституційне регулювання публічних фінансів почало розглядатися як надійний механізм
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задоволення найважливішого публічного інтересу, забезпечення суспільного благополуччя та суспільного розвитку. Нововведенням конституційного регулювання стало закріплення соціальноекономічних обов’язків держави перед особою і
суспільством, що вимагало зосередження у розпорядженні держави значних фінансових ресурсів. Усе це сприяло формуванню деяких нових
підходів до конституційного регулювання публічних фінансів.
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A.M. Khudyk
Public finance as an object of legal regulation of social constitutions instrumental elements
of liberal-capitalist model
Summary
In this article the author tries to reveal the peculiarities of legal regulation of public finance in the constitutions of the instrumental with the social elements of the liberal-capitalist model.
The author argues that the constitutional tool of social elements of the liberal-capitalist model had a
number of characteristic features. Using the mechanisms of the financial system these peculiar constitution
expanded the limits of state intervention in economic life of society. The constitutional regulation of public
finance began regarded as a reliable mechanism for meeting the most important public interest, maintain
public welfare and social development.
Key words: constitution, constitutional model, public finances, taxes, budget, government borrowing.

А.М. Худык
Публичные финансы как объект правового регулирования конституций инструментальной
с социальными элементами либерально-капиталистической модели
Аннотация
Определяются особенности правового регулирования публичных финансов в конституциях инструментальной с социальными элементами либерально-капиталистической модели.
Автор утверждает, что конституции инструментальной с социальными элементами либеральнокапиталистической модели имели ряд характерных особенностей. С помощью механизмов финансовой системы эти конституции установили довольно четкие границы вмешательства государства в
экономическую жизнь общества. Конституционное регулирование публичных финансов начало рассматриваться как надежный механизм удовлетворения важнейшего публичного интереса, обеспечение общественного благополучия и общественного развития.
Ключевые слова: конституция, конституционная модель, публичные финансы, налоги, бюджет,
государственные займы.
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V. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС. КРИМІНОЛОГІЯ.
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«НЕОКЛАСИЧНИЙ» НАПРЯМ ТЕОРІЙ ПРИЧИН ЗЛОЧИННОСТІ:
ПОГЛЯДИ АМЕРИКАНСЬКИХ ЕКОНОМІСТІВ НА
ПРИЧИНИ ЗЛОЧИНУ
Зроблена спроба проаналізувати погляди американських економістів на причини злочину, які є представниками «неокласичного» напряму теорій причин злочинності (Michael Sesnowitz, Іsaac Ehrlich, Ann P. Bartel, William M.
Landes, William E. Cobb, Gregory Krohm, John Heineke, Michael K. Block, David J. Pyle, George D. Brower).
Ключові слова: «неокласичний» напрям, злочин, злочинність, причина, раціональний вибір, економічний підхід.

Постановка проблеми. Серед основних
проблем української кримінології Концепцією
розвитку кримінологічної науки в Україні на початку ХХІ ст. виділена проблема підняття на
значно вищий якісний рівень наукової розробки
проблем причин і умов злочинності та злочинної
поведінки. Як зазначають її автори, ця проблема
потребує, насамперед, сучасного теоретичного
осмислення, методологічного спрямування, чіткого розмежування стосовно злочинності як соціального явища та злочинної поведінки, а теоретичні та методологічні висновки мають бути в
якості відповідних гіпотез переконливо перевірені методично обґрунтованими репрезентативними дослідженнями (п. 3.4.). Отже, аналіз вихідних положень теорій причин злочинності є актуальним. У контексті комплексного аналізу теорій причин злочинності інтерес представляють
погляди представників «неокласичного» напряму, основним з яких вважається американський
економіст Gary S. Becker та погляди якого вже
піддані аналізу в наукові літературі [2]. Водночас
системному аналізу поглядів інших представників «неокласичного» напряму (Michael Sesnowitz,
Іsaac Ehrlich, Ann P. Bartel, William M. Landes,
William E. Cobb, Gregory Krohm, John Heineke,
Michael K. Block, David J. Pyle, George D. Brower)
належна увага не приділяється. Це і зумовлює
необхідність у постановці мети статті, яка полягає в аналізі поглядів американських економістів
на причини злочину.
Виклад основного матеріалу. В 1972 році
Michael Sesnowitz в статті «Дохід від берглері»
на основі конкретних даних кримінальної статистики намагався пояснити прибутковість вчинення берглері. Автор зробив висновок про те,
що у зв’язку з тим, що берглері є високоризикованим злочином, особа, яка його вчиняє, ризикує
118

бути затриманою та засудженою. Автор виклав
свій висновок у формулі:
R = (1 - p) S + p(S - D),
де R – дохід (return) суб’єкта берглері,
S – розмір вкраденого (stolen),
D – грошовий (dollar) розмір втрат
суб’єкта, які він несе в результаті затримання та
покарання [24, p.477].
На думку автора, ця формула має універсальне значення і може використовуватися для розрахунку дохідності будь-яких видів злочинної
діяльності корисливої спрямованості. Sesnowitz
за допомогою цієї формули вирахував середній
чистий дохід суб’єкта берглері у розмірі $ 120,
чим і пояснив широку поширеність цього виду
злочинів у США. Максимізація очікуваної користі у поведінці злочинця – основна ідея підходу Sesnowitz-а.
Також відомим представником «неокласичного» напряму є політеконом Іsaac Ehrlich, який у
статті «Участь у незаконних діях: теоретичне та
емпіричне дослідження» (1973) підкреслив, що
проста модель вибору між законною і незаконною
поведінками може бути сформульована в рамках
звичайної економічної теорії, центральною гіпотезою якої є те, що якщо у певний період дві діяльності будуть взаємно виключними, одна з них буде
обрана в результаті порівняння очікуваної вигоди
від кожної діяльності окремо [11, p.523].
У статті «Загрожуючий плив смертної кари: питання життя та смерті» (1975) Ehrlich, досліджуючи причинність злочину на прикладі
умисного вбивства, пропонував уявити, що o вигоди особи від очікуваних витрат Со залежить
від її особистих витрат cо та дій, пов’язаних з
витратами, інших осіб Cj, j=1, … n, або
(1) Uo (Co) = Uo (co, cj),
де символ ∂Uo/∂cj, означає напрям, в якому
на вигоду o впливають дії з витрат, які здійсню-
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ються іншими. Головна особливість цієї моделі
витрат, яка включає взаємозалежні преференції,
полягає в тому, що вона забезпечує каркас аналізу позитивних або негативних передач ресурсів
однією особою (означає о особи), які модифікують (змінюють) рівні витрат, схвалених іншими,
одночасно визначаючи її особистий рівень витрат. Такі модифікації (зміни) в загальному є наслідком дії відповідних виробничих функцій передачі, внесків у вигляді ресурсів, якими володіє
о особи та інших релевантних осіб, та потенційних вигод і покарань, які є зумовлюючими до
прихильних або недоброзичливих дій о з мінливими ступенями нерішучості [13, p.399].
Злочин же можна розглядати як сплановану
дію злочинця о з заподіяння тяжкої шкоди жертві v значенням оv рівним нулю. Злочинець піддається впливу витрат, пов’язаних з плануванням
та безпосереднім вчиненням злочину, та обирає
ризик виникаючих небажаних витрат, включаючи затримання, засудження та покарання [13,
p.399]. Припускаючи, що злочинець поводиться з
метою максимізації очікуваної вигоди, обов’язковою й обґрунтованою умовою для вчинення
вбивства є те, що очікувана користь о від злочину перевищує користь від альтернативної дії:
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де s = a, … , s означають ряд взаємовиключних та спільно вичерпних становищ, в яких може опинитись суб’єкт вбивства; сos показує рівні
витрат злочинця, сітку потенційних покарань та
інших витрат, які можливі при таких становищах; π8 означає суб’єктивну оцінку можливостей
цих становищ в результаті вбивства; та Смо і
С1о показують, відповідно, перспективи витрат у
випадку вчинення вбивства або вибору альтернативної дії [13, p.400]. Для ілюстрації біхевіоральних результатів моделі крізь ще достатньо загальний приклад Ehrlich запропонував узяти існування тільки чотирьох становищ, у яких опиняється суб’єкт вбивства (див. Таб. 1).
У таблиці № 1, Ра означає можливість затримання та 1 – Ра означає її доповнення – можливість уникнення затримання; Рс | а означає
обумовлену можливість засудження за злочин
цим затриманням, та 1- Рс | а означає її доповнення – можливість засудження за менший злочин (включаючи виправдання); на кінець, Рс | с
та 1- Рс | с означають, відповідно, обумовлені можливості виконання цього покарання та інших пока-

рань, призначених за вчинення вбивства. Економічна інтуїція Ehrlich-а підказала йому, що рівні істотності витрат можна побудувати у відповідності до
тяжкості покарання, призначеного злочинцю; наприклад, Ca > Cb > Cc > Cd [13, p.400].
Крім того, Ehrlich відзначає, вбивство також може бути побічним продуктом, або якщо
більш загально - доповненням інших злочинів
проти особи та власності. У зв’язку з цим на рішення вчинити ці злочини також будуть впливати фактори, які визначають можливість опинитись у становищах, позначених в таблиці № 1.
І на вчинення вбивства будуть впливати фактори,
як прямо впливають на злочини, пов’язані з ним.
У загальному, пише Ehrlich, біхевіоральні результати, які стосуються впливу різних можливостей на вчинення вбивства також аналізуються
в рамках включення пов’язаних злочинів. І для
методологічної спрощеності та у зв’язку з тим,
що вимоги до даних викреслюють загальну емпіричну імплементацію таких рамок, подальше дослідження ним акцентується на безпосередньому
впливі на вбивство таких економічних факторів,
як дохід та безробіття [13, p.401].
Розглядаючи вплив можливості та тяжкості
покарання на вчинення злочину, Ehrlich вважає,
що безпосередній результат моделі, незалежної
від специфічних мотивів та обставин, які приводять до акту вбивства, полягає у тому, що зростання можливості або тяжкості різних покарань
за вбивство зменшується відносно очікуваної
вигоди від альтернативної незалежної діяльності, очікуваної вигоди від вбивства або від дій,
наслідком яких може бути вбивство. На його думку, сформульована модель дозволяє отримати
більш детальний прогноз відносних розмірів загрожуючих впливів затримання, засудження та
його виконання, які пропонуються теорією для
точної емпіричної перевірки. Можна й зробити
ранжування рівнів витрат у становищах, у яких
опиняється суб’єкт убивства в разі його вчинення, включаючи страту, позбавлення волі, інше
покарання та відсутність покарання за вбивство,
та встановлений рівень можливостей затримання
та обумовлених можливостей засудження та
страти. Може бути й визначено, що часткові еластичності очікуваної корисності від злочину, з
врахуванням цих можливостей, можуть бути
розташовані в такому спадаючому порядку:

є є

є

(3)
Pa
Pc|a
Pe|c
де єР = – д ln U* / д ln P для P = Pa, Pc | a,
Pe | c.
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Цікавим висновком умови (3) є те, що чим
більш загальна подія, яка приводить до небажаних обставин злочину, тим більший загрожуючий вплив, пов'язаний з його можливістю: зростання на 1 відсоток у (суб’єктивній) можливості
затримання Ра, заданих значеннях умовних можливостей Рс | а та Ре | с, зменшують очікувану
вигоду від вбивства більше ніж на 1 відсоток
зростання умовної (суб’єктивної) можливості
засудження за вбивство Рс | а (поки Рс | а < 1), по
суті, тому, що зростання Рс | а підвищує все від
початку до кінця, тобто безумовні можливості
трьох наслідків: страти, іншого покарання за
вбивство та покарання за менший злочин, тоді як
зростання Рс | а збільшує безумовну можливість
тільки двох попередніх наслідків [13, p.401]. Сильніше, зростання на 1 відсоток Рс | а передбачає
більший загрожуючий вплив ніж зростання на 1
відсоток Ре | с поки Ре | с менше одиниці. Якщо
наявний однаковий зв'язок між середніми
суб’єктивними оцінками особи Ра, Рс | а та Ре |
с, та об’єктивними значеннями змінних, та між
середньою очікуваною користю особи від злочину та фактичним рівнем злочинності населення,
рівняння (3) буде тоді результатом теореми, яка
піддається перевірці, відносно часткової еластичностей рівня вбивств в заданий період з врахуванням об’єктивних значень особи Ра, Рс | а та
Ре | с. Ehrlich переконаний, що на базі цього аналізу можна зробити прогноз про те, що поки
страта винних убивць стримує акти вбивств,
celeris paribus, затримання і засудження винних
убивць, ймовірно буде мати навіть більший стримуючий вплив [13, p.402]. Зазначимо, ці положення більш детально викладені й у попередньому дослідницькому есе Ehrlich-а дворічної
давнини з такою ж назвою [12].
Крім того, досліджуючи вплив факторів на
вчинення злочину, Ehrlich відзначав, що згідно із
запропонованою ним економічної моделі розуміється, що спонукання вчинити вбивство або інший злочин, який має своїм результатом убивство, в загальному буде залежати від стабільності
доходу (або достатку) [13, p.402; 11, p.559-561].
Отже, наш аналіз, дозволяє нам погодитися
з думкою Schneider-a про те, що, за моделлю Ehrlich-а, злочинці реагують на спокуси та шанси
так само, як і несхильні до злочинності люди [3,
c.240]. Кримінально карані діяння, за моделлю
Ehrlich-а, особливо майнові злочини, вчиняються злочинцями як нормальні ринкові операції, оскільки швидкоочікувана вигода переважає витрати. Тяжкість злочину зіставляється
з вигодами і витратами, які аналізуються злочи120

нцем до вчинення злочину, з оцінкою ймовірності свого арешту, засудження і покарання, а також
можливої тяжкості цього покарання.
Можливим представляється виділення
трьох основних доводів Ehrlich-а:
1. Злочинна поведінка характеризується інтересом злочинця в отриманні максимальної вигоди від своєї, саме злочинної діяльності.
2. Збільшення тяжкості покарань (застосування смертної кари), підвищення ймовірності
затримання та засудження злочинця знижують
рівень злочинності та впливають на потенційних
злочинців. Причому останнє виступає стримуючим фактором протягом тривалого часу після
винесення вироку. Крім того, стримуючим фактором виступає і захист потенційної жертви злочину від віктимізації шляхом здійснення заходів
«захисту», що збільшує обсяг «імовірних витрат»
потенційного злочинця та, відповідно, зменшує
«вигоду» від злочину.
3. Злочинність є наслідком нерівності доходів і безробіття.
Варто також відзначити, що економічні
моделі, подібні до моделі Ehrlich-а, розробили
Ann P. Bartel, William M. Landes, William E.
Cobb, Gregory Krohm.
Так у 1974 році Ann P. Bartel за результатами дослідження «Аналіз потреби фірм у захисті від злочинності» дійшла висновку, що витрати
фірм на захист зменшують намагання вчинити
злочини щодо них (витрати у $100 зменшують
ймовірність втрат на 15%) [4, p.68-69]. Через рік
Bartel опублікувала результати свого дослідження у вигляді статті з такою ж назвою [5]. Крім
того, економічна модель Bartel була перевірена
даними про арешти жінок, які підтвердили теоретичні прогнози [6]. Учена дійшла висновку, що
можливість арешту та можливість засудження
мають значний стримуючий вплив на вчинення
майнових злочинів жінками. Водночас трудова
зайнятість одружених жінок такого впливу не
мала, а зменшення середньої кількості дітей дошкільного віку у повних сім’ях за 1960-1970 рр.
стало «фоном» зростання рівня майнових злочинів, вчинених жінками за цей же період [7].
У 1977 році William M. Landes, провівши
економічне дослідження угону літаків у США за
період 1960-1976 рр. зазначив, що існує зв'язок
між збільшенням можливості затримання, умовної можливості тримання під вартою та винесення вироку, та скороченням кількості угону літаків [20, p.36]. Через рік Landes також опублікував
результати свого дослідження у вигляді статті з
такою ж назвою [21]. Витратний метод аналізу
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крадіжок зі взломом запропонували William E.
Cobb [10], Gregory Krohm (1973) [19] та Дж.
Патрік Ганнінг (1973) [3, c.241].
Враховуючи, що в кожній запропонованій
вище економічній моделі злочинної діяльності можливості стану, в якому опиниться злочинець (затримання та позбавлення волі), фіксовані, економісти John Heineke та Michael K. Block висловились
щодо їх нереалістичності, оскільки чим більше
злочинець учиняє злочинів, тим більша ймовірність затримання та засудження [8].
Block і Heineke вважають, що моральні витрати на вчинення злочину та безробіття повинні
бути враховані в моделях прийняття рішень на
заняття незаконною діяльністю. На їх думку,
особа повинна виділяти певний час між законною діяльністю (яку вчені позначають як "працю") та незаконною діяльністю («крадіжка», враховуючи, що їх аналіз стосується майнових злочинів). Враховуючи саме цей момент, Block і
Heineke пропонують таку формулу вигоди від
кримінальної діяльності:
U = U (L, T, W),
де U = Вигода (Utility);
L = Праця (Labor);
T = Крадіжка (Theft);
W = Добробут суб’єкта рішення (Wealth of
decision maker);
W визначається:
W = WO + WLL + (W 1 - pF)e(T),
де WО = забезпечений постійним доходом
добробут суб’єкта рішення (Endowed wealth of
the decision maker);
WL = Рівень доходу від законної діяльності
(Rate of return);
W1 = Рівень доходу від незаконної діяльності;
F = Тяжкість покарання (особливо розміру
штрафу на 1 злочин);
p = можливість арешту/засудження
(рrobability);
e = кількість злочинів, учинених суб’єктом
рішення [18, p.12].
David J. Pyle констатував, що внесення L
(«праці») та T («крадіжки») до розрахунків стало
важливим відступом від позицій Becker-а і Ehrlich-а, оскільки «L» та «T» містять як моральні
витрати на вчинення злочину легальну зайнятість [23]. Так, суб’єкт прийняття рішення вчинити злочин визначаає кількість часу, яку необхідно приділити вчиненню крадіжки («T») для
збільшення вигоди («U»).

Як і більшість економічних моделей злочинної поведінки, модель Block-а і Heineke допускає те, що виділення особою часу між «L» і «T»
залежить від його/її ставлення до ризику, а також
визначає, що таке виділення часу також залежить
від його/її чесності (UL - UT). Отже, William
James Haga вважає, що немає нічого дивного у
тому, що етичні міркування виявляються важливими детермінантами кримінальної поведінки [18, p.13].
Як бачимо, і «економічний» підхід не позбавлений критики.
Richard F. Sullivan ще в 1973 році зазначив,
що в цих нових дослідженнях присутня небезпека ігнорування довгострокових соціальних витрат тієї чи іншої політики або закону. Крім того,
в деяких випадках, просто «ірраціональним» буде неповернення колишнього засудженого до
злочину. Використовуючи такі методи, як метод
аналізу витрати-вигоди, системного аналізу та
програмного бюджетування, економісти прагнуть розробити критерії поліпшеного розподілу
ресурсів у правоохоронній сфері. Однак Richard
F. Sullivan скептично відноситься, у цьому випадку до припущень економістів щодо однієї мети
органів кримінальної юстиції – захисту суспільства [25, p.138].
Johannes Andenaes також критично висловився, відзначивши, що «… економісти виходять
з такого загального уявлення про злочин та його
мотивацію, яке різко протирічить традиційному
погляду соціологів, які працюють у цій сфері» [1,
c.182]. Продовжуючи критику, Andenaes підкреслює, що важко пояснити особливе трактування
економістами психології та мотивації злочинців
або потенційних злочинців. Його дивує повернення до Бентама у другій половині ХХ ст. На
його думку, психологія раціонального вибору
може бути застосована до деяких категорій злочинів (злочинів «білих комірців» та організованої злочинності), але не до всіх з них: «Вести
мову про раціональний вибір, коли справа йде
про вбивство, яке стало результатом сімейного
конфлікту або бійки в кабаці, або про нетверезого гвалтівника або учасника шайки підлітків, повидимому, не має великого сенсу... [1, c.183].
Критиці піддаються і погляди економістів
стосовно стримуючого (загрожуючого) впливу
смертної кари на рівень злочинності – наприклад, критика Jon-а K. Peck-а [22], William-а J.
Bowers-а та Glenn L. Pierce [9; 14]. Незважаючи
на це Ehrlich і по-сьогодні активно просуває свої
ідеї, пропонуючи науковому світу результати
досліджень причинності в економічній моделі
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злочину та правового захисту (1987 р., у співавторстві з George D. Brower) [15], співвідношення
категорій – злочину, покарання та ринку злочинів (1996 р.) [16], економіки злочинності (2006 р.,
у співавторстві з Zhiqiang Liu) [17].
Наведене дозволяє нам зробити такі висновки: 1. Основними представниками «неокласичного» напряму теорій причин злочинності
виступили Gary S. Becker, Michael Sesnowitz,
Isaac Ehrlich, John Heineke та Michael K. Block.
2. Дослідження із застосуванням економічного
аналізу злочинності здійснюються за домінуванням економістів Сполучених Штатів Америки, як
і в інших сферах економічної теорії. 3. Дослідження злочинності із застосуванням економічного аналізу здійснюються економістами, а не
кримінологами. 4. Дослідження із застосуванням
економічного аналізу злочинності (стосовно
природи злочинної поведінки) несуть переважно
теоретичний характер і не підтверджені емпірично. Деякі з них, хоча й емпірично підтверджені
(наприклад, A. Bartel та William Landes), стосуються злочинів економічного характеру. А якщо
такі злочини і несуть насильницький характер, їх
мотиви переважно корисливі. 5. Даний факт дозволяє стверджувати, що з усього запропонованого представниками «неокласичного» напряму
теорій причин злочинності, яке має своєю основою «економічні міркування», має для кримінології лише обмежену цінність.
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«NEOCLASSIC» ORIENTATION OF CRIME CAUSATION THEORIES:
VIEWS OF AMERICAN ECONOMISTS ON THE CAUSES OF CRIME
Summary
The author made an attempt to analyse the American economists’ views on causes of crime, who are
the representatives of “neoclassic” orientation of crime causation theories (Michael Sesnowitz, Іsaac Ehrlich,
Ann P. Bartel, William M. Landes, William E. Cobb, Gregory Krohm, John Heineke, Michael K. Block,
David J. Pyle, George D. Brower).
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С.И. Нежурбида
«НЕОКЛАССИЧЕСКОЕ» НАПРАВЛЕНИЕ ТЕОРИЙ ПРИЧИН ПРЕСТУПНОСТИ:
ВЗГЛЯДЫ АМЕРИКАНСКИХ ЭКОНОМИСТОВ НА ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Аннотация
Сделана попытка проанализировать взгляды американских экономистов на причины преступления, которые являются представителями «неоклассического» направления теорий причин преступности (Michael Sesnowitz, Іsaac Ehrlich, Ann P. Bartel, William M. Landes, William E. Cobb, Gregory
Krohm, John Heineke, Michael K. Block, David J. Pyle, George D. Brower).
Ключевые слова: «неоклассическое» направление, преступление, преступность, причина, рациональный выбор, экономический подход.
Таблиця № 1.
Становища суб’єкта вбивства (Ehrlich)
Подія
Становище s
Можливості
πs
засудження за
вбивство

Затримання

засудження за
менш тяжкий злочин
або виправдання

Відсутність
затримання
Джерело: Ehrlich (1975). – р. 400.

Майбутні витрати
Cs
Cd : (co = 0; cυ = 0)
Cc : (co = c; cυ = 0)

страта
позбавлення
волі за вбивство
інше покарання

(Pa) (Pc | a) (Pe | c)
(Pa) (Pc | a) (1 – Pe |
c)
Pa(1 – Pc | a)

Cb : (co = b; cυ = 0)

відсутність покарання

1 – Pa

Ca : (co = a; cυ = 0)
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ПОДІЛУ ЗАМАХУ НА ВИДИ ТА КРИТЕРІЙ ТАКОГО ПОДІЛУ
Проаналізовано існуючі в науці кримінального права підходи до проблеми поділу замаху на види, оскільки закінчений замах зазвичай розглядається як більш суспільно небезпечне діяння, ніж незакінчений замах. Поділ замаху на закінчений та незакінчений має значення при призначенні покарання за вчинене та вирішенні питань, пов’язаних з добровільною відмовою від доведення злочину до кінця. Тому і критерій виділення закінченого і незакінченого замаху не повинен бути невизначеним і умовним.
Ключові слова: незакінчений злочин, замах на злочин, закінчений замах, незакінчений замах.

Постановка проблеми. Замах на злочин,
як вид незакінченого злочину, охоплює діяльність, яка проявляється в різних формах і проходить визначений процес розвитку, що може тривати протягом тривалого часу. Процес розвитку
злочинної діяльності під час вчинення замаху на
злочин характеризуються діями (бездіяльністю),
які вчиняються особою і виражають різний ступінь реалізації злочинного умислу. У зв’язку з
цим велике практичне і теоретичне значення має
поділ замаху на закінчений і незакінчений, оскільки такий поділ, перш за все, демонструє різний
обсяг виконаних особою злочинних дій, які
спрямовані на вчинення злочину, ступінь реалізації умислу особи, а також впливає на ступінь
суспільної небезпеки вчиненого діяння. Діяння
винного, яке утворює замах, його обсяг і характер досить різноманітне, тому і спроби визначення критерію виділення закінченого та незакінченого замаху багато чисельні і різноманітні.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Замах на злочин був предметом наукових досліджень М.Д. Дурманова, В.Д. Іваново, Н.Ф. Кузнєцової, А.П. Козлова, Г.В. Назаренко, М.П. Рєдіна, А.І. Сітнікової, М.С. Таганцева, І.С. Тишкевича, В.П. Тихого, А.В. Шевчука та інших. Водночас необхідно зазначити, що питання про критерій виділення закінченого та незакінченого замаху на сьогодні або не досліджуються або досліджуються лише фрагментарно.
Мета статті. З огляду на вищенаведене, метою цього дослідження є аналіз висловлених у літературі позицій з приводу доцільності поділу замаху на види та визначення критерію виділення
закінченого та незакінченого замаху на злочин.
Виклад основного матеріалу. В теорії
кримінального права злочини за ступенем завершеності поділяються на закінчені та незакінчені. Незакінчений злочин охоплює такі стадії вчинення злочину, як готування до злочину та замах
на злочин. Поняття замаху на злочин чітко визначено в ч. 1 ст. 15 КК України: замахом на зло124

чин є вчинення особою з прямим умислом діяння
(дії або бездіяльності), безпосередньо спрямованого на вчинення злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини КК України,
якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин, що не залежали від волі винного. Із
цього визначення можна виокремити ознаки замаху на злочин, зокрема: об’єктивна сторона характеризується завершеністю або незавершеністю дій винного; злочин не доводиться до кінця з
причин, що не залежали від волі винного;
суб’єктивна сторона виражається у вигляді прямого умислу [7, с.440-441]. Вище зазначені ознаки, притаманні всім видам замаху. Як відомо,
кримінальне законодавство визначає закінчений
та незакінчений вид замаху.
Та незважаючи на те, що кримінальне законодавство України протягом усієї історії розвитку
аж до КК України 2001 року на законодавчому рівні не закріплювало види замаху на злочин, в теорії
кримінального права давно відстоювалася точка
зору щодо необхідності такого поділу залежно від
обсягу виконаних дій. Початок такого поділу був
покладений ще німецькими юристами, які розрізняли три ступені замаху: спроба дальня (невинна),
ближня і вчинений злочин [17, с.67].
Однак, більшість післяреволюційних і сучасних вчених визнавали і визнають необхідність
поділу замаху на два види: закінчений і незакінчений [2, с.142-151; 6, с.137; 8, с.27; 11, с.426427; 12, с.12; 18, с.261; 21, с.157-167]. Так, В. Тихий, вважає, що «поділ замаху на закінчений і
незакінчений має значення як для кваліфікації (їх
визначення дане в різних частинах статті 15 КК),
так і для призначення покарання» [19, с.57]. Як
зазначає М.В. Грінь, «поділ замаху на закінчений
і незакінчений відіграє важливу роль при визначенні ступеня суспільної небезпеки вчиненого,
призначення покарання і вирішення питання про
добровільну відмову від вчинення злочину» [1,
с.14]. Автори одного з підручників з кримінального
права України також вважають, що поділ замаху на

Науковий вісник Чернівецького університету. 2012. Випуск 636. Правознавство.

Доцільність поділу замаху на види та критерій такого поділу

закінчений і незакінчений має значення для вирішення питань, пов’язаних з добровільною відмовою від доведення злочину до кінця [7, с.451].
А.П. Козлов вважає, що «ототожнення закінченого і незакінченого замаху немає значення
для кваліфікації злочину, але є важливим фактором, який допомагає індивідуалізувати покарання», і тому вважає, що суттєвої необхідності в
законодавчій диференціації замаху на закінчений
і незакінчений немає [3, 289-290].
На думку А.І. Ситникової, «поділ замаху
на види має практичне значення у зв’язку з тим,
що застосування норми про добровільну відмову
можливе тільки при незакінченому замаху і готуванні до злочину [14, с.108].
Однак, разом з тим, деякі автори не визнають
доцільність і значення поділу замаху на закінчений
і незакінчений, вважаючи його формальним, і заперечують вплив такого поділу на кваліфікацію дій
і призначення покарання [ 10, с.119].
Ще Г.Е. Колоколов, заперечував загальноприйнятий поділ замаху на закінчений і незакінчений, оскільки під замахом на злочин він розумів тільки закінчений, а всі інші дії відносив до
підготовчих, які не підлягають кримінальній відповідальності [5, с.228-229].
Так, Н.Ф. Кузнєцова вважає, що «поділ замаху на закінчений і незакінчений не має суттєвого практичного і теоретичного значення»,
оскільки: по-перше, такий поділ не зумовлений
природою дій, які утворюють замах, оскільки це
– єдині і нерозривні дії щодо вчинення злочину;
по-друге, у більшості випадків дії по виконанню
злочину являють собою один, швидкоплинний
акт, так що відірвати його початок від кінця неможливо; по-третє, вказаний поділ немає суттєвого значення через те, що злочинна діяльність
припиняється через обставини, які не залежать
від волі особи [10, с.94].
На нашу думку, правильно вважав А.А. Піонтковський, «різниця між закінченим і незакінченим замахом випливає із самої суті розвитку
злочинної діяльності як зовнішня реалізація злочинного умислу; …незакінчений і закінчений
замах характеризуються різним ступенем суспільної небезпеки, оскільки при незакінченому замаху заплановані винним злочинні дії не повністю реалізовані» [15, с.427].
Отже, незважаючи на неоднозначність думок щодо доцільності та необхідності поділу замаху на закінчений і незакінчений, на нашу думку, такий поділ потрібен, бо він має суттєве як
теоретичне, так і практичне значення, оскільки,
поділ замаху на види вказує, перш за все, на різний

обсяг виконаних особою злочинних дій, спрямованих на вчинення закінченого злочину, ступінь реалізації особою злочинного умислу і впливає на характеристику суспільної небезпеки вчиненого посягання, а також має значення як для кваліфікації,
так і для призначення покарання.
Кримінальний кодекс України 2001 року
вперше на законодавчому рівні закріпив поділ
замаху на види. Замах на злочин поділяється законодавцем на закінчений (ч.2 ст. 15 КК) і незакінчений (ч. 3 ст. 15 КК) за суб’єктивним критерієм, тобто за ставленням винного до вчинених
ним дій, за власним уявленням про ступінь його
діяння у вчинені злочину.
Однак серед науковців і практиків немає одностайної думки щодо критеріїв поділу замаху на види.
Одні автори беруть за основу критерій суб’єктивний
[2, с.145-151; 4, с.26; 15, с.513-514; 20, с.117-118; 22,
с.218], інші – об’єктивний [10, с.91-95; 23, с.34], треті
пишуть про необхідність поєднання суб’єктивного й
об’єктивного критеріїв (змішаний критерій) [24,
с.239; 13, с.120; 21, с.162-163].
Прихильники об’єктивного критерію вважають, що замах буде закінченим чи незакінченим залежно від фактичного завершення дій, які
вказані в диспозиції відповідної статті Особливої
частини КК України і вважають незакінченим,
замах при вчиненні якого не були виконані всі
дії, необхідні для закінчення злочину, а закінченим замахом – виконання усіх дій, необхідних
для закінченого злочину. Так, М.Д. Шаргородський визнавав замах закінченим, коли особа виконала всі дії, необхідні для досягнення злочинного
результату. М.Д. Дурманов, який критикуючи прихильників об’єктивного критерію, зазначав:
«…прийняття об’єктивного критерію для розмежування закінченого і незакінченого замаху призвело б до нескінчених суперечок про те, були чи
не були необхідні для вчинення злочину дії, фактично вчинені винною особою» [2, с.13]. Як правильно зазначає В.Ф. Караулов, «при застосуванні
об’єктивного критерію для закінченого замаху необхідні такі умови, які можливі тільки при вчиненні закінченого злочину. Якщо злочинний результат
не настає, значить, не все те, що було необхідним
для настання злочинного наслідку, було виконано.
І якщо використовувати об’єктивний критерій, то
необхідно визнати неможливим існування закінченого замаху, адже завжди якихось дій винної особи
не буде достатньо для закінчення злочину. Якщо ж
заперечувати наявність закінченого замаху, то це
означає не враховувати важливого значення відношення самої особи до вчинених нею дій. А це
необхідне як для встановлення вини особи, так і
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для визначення ступеня суспільної небезпеки вчиненого злочину [4, с.27].
На нашу думку, об’єктивний критерій не
придатний для розмежування закінченого і незакінченого замаху, адже у випадку ненастання
злочинних наслідків об’єктивно не було виконане все те, що необхідне для їх настання. Тому,
завжди констатується незакінчений замах на
злочин, а закінчений замах залишається поза
сферою застосування.
Прихильники змішаного критерію, вважають, що для виділення закінченого і незакінченого замаху необхідний збіг фактичного завершення дій і оцінки ступеня реалізації умислу [24,
с.239; 20, с.120. Так, Г.В. Назаренко та А.І. Ситникова вважають, що поділ замаху на закінчений
і незакінчений необхідно проводити за ступенем
реалізації об’єктивної та суб’єктивної сторін
злочину, а тому критерієм є сукупність об’єктивних і суб’єктивних ознак складу злочину. Закінчений замах, на думку зазначених вище вчених,
характеризується тим, що об’єктивна сторона
виконана повністю, але умисел суб’єкта не реалізований до кінця через обставини, які не залежать від нього. Незакінчений замах відрізняється
тим, що об’єктивна і суб’єктивна сторона не реалізовані до кінця. Тут же вони зазначають, що
«врахування об’єктивної і суб’єктивної сторін
дозволяє охопити ознаки закінченого і незакінченого замаху і зробити правильний висновок
про характер замаху» [14, с.39]. Заперечуючи
доцільність застосування змішаного критерію
для розмежування закінченого і незакінченого
замаху, правильно, на нашу думку, автори одного із підручників зазначають, що «… формула
змішаного (суб’єктивного і об’єктивного) критерію, яка пропонує визнавати закінчений замах на
злочин там, де зроблено усе, необхідне для вчинення злочину, є невдалою, оскільки ставить поняття закінченого замаху в повну залежність від
розсуду суддів» [9, с.179; 16, с.56.].
Сутність суб’єктивного критерію зводиться
до того, що вид замаху на злочин визначається в
залежності від ставлення самого винного до вчинених ним дій, його власним уявленням про ступінь виконання ним злочинного діяння. Як зазначалося раніше, саме за цим критерієм (суб’єктивним) проведено законодавчий поділ замаху на
види в статті 15 КК України. Закон (ст. 15 КК
України) цей критерій втілив у словах «які вважала необхідними».
Замах на вчинення злочину є закінченим,
якщо особа виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця, але
126

злочин не було закінчено з причин, які не залежали від її волі (особа з метою вбивства стріляє у
потерпілого і, вважаючи, що мети досягнуто, залишає його на місці вчинення злочину, а згодом
життя потерпілого рятується). При незакінченому
замаху винний, хоч і безпосередньо спрямовує свої
зусилля на вчинення злочину, не робить всього
того, що вважає за необхідне для досягнення злочинного результату, усвідомлює неповноту вчинення своїх дій і необхідність їх продовження (наприклад, винного, який таємно вилучив чуже майно, затримують при виході з квартири – місця незакінченого посягання на власність) [7, с.450]. Тобто, якщо винний вважає, що він вчинив усі дії, необхідні для завершення злочину, – наявний закінчений замах, якщо не всі – незакінчений замах.
Висновки. Кримінальний кодекс України
2001 року вперше на законодавчому рівні закріпив
поділ замаху на види. Замах на злочин поділяється
законодавцем на закінчений (ч.2 ст. 15 КК) і незакінчений (ч. 3 ст. 15 КК) за суб’єктивним критерієм, тобто за ставленням винного до вчинених ним
дій, за його власним уявленням про ступінь його
діяння у вчинені злочину. На думку автора, саме
даний критерій найбільш доцільний і обґрунтований для розмежування закінченого і незакінченого
замаху на злочин.
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Feasibility of separation attempt on types and criteria of this division
Summary
The paper analyzes approaches to the problem of separation of the assassination of species in the science of
criminal law as a complete swing is generally regarded as more socially dangerous act than unfinished attempt. Separation of attempted and completed unfinished matter in sentencing for acts and matters related to the voluntary waiver of
proof of the crime to the end. Criterion selection complete and incomplete attempt should not be vague and arbitrary.
Key words: incomplete crime, attempt to commit a crime, assault ended, unfinished attempt.
М.Д. Дякур
Целесообразность деления покушения на виды и критерий такого разделения
Аннотация
Проанализированы подходы к проблеме деления покушения на виды в науке уголовного права, поскольку
оконченное покушение обычно рассматривается как более общественно опасное деяние, чем неоконченное покушение. Разделение покушения на оконченное и неоконченное имеет значение при назначении наказания за совершенное преступление и решении вопросов, связанных с добровольным отказом от доведения преступления до конца.
Критерий выделения оконченного и неоконченного покушения не должен быть неопределенным и условным.
Ключевые слова: неоконченное преступление, покушение на преступление, оконченное покушение, неоконченное покушение.
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ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ НОРМАТИВНИХ ОЗНАК СУБ'ЄКТА
ФІКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА (СТ. 205 КК УКРАЇНИ)
Стаття присвячена аналізу суб'єкта злочину, передбаченого ст. 205 КК України, його суттєвих юридичних ознак.
Ключові слова: суб'єкт злочину, фіктивне підприємництво, створення фіктивного підприємства.

Постановка проблеми. Конституція України закріпила основоположні права і свободи
людини і громадянина, як найвищі соціальні
цінності. До них відносяться: життя і здоров'я,
честь і гідність, недоторканість і безпека, а також
право на працю, що включає можливість заробляти
собі на життя працею, яку людина вільно обирає
або на яку вільно погоджується (ст. 43) за умови,
що держава забезпечує захист цих прав і свобод, в
тому числі і право господарювання за наявності
соціальної спрямованості економіки (ст. 13). Також
кожна людина має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом (ст. 42).
Створення та діяльність суб'єктів господарювання здійснюється відповідно до норм Цивільного кодексу (далі – ЦК), Господарського кодексу (далі – ГК), іншого базового законодавства
та нормативно-правових актів.
Ступінь наукової розробки. Проблему визначення суб'єктів господарювання плідно досліджують українські правознавці – представники
цивілістичної школи (О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова
та ін.) та господарського права (О.М. Вінник,
В.С. Щербина та ін.). Представники цивільного
та господарського права поділяють суб'єктів господарювання на юридичних осіб та фізичних
осіб – підприємців, беручи за загальну основу
запровадження спеціальних режимів господарювання [11], хоча є і більш чітка їх класифікація
[6; 5]. В той же час, на наш погляд, правове становище суб'єктів господарського права з врахуванням цивілістичних засад на монографічному
рівні дослідив В.С. Щербіна [12].
Саме дослідження, за влучним визначенням
П.П. Андрушко, „базового законодавства”, на наш
погляд, може посприяти найбільш глибшому дослідженню юридичних ознак (в першу чергу) суб'єктів злочину, передбаченого ст. 205 КК України.
Виклад основного матеріалу. В Конституції України при визначенні особливостей юридичної відповідальності закріплено: „юридична
відповідальність особи має індивідуальний характер” (ч. 2 ст. 61). Цей постулат деталізовано в
ст. 62 Конституції, яка констатує: „особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може
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бути піддана кримінальному покаранню, доки її
вину не буде доведено в законному порядку і
встановлено обвинувальним вироком”.
Ці надзвичайно важливі положення Конституції українській законодавець конкретизував
в певній мірі в нормах чинного Кримінального
кодексу України (далі – КК) (Розділ ІV статті 1822). Так суб'єкт будь-якого злочину повинен мати законодавчо визначені ознаки: 1) ознаки особи – фізична особа ; 2) особа має вікові ознаки:
14, 16, 18, 25, 35 років; 3) особи, яким чинним
законодавством встановлено спеціальний правовий статус: службова / посадова особа, представник влади, місцевого самоврядування тощо.
Проблема суб'єкта злочину в науці кримінального права хоча й постійно досліджується,
проте в силу змін і доповнень, внесених до КК
залишається актуальною.
Слід відмітити, що поняття суб'єкта злочину, передбаченого ст. 205 КК, необхідно розглядати в двох аспектах:
1. Як юридичну категорію, визначену чинним кримінальним законодавством (КК, КПК), а
також іншим законодавством та нормативноправовими актами.
2. Як елемент складу злочину, сукупність
ознак за наявності яких певна особа може нести
відповідальність за вчинене кримінальноправове посягання [8, c.320-360].
Що стосується нашої проблематики, то
найбільш повно ознаки суб'єкта фіктивного підприємництва визначив П.П. Андрушко, який зазначає, що аналіз об'єктивних ознак злочину (діяння – створення, придбання суб'єкта підприємницької діяльності) та нормативно-правової бази,
яка регламентує порядок створення та придбання, дозволяє зробити висновок, що суб'єктами
цього злочину можуть бути: 1) фізичні особи
(громадяни України, особи без громадянства,
іноземці), які є засновниками суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи; 2) служ

В українському праві пропозиції науковців щодо
визнання суб'єктом злочину юридичної особи не
сприйняті.
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бові особи підприємств, установ, організацій, які
прийняли рішення про створення чи придбання
іншої юридичної особи; 3) власники (засновники) юридичної особи, які прийняли рішення про
створення (придбання) іншої юридичної особи;
4) фізичні особи, які зареєстрували (придбали) за
підробленими, викраденими, втраченими паспортами чи за паспортами померлих осіб; 5) особи,
які за підробленими документами зареєстрували
чи придбали на ім'я інших фізичних та юридичних осіб суб'єкт підприємництва – юридичну
особу [1, c.51-52].
З огляду на це, враховуючи дані судовослідчої практики застосування ст. 205 КК увага
буде зосереджена саме на юридичних ознаках
осіб, які притягуються до кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво.
При дослідженні фіктивного підприємництва, на наш погляд, автори (П.П. Андрушко, П.С.
Берзін, Н.О. Гуторова, О.О. Дудоров, Є.Л. Стрельцов та ін.) основну увагу приділяли суб'єктам
підприємницької діяльності, що є дуже важливою складовою ознакою фіктивного підприємництва. В той же час щодо визначення специфічних юридичних ознак, за якими особа (особи)
може бути визнана суб'єктом (суб'єктами) цього
злочину, увага приділяється недостатня в силу
своєї малої конкретизації.
Це підтверджується, наприклад, таким: суб'єктом фіктивного підприємництва може бути
особа, яка сама або з іншими особами створила
(заснувала) та зареєструвала або придбала юридичну особу - суб'єкта підприємницької діяльності.
При розслідуванні справ за обвинуваченням за ст. 205 КК України у правозастосувачів
виникають численні проблеми саме щодо встановлення суб'єктивних ознак цього злочину, що
вимагає проведення більш детального аналізу
ознак суб'єкта фіктивного підприємництва з метою усунення наявних проблем.
Розділом IV Загальної частини КК України
на нормативному рівні (ст.ст. 18-22) визначено
суб'єкта злочину (загального, спеціального), його
ознаки, при наявності яких може наставати кримінальна відповідальність. В диспозиції ст. 205
КК законодавець ніяких ознак, які б впливали на
визначення ознак суб'єкта цього злочину не вказав.
В той же час, як засвідчує судова практика, виникає проблема щодо кваліфікації дій службових
осіб, які придбали суб'єкт підприємницької діяльності з метою зайняття незаконною діяльністю.
Суб'єкта фіктивного підприємництва характеризують такі законодавчі ознаки: 1) відповідно до ст.ст. 6, 7, 8 КК – це громадяни України,

особи без громадянства, іноземці – фізичні особи; 2) особи, яким до вчинення злочину виповнився визначений законом вік (ст. 22 КК); 3)
осудна або обмежено осудна особа, яка має необхідні інтелектуальні, психофізичні і соціальні
якості (ст.ст.19, 20, 21 КК).
Українські науковці, які досліджували проблему фіктивного підприємництва, зважаючи на
ці обставини, зазначали, що суб'єктом цього злочину є фізична осудна особа, тобто загальний
суб'єкт злочину. У випадку, коли вчинення таких
дій здійснюється службовою особою шляхом
використання службового становища, вчинене
належить кваліфікувати за сукупністю із відповідним злочином у сфері службової діяльності, що
нами підтримується.
В кримінально-правовому сенсі слід розглянути надзвичайно важливу обставину – чи
обґрунтовано законодавець визначив вік відповідальності за злочин, передбачений ст. 205 КК, з
16-річного віку (ч. 1 ст. 22).
Чинний Цивільний кодекс України передбачає можливість надання повної дієздатності
особам з 16-річного віку. З цього випливає, що
після набуття законної сили рішення суду про
визнання особи повністю дієздатної у віці 16 років вказана особа може створювати суб'єкти підприємницької діяльності, придбавати суб'єкти
підприємницької діяльності або набувати керівні
посади у господарських товариствах.
Зазначене породжує проблему. Відповідно
до п. 4.1. Мінімальних стандартних правил ООН
стосовно відправлення правосуддя щодо неповнолітніх („Пекінські правила”) 1985р. відмічається, що нижня межа віку кримінальної відповідальності „не повинна встановлюватися на надто
низькому віковому рівні, враховуючи аспекти
емоційної, духовної та інтелектуальної зрілості”.
Аналіз судової практики, даних статистики, наукових праць з питань психічного розвитку осіб у
віці 16 років тощо, засвідчують, що дають підстави вважати наступне. Особи у віці 16 років можуть не усвідомлювати в повному об’ємі що таке
підприємницька діяльність, в якому порядку вона
здійснюється, не розуміти всіх прав та обов'язків
особи, яка займається підприємницькою діяльністю безпосередньо, або опосередковано шляхом
утворення (заснування) юридичної особи.
Ми вважаємо, що без аналізу чинного законодавства, позиції вищих судових органів України
вирішувати ці питання однозначно надто складно.
Особи, які вчиняють ці злочини, при наявності всієї сукупності юридичних ознак, стають: 1) суб'єктом кримінально-правових відносин; 2) суб'єктом
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злочину; 3) суб'єктом кваліфікованого різновиду
злочину; 4) суб'єктом видів покарань.
У сучасній судовій практиці України поширеним (за вивченою судовою практикою це складає
96%) є реєстрація підприємства на підставну особу: на безробітного, малозабезпеченого, на будьяку іншу особу, яка приймає на себе обов'язки засновника підприємства, керуючись виключно бажанням отримати за це разову винагороду.
Відповідно до п. 18 постанови Пленуму
ВСУ від 25 квітня 2003 р. N 3 "Про практику застосування судами законодавства про вiдповiдальнiсть за окремі злочини у сфері господарської
діяльності" дії осіб, на ім'я яких за їх згодою зареєстровано суб'єкт підприємництва з метою,,
зазначеною в ст. 205 КК, мають кваліфікуватись
як пособництво фіктивному підприємництву, а в
разі, коли їх діями здійснено легалізацію (державну реєстрацію) суб'єкта підприємництва (підписання та нотаріальне посвідчення установчих
документів, призначення на посаду керівника
підприємства тощо), - як виконавство цього злочину [10, c.218].
В юридичній літературі висловлювалась
пропозиція щодо можливості кваліфікації за ст.
205 КК дій підставних (формальних) засновників
i, одночасно, керівників суб’єктів підприємництва, якi не спроможні оцінити характер i зміст
вчинюваних ними по службі дій, переконані у їх
правомірності та не обізнані у справжній, приховуваній за допомогою суб’єкта підприємництва
незаконній діяльності фактичних керівників. З
такою пропозицією ми погодитись не можемо у
зв'язку із відсутністю в цих осіб спеціально визначеної мети злочину, передбаченого ст. 205
КК. Також вважаємо необґрунтованою точку зору щодо можливості визнання суб'єктом цього
злочину інших, відмінних від засновника, осіб,
які є службовими особами підприємства за відсутності спеціальної мети, а також не застосовували спеціального способу вчинення цього злочину – неприйняття участі у створенні або придбанні суб'єкта підприємницької діяльності.
Аналіз наукових джерел, судової практики
дає підстави вважати, що основною ознакою для
визнання особи суб'єктом злочину, передбаченого статтею 205 КК є наявність спеціальної мети,
яка визначена законом, а особи, які не мають
прямого умислу на використання в подальшому
створеного/придбаного суб'єкта підприємницької
діяльності для прикриття незаконної діяльності
або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, не можуть бути засуджені за ст. 205 КК.
В той же час, як свідчить судова практика, особи,
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які становляться фактичними неофіційними керівниками та власниками створеного (придбаного) суб'єкта підприємницької діяльності, часто не
встановлюються, до кримінальної відповідальності не притягуються, а кримінальну відповідальність несуть саме підставні особи.
Г.Ю.Г. в 2007р. за попередньою змовою з
невстановленою слідством особою, умисно, не
маючи на меті ведення підприємницької діяльності, зареєстрував на своє ім'я за грошову винагороду суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу). Суд відмітив, що Г.Ю.К., незаконно використав норми законодавства (ст.ст. 81, 87,
89 Цивільного кодексу України, ст.ст. 56, 57, 89
Господарського кодексу України). Таку оцінку
дій Г.Ю.К. ми не підтримуємо, зважаючи на те,
що право на здійснення підприємницької діяльності, в тому числі шляхом створення юридичної
особи гарантовано Конституцією (ст. 42). Більш
того, далі у вироку суд зазначає, що безпосередню діяльність створеної юридичної особи здійснював не Г.Ю.К., а невстановлені слідством особи шляхом здійснення безтоварних операцій.
Г.Ю.К. було засуджено за ч. 1 ст. 205 та ч.
2 ст. 358 КК України до двох років позбавлення
волі, а на підставі ст. 75 КК його було звільнено
від призначеного покарання [4].
З цього слідує, що на момент створення
(придбання) суб’єкта підприємництва у підставних осіб найчастіше відсутня спеціальна мета прикрити незаконну діяльність або здійснити
види діяльності, щодо яких є заборона.
Вважаємо, що у цьому випадку необхідно
дотримуватись принципу суб'єктивного вмінення, та визнавати суб'єктом цього злочину осіб,
які створюють або придбають суб'єкт підприємницької діяльності – юридичну особу з метою,
визначеною ст. 205 КК України.
Аналіз судової практики засвідчує, що у
переважній більшості особи, які створили або
придбали юридичну особу – суб'єкта підприємницької діяльності, не були встановлені. А у
справах, направлених до суду за ст. 205 КК, лише у 2% з них було встановлено осіб, в діях яких
був склад злочину, передбачений ч. 1 ст. 205 КК,
і в 3% - кваліфікований склад, передбачений ч. 2
ст. 205 КК.
В юридичній літературі усталеною точкою
зору є те, що ті фіктивні засновники або набувачі
юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, які не є його службовими особами i які
надалі не беруть участі у незаконній діяльності,
заради прикриття якої створювався чи придбавався суб'єкт підприємництва, можуть притягува-
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тись до кримінальної вiдповiдальностi за фіктивне підприємництво - як співучасники цього злочину. Погоджуючись з цією думкою, ми вважаємо, що у подібних випадках може мати місце
групове вчинення цього злочину за ознаками,
передбаченими ч. 2 або ч. 3 ст. 28 КК, що підтверджується судовою практикою [2; 3].
Як зазначається в документах державної
податкової служби (в т.ч. – податкової міліції),
технологія створення фіктивних підприємств постійно ускладнюється та вдосконалюється, що
засвідчує велику суспільну небезпеку не лише
самого діяння, а й осіб, які його вчиняють. Дані
судової практики свідчать, що фіктивні підприємства створюються за документами реально існуючих засновників, а на керівні посади призначаються тех. реально існуючі особи, процедура
створення здійснюється з всебічним дотриманням вимог чинного законодавства як до реєстрації,
так і своєчасності постановки на облік у відповідних органах. Фіктивним підприємство стає після
заміни його керівників і учасників на неіснуючих
або підставних осіб, які не пройшли перевірки в
органах ДПС за місцем реєстрації підприємства.
Інформація про вчинені дії або не подається взагалі, або подається таким чином, щоб вона не була
зафіксована в установленому порядку.
Складність кваліфікації таких дій полягає
також в тому, що такі та подібні підприємства
(юридичні особи), як правило, створюють підґрунтя для реєстрації інших підприємницьких
структур що діють з метою отримати незаконні
доходи. З цього слідує, що одна особа може створити, придбати або використати декілька фіктивних підприємств, а тому в таких випадках слід вирішувати питання про встановлення продовжуваного або складеного (складного) злочину.
У зв'язку з цим, П.П. Андрушко слушно зазначав, що в тому разі, коли особа, на ім’я якої
зареєстровано чи від імені якої придбано суб'єкт
підприємницької діяльності - юридичну особу,
не усвідомлювала справжньої мети його створення чи придбання, вважаючи, що суб’єкт підприємництва буде здійснювати законну діяльність, вона не підлягає кримінальній вiдповiдальностi через відсутність вини. Виконавцем злочину,
передбаченого ст. 205 КК, має визнаватись особа,
яка спонукала формального власника юридичної
особи створити чи придбати її [9, c.398].
Українські науковці, досліджуючи питання
юридичної оцінки дій осіб, які вчинили злочин,
передбачений ст. 205 КК України з використанням підставних осіб при вчиненні ухилення від
сплати податків i зборів, висловили думку про

необхідність розмежування таких різних кримінально-правових проблем, як власне фіктивне
підприємництво (склад злочину, описаного у ст.
205 КК) i фіктивне керівництво (заснування)
підприємства, яке здійснює реальну, повноцінну
фінансово-господарську діяльність, приховану,
щоправда від оподаткування. Так, О.О. Дудоров
відмітив, що якщо постанова Пленуму ВСУ від
26 березня 1999 р. N 5 "Про деякі питання застосування законодавства про вiдповiдальнiсть за
ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів" містила хоча б вказівку на
тих, хто фактично виконував обов'язки службових осіб підприємств, яку при бажанні можна
було інтерпретувати як позначення так званих
"посередніх" виконавців податкового злочину, то
постанова Пленуму ВСУ в 28 жовтня 2004 р. N
15 "Про деякі питання застосування законодавства про вiдповiдальнiсть за ухилення від сплати
податків, зборів, інших обов'язкових платежів"
розглядувану кримінально-правову проблему,
яка доволі гостро стоїть на практиці, взагалі не
чіпає [7, c.47-48].
В результаті дослідження практики застосування ст. 205 КК встановлено наступне. Діяння, вчинене особами у віці від 20 до 45 років –
92%; з використанням документів підставних
осіб – 91,5%; „підставними керівниками (в більшості директором – головним бухгалтером) 38%.
Більш складно визначитись у питанні про
те, чи можуть фіктивні керівники суб’єктів господарювання притягуватись до вiдповiдальностi
за вчинення злочинів у сфері службової діяльності. О.О.Дудоров визначається, що такі управлінці є службовими особами у кримінальноправовому розумінні цього поняття, оскільки на
підприємствах незалежно від форми власності
вони займають посади, пов’язані з виконанням
органiзацiйно-розпорядчих та адміністративногосподарських обов’язків, як цього вимагає примітка до ст. 364 КК. Легальне визначення поняття службової особи акцентує увагу не на фактичному виконанні певних обов’язків, що для фіктивних управлінців, як правило, не є притаманним,
а на обійманні посади, з якою нормативні акти та
установчі документи конкретного суб’єкта господарювання пов'язують виконання органiзацiйно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків.
Висновки. Суб'єктом фіктивного підприємництва на законодавчому рівні слід визначити
фізичну особу, яка досягла 18-річного віку. В
залежності від виконуваних функцій, наявних
повноважень, мотивів, цілей та мети, слід прове-
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сти класифікацію суб'єктів цього злочину, якими
можуть бути: фізичні особи, які суб'єктом (суб'єктами) цього злочину використовуються як
підставні особи в разі усвідомлення ними злочинного характеру вчинюваних дій та виконанням об'єктивної сторони злочину в якості співвиконавця, або особи, визначеної ч. 2 або ч. 3 ст. 28
КК, або в якості співучасника (чч. 4, 5 ст. 27 КК).
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Criminal Code of Ukraine and its essential legal features.
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Аннотация
Данная статья посвящена анализу субъекта преступления, предусмотренного ст. 205 УК Украины, его существенных юридических признаков.
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УДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ПРАКТИКИ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИВАТНИХ ОСІБ
У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
Розглянено особливості та значення, сучасний стан нормативно-правового регулювання забезпечення
безпеки приватних осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві України.
Ключові слова: нормативно-правові акти, систематизація, кодифікація.

Постановка проблеми. Проблеми захисту
приватних осіб, які беруть участь у розслідуванні
злочинів в Україні, посилюється у зв’язку з реструктуризацією злочинності. Аналіз сучасного
законодавства, що регулює забезпечення безпеки
приватних осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві України свідчить, що у цій
сфері існує значна кількість проблем, подолання
яких потребує значних зусиль з боку органів
державної влади. Насамперед – це недосконалість законодавства, яке регулює захист приватних осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві України. Оскільки, правовою основою
захисту даних осіб та їх близьких родичів є Конституція України, Кримінальний та Кримінальний-процесуальний кодекс України, Кодекс
України про адміністративні правопорушення,
Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть
участь у кримінальному судочинстві» та інші
акти законодавства України, але багато положень цих та інших правових актів застарілі за
своєю сутністю та не враховують особливостей
сучасного етапу розвитку української державності та криміногенної ситуації в Україні. Крім того, сьогодні спостерігається наявність суперечностей між сучасною законодавчою базою системи захисту приватних осіб, які беруть участь у
кримінальному судочинстві України та європейськими стандартами. Необхідно також відзначити,
що потребують свого врахування в нормативноправовому забезпеченні безпеки діяльності, щодо
безпеки приватних осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві України, зміни у суспільних
відносинах характерних для сьогодення.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Проблема вдосконалення нормативно-правового
регулювання забезпечення безпеки приватних
осіб у кримінальному судочинстві актуальна.
Проблемні питання, пов’язані з дослідженням
нормативно-правового регулювання забезпечення безпеки приватних осіб кримінального судо-

чинства України, у своїх працях досліджували
Н.П. Матюхіна, І.В. Пахар, М.В. Куркін, С.М.
Стахівський, В.Ф. Опришко та інші. У процесуальній літературі чимало авторів вказували на необхідність розв’язання проблеми послідовного
вдосконалення нормативно-правового закріплення процесуальної безпеки, заходів та методів
щодо забезпечення безпеки приватних осіб кримінального судочинства України та щодо членів
їх сім’ї чи близьких родичів.
Дослідження й аналіз положень цих праць
дає підстави дійти висновку про неповне дослідження даної теми в законодавчому забезпеченні
України. Серед іншого, такі питання стосуються
вдосконалення законодавчого забезпечення та
практичного застосування заходів забезпечення
безпеки приватних осіб кримінального судочинства Укарїни, що є одними із ключових елементів механізму захисту особи у кримінальному
процесі України.
Мета і завдання дослідження. Метою написання даної статті є розгляд значення та особливостей нормативно-правового забезпечення
безпеки приватних осіб кримінального судочинства України, висвітлення пропозицій та шляхів
удосконалення, а також проаналізувати їх ефективність втілення на практиці;
Виклад основного матеріалу. Загальна
спрямованість діяльності із забезпечення безпеки
діяльності приватних осіб, які беруть участь у
кримінальному судочинстві України та її значущість зумовлюють її особливе місце у загальній
системі захисту: з одного боку, як її окрема складова, а, з іншого, як одна із характеристик кожного компоненту цієї системи. При цьому безпека розглядається як стан, коли ризик шкоди особам або втрати (збитків) обмежений допустимим
рівнем. Підкреслюється, що безпека приватних
осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві України є одним із аспектів якості. Ґрунтуючись на цих положеннях, сутність діяльності
із забезпечення безпеки приватних осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві Украї-
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ни визначається як здійснення системи заходів,
спрямованих на зниження рівня ризику до реально можливого рівня. Усі ці заходи будуть дієвими, якщо матимуть правову форму, тобто будуть
визначеними в законах та підзаконних нормативно-правових актах. Забезпечення безпеки приватних осіб, які беруть участь у кримінальному
судочинстві України неможливе без законодавчої правової бази, нормативних актів, реалізації
організаційно-профілактичних заходів і засобів,
програм, планів, наказів та інших управлінських
рішень [2, c. 119].
Складність соціально-правового статусу
приватних осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві України, невпинне загострення
криміногенної обстановки в державі, оновлення
й удосконалення заходів, способів і прийомів
забезпечення безпеки приватних осіб, які беруть
участь у кримінальному судочинстві України
зумовлює необхідність постійного перегляду та
розвитку змісту нормативних приписів, покликаних забезпечити впорядкування відносин в досліджуваній сфері.
Важливим заходом удосконалення нормативно-правового забезпечення безпеки приватних осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві України є його систематизація. І.В.
Пахар зауважує, що аналіз нормативно-правових
актів, що впливають на умови безпеки життя
приватних осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві України, показує, що має місце
певна роздробленість нормативної бази, необізнаність даних осіб щодо нормативних нововведень, видання взаємовиключних документів [6].
У період реформування системи правоохоронних органів актуальним постає питання систематизації нормативної бази, приведення її у
відповідність сучасним умовам. Викликає стурбованість той факт, що на практиці ці нормативні
документи працюють не в повному обсязі. В існуванні такого стану справ є декілька причин
(зацікавленість керівників; необізнаність громадян у своїх правах і гарантіях; відсутність механізму захисту соціальних інтересів приватних
осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві України тощо). Це тим більш уявляється
необхідним у зв’язку з тим, що нормативноправове забезпечення безпеки приватних осіб,
які беруть участь у кримінальному судочинстві
України, складається не лише із загальних нормативних актів, а й спеціальних, серед яких особливе місце займають відомчі нормативні акти:
закони, накази, настанови, інструкції [8, c. 153].
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Питома вага відомчих нормативних актів у
загальному обсязі нормативно-правового забезпечення безпеки приватних осіб, які беруть
участь у кримінальному судочинстві України,
але не зовсім відповідає цивілізованим стандартам правового регулювання суспільних відносин.
«Безперечно, – вказує В.Ф. Опришко, – в нормативному регулюванні суспільних відносин питома вага законів, як нормативно-правових актів
вищої юридичної сили, має переважати. Це пояснюється як зростаючою соціальною роллю закону в суспільстві, так і високим ступенем їх
стабільності. Крім того, «первинний» характер
норм, які містяться в даному виді нормативних
актів, визначає, що відповідно до законів має будуватись вся система законодавства країни. Однак, як показує практика, близько 30 тис. нормативно-правових актів, що становлять правову
базу нашої держави, закони України та нормативні акти, які мають силу закону, становлять лише
4,6% нормативно-правових актів, а, відповідно,
підзаконні (у тому числі й відомчі) нормативноправові акти – 95,4% [9, c. 350].
Зрозуміло, що для полегшення в користуванні й ефективного застосування правових приписів,
масив нормативно-правових актів, покликаний регулювати відносини у сфері забезпечення безпеки
приватних осіб, які беруть участь у кримінальному
судочинстві України, має бути певним чином структурованим і впорядкованим. Це завдання може
бути виконаним лише за допомогою систематизації
нормативно-правових актів.
О.О. Зайчук і Н.М. Оніщенко в своїх працях висвітлюють, що законодавство на сучасному етапі багато в чому не встигає за динамікою
розвитку суспільних відносин, інколи вступає в
протиріччя з раніш прийнятими правовими актами. У результаті цього воно містить акти і норми, що формально не діють, у ньому зустрічаються прогалини і не узгодженні положення. Деякі законодавчі акти мають повторення, містять
не досить ясні формування, терміни. Тому всебічна систематизація законодавства є першочерговою практичною необхідністю як певний засіб
упорядкування правих структур в умовах формування їх розвитку правої системи України [7].
Разом з тим, законодавство на сучасному
етапі багато в чому не встигає за динамікою розвитку суспільних відносин, інколи вступає в протиріччя з раніш прийнятими правовими актами.
У результаті цього воно містить акти і норми, що
формально не діють, у ньому зустрічаються прогалини і не узгоджені положення. Деякі законодавчі акти мають повторення, містять не досить
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ясні формування, терміни. Різноманіття нормативних актів, велика кількість юридичної інформації потребує визначеного порядку й організованості в системному розподілі правого матеріалу, зручності його використання на практиці.
Тому, вирішення цієї складної проблеми, що порушує оптимальні умови правового регулювання, полягає в систематизації. Потреба в ній викликана тим, що завдяки процесу систематизації
можна перебороти безладдя у величезній системі
нормативно-правових актів, забезпечувати їх
збалансованість, взаємозв’язок і компактність,
позбутися протиріч у законодавстві. Така діяльність особливо нагальна в умовах формування
демократичної соціально-правової держави. Усебічна систематизація законодавства є першочерговою практичною необхідністю як певний засіб
упорядкування правових структур в умовах формування і розвитку правої системи України [6].
Отже, підвищення ефективності забезпечення безпеки приватних осіб, які беруть участь
у кримінальному судочинстві України прямо залежить від систематизації відповідного нормативно-правового матеріалу в струнку та взаємоузгоджену систему. Необхідність систематизації
законодавства зумовлена потребою його вдосконалення, звільнення від застарілих актів і суперечливих норм та усунення правових прогалин.
Водночас його впорядкування повинно сприяти
найбільш ефективному застосуванню законодавчих актів, підвищенню рівня правового виховання, юридичної культури населення. Правотворчий процес, як основний засіб здійснення державної політики гармонізації соціальних взаємовідносин, покликаний задовольняти потреби суспільства у їх нормативно-правовому забезпеченні.
Однак характер практичної реалізації створення
адекватного правового поля породжує дві основні проблеми суто пізнавального характеру: поперше, систематизацію накопиченого нормативного матеріалу, обґрунтування фундаментальних
принципів, на яких він базується; по-друге, відповідність утворених системно-структурних
одиниць права динаміці суспільних взаємодій.
Сьогодні в Україні темпи створення нормативно-правових актів, покликаних регулювати
відносини в сфері забезпечення безпеки приватних осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві України, ще не зовсім високі. І якщо
зараз не зайнятись науковою розробкою проблем
розробки та систематизації цих нормативних актів, у майбутньому виникнуть труднощі в її якісному проведенні, а відтак, у знаходженні та використанні потрібних норм права, хаос і плута-

нина в законодавчій сфері організованого суспільства. Також серйозною проблемою масиву відомчих нормативно-правових актів у даній сфері
є їх численність, розрізненість і неузгодженість
правових норм, які в них містяться. Існуючий
стан системи нормативних актів, що регулюють
безпеку приватних осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві України, викликає труднощі як у пошуку необхідного нормативного
матеріалу, так і в застосуванні нормативних приписів. На сьогодні досить гостро стоїть проблема
систематизації відомчих актів нормативного характеру. Водночас, недоліки відомчої нормотворчості
та його результатів – нормативно-правових актів,
зокрема, відсутність науково обґрунтованої систематизаційної діяльності, негативно впливають на
ефективність реалізації останніх. [5, с. 48].
Виходячи із зазначеного, для розв’язання
проблеми нормативно-правового забезпечення
безпеки приватних осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві України, потрібно здійснити кодифікацію нормативно-правового матеріалу в сфері забезпечення безпеки праці та приватних осіб, які беруть участь у кримінальному
судочинстві України. Результатом такої кодифікаційної роботи мусить бути Положення про забезпечення безпеки приватних осіб, які беруть
участь у кримінальному судочинстві України.
Цей нормативно-правовий акт повинен вирішувати усі важливі питання захисту й охорони прав
приватних осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві України на життя, здоров’я,
честь, гідність і недоторканність.
Висновки. Дослідження шляхів удосконалення нормативно-правового механізму забезпечення безпеки приватних осіб, які беруть участь
у кримінальному судочинстві України, дозволяє
зазначити, що доцільно організувати та здійснити глибокі наукові дослідження проблем законності під час забезпечення безпеки приватних
осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві України, та підготовку науково обґрунтованих рекомендацій щодо попередження та
викорінення негативних явищ у системі правоохоронних органів, скорегувати перспективні та
поточні плани науково-дослідницьких робіт, передбачивши включення до них досліджень проблем забезпечення законності під час захисту
приватних осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві України. Основні дослідження
повинні передбачити глибоке та всебічне вивчення причин і умов, що призводять до порушень законності за основними напрямками приватних осіб, які беруть участь у кримінальному
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судочинстві України і визначення ефективних
заходів попередження їх негативного впливу та
розробку єдиних об’єктивних критеріїв оцінки
стану законності в діяльності органів, що забезпечують безпеку приватних осіб, які беруть
участь у кримінальному судочинстві України.
Отже, для полегшення в користуванні та
ефективного застосування правових приписів,
масив нормативно-правових актів, покликаний
регулювати відносини в сфері забезпечення безпеки приватних осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві України, має бути певним
чином структурованим і впорядкованим. Це завдання може бути вирішеним лише за допомогою систематизації нормативно-правових актів.
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PERFECTION NORMATIVELY LEGAL ADJUSTING AND PRACTICES OF PROVIDING
OF JUDICIAL SAFETY OF PRIVATE INDIVIDUALS IN CRIMINAL LEGAL PROCEEDING
OF UKRAINE
Summary
Features and values, modern state of the normatively-legal adjusting of providing of safety of private
persons that participate in the criminal rule-making of Ukraine, are considered in the article.
Keywords: normatively-legal acts, systematization,codification.
Т.В. Куровская
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРАКТИКИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЧАСТНЫХ ЛИЦ
В КРИМИНАЛЬНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ УКРАИНЫ

Аннотация
Рассмотрены особенности и значения, современное состояние нормативно-правового регулиро-

вания обеспечения безопасности частных лиц, которые участвуют в криминальном судопроизводстве
Украины.
Ключевы еслова: нормативно-правовые акты, систематизация, кодификация.
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© 2012 р. П.С. Пацурківський, І.І. Бабін
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
АКТУАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ В НАУЦІ ПОДАТКОВОГО ПРАВА
Зростаюча роль податкового права свідчить про все більш активне використання податків як джерела наповнення публічних грошових
фондів, що підтверджує важливість наукового
осмислення удосконалення податкового законодавства, доктринального аналізу досвіду формування та функціонування системи податків та
зборів в умовах ринкових відносин. У монографії
О.В. Дьоміна1 на високому науково-теоретичному рівні розглядаються проблеми загальної
теорії податково-правової норми. Важливість
формування вчення про податково-правові норми обумовлена багатьма факторами теоретичного і прикладного характеру. По-перше, оскільки
податкове право традиційно розглядається як
система податково-правових норм, концептуальне питання про його праворозуміння вирішується через осмислення того, що собою являє податково-правова норма. По-друге, в силу того, що
норма являється первинним елементом податкового права, без поняття та сутності цієї категорії
неможливо розглядати практично всі податковоправові та пов’язані з ними явища в сфері оподаткування. По-третє, підвищення вимог до визначеності, узгодженості, усунення прогалин та суперечливостей в податковому праві, обумовлюють вивчення податково-правових норм в аспекті
удосконалення юридичної техніки. По-четверте,
зростаюча тенденція до формалізації податкового права, викликана посиленням уваги до його
процедурних аспектів, диктує вивчення податково-правових норм як ключових елементів податкового процесу. По-п’яте, якість податковоправових норм напряму впливає на ефективність
податково-правового регулювання, і в цьому
контексті норма виступає не просто абстрактним
об’єктом теоретичного аналізу, а важливим засобом практичного удосконалення податковоправової дійсності. На жаль, до цього часу податково-правова норма в науці податкового права
не ставала предметом спеціальних монографічних досліджень. Загальноправові дискусії про
вироблення єдиного поняття “правова норма” не
1

Демин А.В. Общая теория налогово-правовых норм:
Монография. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2012. – 266с.

знаходили адекватного відображення в науці податкового права, інші проблеми (про структуру
податково-правових норм, їх специфічні ознаки,
спеціалізацію, класифікаційні ряди та інше) досліджені фрагментарно. Цілісне вчення про податково-правові норми як самостійний розділ
теорії податкового права до появи даної монографії було відсутнє.
Рецензована монографія має фундаментальний характер. Високий методологічний рівень,
чітка логіка викладеного матеріалу, широке застосування історичного, порівняльно-правового,
формально-догматичного та системного методів
дослідження дали автору можливість комплексно
розкрити проблеми, поставлені у монографічному дослідженні і які сьогодні є найбільш актуальними для усвідомлення сучасного стану теорії
податково-правових норм.
Монографія є змістовною, оригінально побудованою, складеною з урахуванням всебічного
аналізу законодавства, що регулює податкові
відносини. Приваблює те, що дослідження О.В.
Дьоміна не зводиться лише до аналізу російського податкового законодавства та праць російських вчених, але й ґрунтується на працях багатьох
зарубіжних науковців, зокрема австрійських,
американських, англійських, українських, словацьких та французьких вчених.
Монографія складається з чотирьох глав та
відзначається комплексним характером дослідження і вирішенням окресленої проблеми як в
теоретичному, так і в практичному аспектах, а
також вражає оригінальністю постановки принципових питань. Вперше в монографії у якості
форми вираження податково-правових норм розглядається та обґрунтовується судове податкове
право. І це цілком обґрунтовано, адже на даний
час у російській, та й вітчизняній, правовій системі немає іншої галузі права, для якої б роль і
значення судової практики оцінювались настільки високо, як для сфери податків та зборів.
Особливу увагу автор приділяє визначенню родового поняття податково-правової норми,
її структурній організації та нормативно-логічним конструкціям в податковому праві, аналізу
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окремих видів податково-правових норм, що вимагає поглибленого дослідження природи податково-правової норми та необхідність використання нових підходів до їх наукового аналізу.
Необхідно відмітити, що всі положення та висновки монографії мають практичну спрямованість і націлені на вдосконалення податкового
законодавства.
Разом з тим, на нашу думку, на більшу
увагу мало б заслуговувати дослідження піднятої
автором проблеми місця принципів податкового
права в системі податково-правових норм, а також ролі і призначення спеціальних норм в механізмі податково-правового регулювання. Од-

нак наведене зауваження не ставить під сумнів
високий рівень наукового дослідження.
Отже, у монографічному дослідженні
ґрунтовно розглянуто багато актуальних питань,
які становлять інтерес не тільки для фахівців у
сфері податкового права, але й для науковців та
практиків, які працюють у суміжних галузях науки. Саме сьогодні, враховуючи реформування
податкової системи на пострадянському просторі, особливого значення набуває досконале вивчення загальної теорії податково-правових
норм. Тому поява цієї монографії є актуальною
та своєчасною і заслуговує на високу оцінку.

Стаття надійшла до редколегії 4 вересня 2012 року.
Рекомендована до опублікування у “Віснику” відповідальним секретарем Р.О. Гаврилюк.
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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 і 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. Працівники 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. Усі 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 указувати 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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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 додаватися:
- 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 із зазначенням, 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 ТА 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 публікувалася 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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