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ФІЛОСОФСЬКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ВИКЛИКИ НАУКИ ФІНАНСОВОГО ПРАВА
Розкрито переважно ненауковий характер пострадянського вітчизняного пізнання фінансово-правової
дійсності та одержаного в його результаті знання про цю дійсність. Обґрунтовано висновок, що оскільки право,
в тім числі фінансове, має процесуальну природу, то наукове його пізнання належить здійснювати згідно з некласичними стандартами науковості. Резюмується, що в такому разі наука фінансового права як перехідне явище має охоплювати такі якісно виокремлені та функціонально автономні рівні рефлексії над фінансовоправовою дійсністю: філософію фінансового права (включно з методологією його пізнання); соціологію фінансового права; доктрину фінансового права; емпіричні дослідження фінансового права. Обґрунтовано прогноз, що
трансформація галузевих юридичних наук за вищесформульованим принципом у строгій відповідності з некласичними стандартами науковості призведе до фактичної самоліквідації загальнотеоретичного правознавства як безпредметного пізнання та трансформує властиві для пострадянської традиції правопізнання галузеві юридичні науки у
чотири вищезазначені рівні правопізнання.
Ключові слова: некласичні стандарти науковості; наука фінансового права; філософія фінансового права; соціологія фінансового права; доктрина фінансового права; емпіричні дослідження фінансового права.

Постановка проблеми. На даний час
юридична наука в цілому може бути зображена у
вигляді сплющеної піраміди, на вершині якої перебуває загальнотеоретична юриспруденція із
супутніми їй "допоміжними" науками (їх перелік
у різних авторів суттєво різний), а в основі її перебувають галузеві юридичні науки, які на даний
час за їх кількісними вимірами продовжують
зростати в геометричній прогресії. До цих "основних" наук належить і наука фінансового права.
Тобто, на перший погляд юридична наука в цілому
укорінена настільки міцно, що навряд чи можуть
загрожувати їй якісь прикрощі чи несподіванки.
Проте, як відомо, снігова лавина у Карпатах починається із кимось киненої невеликої сніжки або ще якогось порушника "спокою", який
насправді уже давно не є спокоєм, а внутрішньо
чимось іншим. Смертоносні урагани на суші й
океанах також починаються із найлегшого подиху вітру... Можливо, такою образно киненою у
зачаєну юридичну науку сніжкою чи провокаційним подувом вітру в її бік стане нещодавно
вимовлена у запалі дискусії відомим пострадянським філософом права та наукознавцем
Ю.Перм'яковим фраза "чи є самостійний предмет
у так званих галузевих юридичних наук, або ми
маємо перед собою внутрішньоцеховий розподіл
праці спеціалістів у сфері єдиної за своїм предметом і методологією юриспруденції" [1]. Чи ще
доведеться "жбурляти" чимало таких "сніжок",
щоб нарешті юридична наука завирувала, зажила
повноцінним творчим життям справжньої науки?

Загальновідомо, що поділ права на галузі
на підставі позаправового критерію – предмета
правового регулювання та створення фактично
за цим же критерієм галузевих юридичних наук –
це "винахід" ще дорадянського юридичного позитивізму. Радянська теорії права з її основоположним принципом партійності науки довела
цей "винахід" до гротескних форм. Пострадянська юридична наука в переважній більшості своїй
слідує радянським зразкам, особливо на рівні
галузевих юридичних наук. Саме тому одним з
найневідкладніших завдань вітчизняного правознавства і є відверте та водночас конструктивне
осмислення процесів, що відбуваються у них.
Якщо здійснити такий аналіз на прикладі пострадянської науки фінансового права України, то
ми діалектично "схопимо" як найпозитивніші
зміни, що відбулися за цей період у галузевих
юридичних науках, а також водночас побачимо у
найбільш сфокусованому ракурсі їх проблеми.
Щодо першого наголосимо, що внаслідок
переходу від соціалістичного до постсоціалістичного суспільства з'явилася реальна потреба у
наукових фінансово-правових знаннях, відпала
необхідність лженаукової апологетики фінансової діяльності держави, зникла жорстка політична цензура правознавства в цілому, подолано
найвульгарніші прояви методологічного монізму
та ряд інших негативних чинників розвитку науки фінансового права. Поряд з цим з'явилося багатократ чисельніше покоління вчених юристівфінансистів, не обтяжених радянською традицією
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правопізнання і тими ж світоглядними стереотипами, сформувалися адекватні велінням часу їх організаційні структури, почали складатися нові наукові школи, у геометричній прогресії стали приростати фінансово-правові знання.
При ретельнішому аналізі природи цих
прирощених фінансово-правових знань з'ясовується, що ними є не якісно відмітні від попередніх ідеї, гіпотези, концепції, доктрини, філософські засади науки чи її методологічний інструментарій, а головне факти фінансово-правової реальності, які всупереч тому, що вони відображають докорінно відмітну від попередньої фінансово-правову дійсність, все ж таки штучно вмонтовуються більшістю вчених юристів-фінансистів у
ще радянські фінансово-правові концепції.
Ключову роль у цьому відіграє філософсько-методологічна невизначеність пострадянської науки фінансового права. Водночас позиція
соціуму в цілому та держави, зокрема, у даному
питанні очевидні – їм украй необхідне наукове
пізнання права, відповідно до стандартів науковості, оскільки тільки воно здатне розкрити
природу права, його властивості і тим забезпечити реалізацію потенціалу права в інтересах окремих індивідів, їх груп і суспільства в цілому. На
даний час наукознавству відомо три таких стандарти: класичний, некласичний і постнекласичний.
Класичні стандарти науковості забезпечують наукове пізнання усіх системних об'єктів реальності
механістичного типу, некласичні стандарти науковості – усіх процесуальних системних об'єктів і постнекласичні стандарти науковості – усіх системних об'єктів, що саморозвиваються.
Згідно з панівною у пострадянській науці
фінансового права України, інших пострадянських країн позитивістською традицією правопізнання вважається, що фінансове право являє собою виключно сукупність позитивних правових норм, які регулюють відносини в галузі формування, розподілу і використання централізованих і децентралізованих фондів коштів та інших фондів, необхідних для забезпечення безперебійного функціонування органів держави,
органів місцевого самоврядування й органів,
діяльність яких держава визнає необхідною. А
сукупність правових норм – не система їх. Тільки
системи мають адекватну структуру, наділені
внутрішніми і зовнішніми зв'язками, тобто можуть
бути науково пізнані. Якби фінансове право, зокрема, та право в цілому насправді являло собою таку
випадкову сукупність норм, воно б нізащо не підлягало науковому пізнанню.
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Проте існують й інші підходи до розуміння
природи права. Пострадянська некласична філософія права знаходить природу права системною, багатогранною і процесуальною та пояснює, що саме тому "воно не може бути схоплено
у своїй визначеності" [2].
Окремими пострадянськими вченими юристами-фінансистами – Р. Гаврилюк, О.О. Дмитрик, О. Дьоміним, Д. Смірновим, О.І. Худяковим, Р. Шепенком та деякими іншими – також
установлено наявність онтологічного плюралізму
та процесуальної природи й у фінансового права
в цілому та окремих його інститутів, зокрема [3].
Тобто наяву достатні підстави віднести
право в цілому та фінансове право в тім числі
хоча б у постановчому плані, для подальшої перевірки методом наукового пізнання його за певними правилами, до процесуальних системних
об'єктів і вивчати його згідно з некласичними
стандартами науковості. Адже загальнотеоретичною юриспруденцією уже з'ясовано, що епістемологічна модель класичних стандартів науковості в принципі не може бути застосована до
наукового правопізнання [4]. Проте, як не парадоксально, саме за допомогою класичних стандартів науковості як загальнотеоретична юриспруденція в цілому, так і наука фінансового права особливо найдовше та найнаполегливіше намагалися в минулому і прагнуть нині науково
пізнати вищезгадувану сукупність позитивних
правових норм (саме так розуміли раніше та розуміють нині предметність права величезна більшість його дослідників). Унаслідок цього одержані ними знання про сукупність норм позитивного права не наукові.
Ключовою вимогою некласичних стандартів науковості є пряме включення філософських
засад науки у систему наукового знання [5]. Як
переконує величезний історичний досвід розвитку некласичного природознавства та й некласичних наук про культуру, філософські засади науки
не можна ототожнювати з усім масивом філософського знання, оскільки відносно науки у кожну соціокультурну епоху воно надлишкове,
оскільки філософія являє собою рефлексію над
основами усієї культури відповідної епохи і до
певної міри – культури наступних епох.
Під філософськими засадами науки, як зазначає В.С.Стьопін, маються на увазі насамперед
способи включення наукового знання у загальнолюдський контекст культури, його осмислення за
допомогою філософських ідей та принципів, які
обґрунтовують ідеали та норми й основоположні онтологічні постулати науки. До філософсь-
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ких засад науки входять також філософські ідеї
та принципи, які забезпечують перебудову нормативних структур науки і картин реальності, а
після цього застосовуються для обґрунтування
одержаних нових результатів пізнання – нових
онтологій та нових уявлень про методи наукового пізнання. "Проте збігання філософської евристики і філософського обґрунтування не є обов'язковим, - підкреслює В.С.Стьопін. – Може
трапитися, що в процесі формування нових уявлень дослідник використовує одні філософські
ідеї та принципи, а після цього розвинені ним
уявлення одержують іншу філософську інтерпретацію, і тільки так вони набувають визнання і
входять в культуру. Отже, філософські засади
[науки – П.П.] гетерогенні" [6].
Не є тут винятком, як переконує історичний досвід методологічної традиції доктрини
природного права [7], інших пізнавальних традицій правознавства, і правознавство як наука.
У ньому філософські засади правознавства як
науки прийнято називати філософією права. Тому
пізнавальна традиція фінансового права як наука (в
традиційному найменуванні її наука фінансового
права) можлива лише за умови, якщо на її вершині
опиниться у якості окремої складової частини
єдиної науки фінансового права і водночас її пізнавального ядра філософія фінансового права.
У загальнотеоретичному правознавстві, в
тім числі й вітчизняному, цей процес уже спостерігається, однак у силу того, що він ще не завершився, тобто не набув готових зрілих форм, а
також тому, що істина в науці (абсолютна чи
відносна) встановлюється конвенційно суб'єктами наукового пізнання (методом переважного
визнання членів відповідного наукового співтовариства, а йому також потрібно до цього дозріти), в українському загальнотеоретичному правознавстві ще не склалося переважне сприйняття
філософії права як невід'ємної складової частини
правознавчої науки. Водночас воно уже мислиться вітчизняними теоретиками права невідривно від неї.
Невипадково відомий британський філософ
права Н.Сіммондз звернув увагу на те, що право за
своєю природою фундаментально рефлексивне,
іншими словами, філософічне. Ось чому, як вважає
Н.Сіммондз, будучи фундаментально рефлексивним за своєю природою, право не може бути
пізнаним адекватно поза філософією права у
будь-якій традиції правопізнання [8].
Філософія права робить можливим відповідно вирішити питання, що належить розуміти
під правом. Зокрема, філософсько-методологічні

постулати, сформульовані С.Максимовим [9], у
поєднанні їх з доктриною потребового праворозуміння П.Рабіновича [10] у її інтерпретації
Р.Гаврилюк [11] роблять можливим визначити
онтологічну сутність права так: право – це основоположний (потребовий) спосіб соціального буття індивіда, його атрибут, фундаментальна властивість, та такий же атрибут природних груп індивідів і соціуму в цілому. Проте
поза індивідом права немає.
Аналогічно вищевикладеному онтологічна
сутність фінансового права як складової частини права в цілому полягає у тому, що воно є таким же основоположним способом соціального
буття індивідів,природних груп індивідів і соціуму
в цілому, їх атрибутом, фундаментальною властивістю по задоволенню їх же публічних потреб.
У філософії фінансового права як ядрі науки фінансового права немає інших функцій чи завдань,
ніж ті, які є у філософії права в цілому.
Також не відрізняються функції та завдання філософії права в цілому і філософії фінансового права як часткового прояву, останньої зокрема, у виробленні методологічних засад відповідного правопізнання. Методологічні засади
наукового правопізнання, як і їх онтологічні передумови, є результатом філософської рефлексії
над науковим правопізнанням. Тому немає належних і достатніх підстав виокремлювати вироблення методології наукового правопізнання у
відносно автономний, якісно інший рівень правознавства як науки в цілому, так і науки фінансового права, зокрема [12].
Філософія права, в тому числі філософія
фінансового права, враховуючи процесуальну
природу останнього (онтологічний плюралізм) і
неминучість методологічного плюралізму при
його науковому пізнанні, що випливає з некласичних стандартів науковості, може бути багато.
Двома крайніми і водночас найбільш відомими
на даний час їх формами є філософія природного
права та філософія юридичного позитивізму.
Другим за своєю функціональною роллю та
значенням для раціонального правопізнання рівнем науки фінансового права після філософії фінансового права покликана стати соціологія фінансового права. Вона має органічно заповнити
собою той розрив, вакуум у науковому правопізнанні, який склався історично між філософськоправовим і доктринальним догматичним рівнями теоретичного знання про право та існує по
даний час, належно "зістикувати" між собою дані
рівні наукового правознавства. Свідомо уникаючи дискусії щодо об'єкта та предмета соціології
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права та її статусу в системі наукового знання
про право, які ще продовжуються (вступ у дану
дискусію не відповідає меті нашого дослідження
і неприпустимо збільшив би обсяг журнальної
статті), наголосимо, що наукова соціологія права
(права як процесуальної системи) знову ж таки в
принципі не може бути створена за класичними
стандартами науковості (а саме у їх ключі продовжують намагатися вибудовувати одну за іншою
концепції так званої раціональної соціології права [13]). Механістичний (механізменний: "юридичний механізм", "правовий механізм" тощо)
підхід до правопізнання не відповідає його системній процесуальній природі [14].
Оскільки право – це надскладна соціальна
процесуальна самовідтворююча система, то створити наукову соціологію права загалом та наукову
соціологію фінансового права як частковий прояв
першої можливо тільки у строгій відповідності
некласичним стандартам науковості, іншими
словами, за некласичними канонами синергетичної парадигми. Як відомо, синергетична парадигма витісняє на периферію наукового дослідження пошук закономірностей та зведення основи
наукового знання про процесуальні системи до
знання закономірностей, оскільки вони є наслідком глибинних процесів правотворення (в розумінні безперервного самовідтворення права).
"Вічним двигуном" процесів самовідтворення
права є випадковість. Як зазначає відомий соціолог права Г.В.Мальцев, "саме остання [випадковість – П.П.] робить розвиток складних систем
класичним, адаптивним по відношенню до зовнішнього середовища, саме випадковість "відповідальна" за появу нового в даних процесах"
[15]. "Світ [у тім числі Світ Права – П.П.] є конструкція, в побудові якої ми усі беремо участь"
[16], - резюмує основоположник синергетичної
парадигми І.Пригожин.
Але як "упіймати" ту випадковість, що
творить право, і як побачити, зафіксувати
процес творення права відповідною випадковістю? У некласичному науковому природознавстві
з даною метою моделюються реальні процеси,
які мають місце у відповідних системних об'єктах природи, вершиною чого на даний час став
Великий андронний коллайдер, з допомогою
якого вчені-природознавці зуміли таки "впіймати" (у розумінні зафіксувати) бозон Хіггса, який і
є тією випадковістю, що створила матеріальний
світ. Але задовго до факту відкриття бозона Хіггса існування його в природі було геніально передбачено цим ученим.
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Аналогічним передбаченню Хіггсом випадковості, яка стояла біля витоків створення матеріального світу – його бозону (хіггсону у новітній термінології), можна вважати таке ж передбачення та відкриття П.Рабіновичем "можливостей учасників суспільного життя, які є необхідними для задоволення їхніх біологічно й соціально обґрунтованих – за певних історичних умов
– потреб, об'єктивно визначаються досягненим
рівнем розвитку суспільства і мають бути забезпечені кожному з усіх одновидових суб'єктів і
збалансовані з потребами інших суб'єктів і суспільства в цілому, а також зумовлювані такими
можливостями (виділено мною – П.П.) принципи і соціальні норми, реалізація котрих гарантується соціальними обов'язками інших учасників
суспільного життя" як випадковостей, що творять "загальносоціальне право" [17] та щомиті
відтворюють його на новому рівні, оскільки змінюються самі. Процесуальність права зумовлена
процесуальністю таких "можливостей учасників
суспільного життя", як його "вічного двигуна".
Філософсько-методологічним ключем до
адекватного розуміння природи цих "можливостей учасників суспільного життя", іншими словами, загальносоціального права П.Рабінович
обґрунтовано вважає потребовий підхід до правопізнання, зокрема, та потребове праворозуміння в цілому, оскільки тільки за їх допомогою
можливо зрозуміти соціальну сутність права.
Ще у середині 80-х рр. минулого століття він був
інтерпретований П.Рабіновичем "як виявлення
історично зумовлених певних потреб суб'єктів
суспільного життя і встановлення ролі, функції
(як потенційної, так і реальної) тих або інших
предметів у задоволенні таких потреб" [18].
"Цей підхід, з одного боку, не може абсолютизуватись, гіпертрофуватись, оскільки, як і
будь-який інший підхід, він має об'єктивні межі
застосовуваності, а тому не підмінює й не витісняє інші дослідницькі підходи та методи, – зазначав П.Рабінович у 2013 р. – Проте, з другого
боку, останні втрачатимуть свою евристичність,
наукову ефективність, якщо залишиться невідомою, прихованою або ж спотвореною сутність
цих праводержавних явищ, котрі становлять об'єкт їх вивчення, - тобто, якщо застосування таких підходів і методів не спиратиметься на знання цієї сутності. Адже саме сутність явища визначає, глибинно, в кінцевому підсумку (хоча й
звичайно не прямо, а опосередковано) усі його
інші властивості та прояви" [17, c.198].
Отже, якщо під об'єктом наукової соціології права в цілому належить розуміти соціальне
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буття права як явище, то її безпосередній предмет складає вивчення загальносоціального права
в його вищенаведеному розумінні як "можливостей учасників суспільного життя..."
Предметом соціології права з позицій
юридичного позитивізму – вивчення нею ефективності, дієвості відповідних джерел позитивного права. З даного приводу І.Честнов зауважує:
"Тільки коли широкі народні маси починають у
своїй практичній життєдіяльності певною мірою
регулярно використовувати (додержуватися або
виконувати) новий зразок юридично значимої
поведінки, тільки тоді можна говорити про те,
що джерело права сформувалося й увійшло у
правову систему (правову реальність)" [19].
Об'єктом наукової соціології фінансового
права є той самий об'єкт, що і в наукової соціології права загалом. А предметом соціології фінансового права є частковий випадок "можливостей учасників суспільного життя..." по задоволенню їх публічних потреб.
Третій рівень науки фінансового права якщо рахувати від її вершини, – після філософії
фінансового права та соціології фінансового
права – мають складати доктрини фінансового
права. Послуговуючись філософсько-методологічним ключем С.Максимова, можна сказати, що
фінансово-правова доктрина являє собою певний
вид фінансово-правового дослідження та його
результатів "на підставі застосування особливого
методу, що полягає в систематичному, аналітико-оціночному поясненні істотного змісту" [20]
фінансового права. Яскравим прикладом позитивістського доктринального дослідження податкового права можна назвати багатотомний "Курс
податкового права" М.Кучерявенка.
До певної міри, особливо у порівнянні з
попередніми рівнями вітчизняної науки фінансового права, цей рівень наповнений реальним змістом. Однак перед тим, як спробувати якомога
стисліше розкрити цей зміст, вважаємо за необхідне зазначити, що доктринальне розуміння і
пізнання права історично розпочалося у європейській традиції правознавства з його природноправового розуміння та пізнання [21]. Воно було
перерване пізньоантичним (древньоримським)
переворотом у праворозумінні та правопізнанні,
внаслідок якого тотально домінуючими стали
етатистське праворозуміння та позитивістське правопізнання [21, c.147-180]. Саме вони у
вітчизняному загальнотеоретичному правознавстві й особливо в усіх галузевих юридичних науках зберегли за собою це становище по даний
час. І якщо у вітчизняному загальнотеоретично-

му правознавстві більшістю його представників
уже хоча б визнається розрізнення права та закону, то у вітчизняних галузевих юридичних науках майже всі їх представники, за окремими винятками, ототожнюють право із законодавством у широкому розумінні останнього. Цьому за
великим рахунком не змогли завадити навіть три
основних повороти у зарубіжній некласичній
юриспруденції – лінгвістичний, антропологічний
і прагматичний, що відбулися у ХХ ст.
Тому не дивно, що змістове наповнення
вітчизняної фінансово-правової доктрини поки
що не відповідне некласичним стандартам пізнання, однобічне – етатистське догматичне.
Іншими словами, українська галузева доктрина
фінансового права з погляду змісту доктрини
розглядає його тільки як право держави, її атрибут, тобто властивість. У контрагентів держави
з фінансових правовідносин, згідно з цією доктриною, є тільки фінансово-правові обов'язки. Такий підхід до змістового наповнення вітчизняної
фінансово-правової доктрини, серед іншого,
прямо суперечить статті 3 та ряду інших статей
чинної Конституції України. З погляду філософсько-методологічних підходів до правопізнання
етатистська фінансово-правова доктрина абсолютизує юридичний позитивізм як метод пізнання (в його конкретних проявах опису, обґрунтування та пояснення наукових фактів) і відкрито відкидає всі інші підходи до пізнання права, що також явно суперечить некласичним стандартам науковості.
Тим не менше, з-під етатистського догматичного фінансово-правового залізобетону, який
намагається за будь-яку ціну не допустити інших
поглядів на природу фінансового права та його
властивості, а також інших філософсько-методологічних підходів до його пізнання, починають
пробиватися перші паростки антропологічносоціологічних підходів до розуміння та пізнання
фінансового права. Найголовнішим здобутком їх
на даний час є належно обґрунтований висновок
про те, що антропологічно-соціологічне пізнання
фінансового права в цілому та його інститутів,
зокрема, можливе і що таке пізнання його забезпечує потребовий підхід до праворозуміння та
правопізнання [21, c.737-756], запропонований та
обґрунтований, як уже зазначалося, П.Рабіновичем. Однак некласичної наукової доктрини фінансового права ще немає – її належить розробити й
обґрунтувати, на що, очевидно, знадобляться час та
зусилля не одного або декількох учених.
Нарешті, емпіричні дослідження складають четвертий рівень пізнавальних рефлексій з
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приводу фінансово-правової дійсності. Згідно з
канонами наукознавства, головним призначенням емпіричних наукових досліджень є встановлення наукових фактів. За питомою вагою зпоміж усіх знань про фінансове право зазвичай
на емпіричні дослідження його випадає левова
частка. За формою це, насамперед, кваліфікаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, величезна більшість статей у науковій періодиці і навіть чимало монографій. Зі змістовного погляду вони – це головне
опис, систематизація та класифікація окремих
інститутів, субінститутів і субсубінститутів, інших формально виокремлених фрагментів позитивного фінансового права, його коментування.
Саме тому характер фінансово-правового законодавства у широкому розумінні цього слова,
тобто предмета дослідження у вирішальній
мірі впливає за такого підходу і на характер його
емпіричних досліджень.
Відомий сучасний американський правознавець В.Батлер тонко підмітив, що "Україна…
належить до числа технократичних правових систем...У цьому контексті "технократія" означає,
що нормативно-правові акти розробляються у
стилі технічної документації, а не як "законодавство". Надмірна увага до деталей призводить до
того, що акти втрачають зв'язок з реальністю,
відображаючи, за висловом В.Лафітського, "ілюзії своїх упорядників". Чим більше вони віддаляються від реальності, тим важливіші стають
пропозиції і слова, які не мають смислу. Насправді технократична правова система віддаляється
від викладу загального принципу права в текстах
правових актів і зловживає правотворчістю,
"створює занадто багато правових актів" [22].
Дані ілюзії упорядників фінансово-правового законодавства в геометричній прогресії
примножує емпірична наука фінансового права,
своєрідно "обґрунтовуючи" до надміру деталізованого і в силу цього не "працюючого" законодавства ще дріб’язковіші "пропозиції до його поліпшення", а фактично ще більшого ускладнення, причому часто взаємовиключні. Вихід з даного глухого кута вбачається лише один – переключитися емпіричному рівню науки фінансового
права із головне вивчення законодавства (його
необхідно здійснювати на доктринальному рівні)
до аналізу й осмислення переважно фінансовоправової дійсності, практики, пошуку наукових
фактів про фінансове право у ній.
Висновки. 1. Пострадянські вітчизняні дослідження фінансово-правової дійсності відзначаються переважно ненауковим характером, як і
10

знання, одержані в результаті даних досліджень.
2. Оскільки право, в тім числі фінансове, має
процесуальну природу, наукове його пізнання
належить здійснювати за некласичними стандартами науковості. 3. У такому разі наука фінансового права повинна містити такі якісно виокремленні та відносно автономні рівні рефлексії над
фінансово-правовою дійсністю: філософію фінансового права (включно з методологією його пізнання); соціологію фінансового права;
доктрину фінансового права; емпіричні дослідження фінансового права. Неважко cпрогнозувати, що трансформація галузевих юридичних
наук за вищесформульованим принципом у строгій відповідності з некласичними стандартами
науковості призведе до самоліквідації загальнотеоретичного правознавства як безпредметного пізнання та трансформує властиві для пострадянської традиції правопізнання галузеві юридичні науки
у чотири вищезазначені рівні правопізнання.
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P.S. Patsurkivskyy
Philosophic-methodological challenges of the science of Financial Law
Summary
The article reveals mostly not a scientific character of the post-soviet domestic cognition of the financial-legal reality and the obtained by virtue of it knowledge about this reality. The conclusion is substantiated
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as follows, since the Law, including Financial Law, has a procedural nature, the scientific cognition of it
should be performed in accordance with non-classical standards of the scientism. It is summarized that in this
case the science of Financial Law as a transitional phenomenon, should contain the following qualitatively
singled and functionally autonomic levels of reflections on financial-legal reality; philosophy of Financial
Law (including the methodology of its cognition); sociology of Financial Law; doctrine of Financial Law,
empiric investigations of Financial Law. The expectancy is grounded as follows, the transformation of branch
legal sciences, according to above-formulated principle in a strict correspondence with non-classical standards of
the scientism, will cause practical self-liquidation of general-theoretical legal science as the subjectless legal cognition, and transform, characteristic for the post-soviet tradition of legal cognition, branch legal sciences into four
above-mentioned levels of legal cognition.
Key words: non-classical standards of scientism; science of Financial Law; philosophy of Financial Law,
sociology of Financial Law; doctrine of Financial Law; empiric investigations of Financial Law.

П.С. Пацуркивский
Философско-методологические вызовы науки финансового права
Аннотация
Раскрыто преимущественно ненаучный характер постсоветского отечественного познания финансово-правовой действительности и полученного в его результате знания об этой действительности. Обосновано вывод, что поскольку право, в том числе и финансовое, имеет процессуальную природу, то научное его познание необходимо осуществлять в соответствии с неклассическими стандартами научности. Резюмируется, что в таком случае наука финансового права как переходное явление
должна включать в себя следующие качественно обособленные и функционально автономные уровни
рефлексии над финансово-правовой действительностью: философию финансового права (включительно с методологией его познания); социологию финансового права; доктрину финансового права;
эмпирические исследования финансового права. Обосновывается прогноз, что трансформация отраслевых юридических наук в соответствии с вышесформулированным принципом в полном соответствии с неклассическими стандартами научности повлечет за собой фактическую самоликвидацию общетеоретического правоведения как беспредметного познания и трансформирует свойственные для
постсоветской традиции правознания отраслевые юридические науки в четыре вышеуказанные уровни правопознания.
Ключевые слова: неклассические стандарты научности; наука финансового права; философия
финансового права; социология финансового права; доктрина финансового права; эмпирические исследования финансового права.
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АНТИЧНА ФІЛОСОФІЯ ВИНИ
Філософський дискурс у пошуках за поясненням вини конституює її не лише як свою текстову рему, й як
таке нове, що досягається людьми фактично, після певного скоєного в них перелому.
Що б не було з доемпіричною випадковістю події, яка започаткувала традиції зла, людська діяльність назавжди віддана під владу досвіду вини. Навіть якщо вина не первісна, одвічна, вона завжди фундаментальна.
Спроба виключити вину з існування рівносильна його повному зруйнуванню, запереченню.
Ключові слова: атрибуція, вина, винуватість, воля, гріх, добро, етика, зло, міф, проступок, символ, справедливість, трагедія.

Постановка проблеми. Теперішнє не охоплюється думкою. Воно, на думку В. Дільтея, відразу змінюється, постає як неіснуюче. Те, що ми
переживаємо як нинішнє, завжди містить у собі
згадки про те, що тільки що було у сучасному.
Останнє відразу же відходить у минуле, стає миттю, спогадом [5, с. 137]. Згадувані моменти реконструюють паттерн значень, втілених у символах.
Однією з таких систем історично успадкованих
уявлень, виражених у символічних формах, за допомогою яких люди сповіщають, зберігають і розвивають свої знання, є феноменальне явище вини.
Сприйняття природи вини починається з архетипу Самості, цілісності особистості (за К.Г.
Юнгом). Індивід самореалізується шляхом його
занурення в глибини свого Я у ставленні до Іншого. Тому проникнення в смислове значення вини
доцільно почати з античності, культура якої асимілювала міфи та легенди попереднього періоду.
Мета статті. Об’єктивовані, інваріантні
смисли вини сформувалися історично, під час
осягнення людиною зовнішньої і внутрішньої
природи. Виокремлення та аналіз цих універсалій дозволяє оцінити характер людської вини, її
зміст і глибину. Досягненню вказаної мети сприяють насамперед творчі доробки таких учених,
як: В.Ф. Асмус, А.Г. Гаджикурбанов, Є.О. Дженкова, М.П. Єгоров, О.В. Короткова, Т.Ю. Лебедєва, А. Мацейна, К.Р. Поппер, П. Рікьор, І.П.
Смирнов, Г.Ф. Цельнікер та ін..
Виклад основного матеріалу. Традиції
осмислення реальності у стародавніх народів базувалися на принципі вини, чи казуальної атрибуції. Їх культура виникає на фоні спільного почуття вини. Форми людської діяльності пронизані прагненням уникнути відповідальності. Дикун, зрубавши дерево і вибачившись перед ним,
кидав сокиру і втікав із місця події. Прагнув не
викликати гнів вищих природних сил. За відсутності винуватця, судили засіб скоєного – сокиру.

У рамках казуального, примітивного трактування фактичного людина намагається зрозуміти дійсність. Приписує причини тим чи іншим
значимим для суб’єкта життєвим обставинам і
явищам. Невдачі чоловіків на полюванні
пов’язувалися з недотриманням жінками певних
заборон. Засновки неуспіху могли асоціюватися з
такими діями жінок, як позичання посуду, похід
у гості, миття голови тощо. Заняття ткацтвом, а
саме рух човника верстата вперед і назад, викликає збентеження у чоловіків. Вони не розуміють,
у який бік утікати від ворога [10, с. 147-159].
Історія виявляє джерела незрілих форм соціального конструювання. Дефіцит інформації
про Іншого, Себе, життєвий процес є умовою
виникнення феномена атрибуції. Тому казуальна
атрибуція – не пізнання істинних причин події, а
їх приписування певному соціальному об’єкту.
Це спосіб задоволення потреби у визначенні
причин явищ, їх аналізі в умовах недостатньої
кількості інформації. Людина вимушена вблаготворятись прийнятним, а не ліпшим результатом.
Сконструйована за таким принципом вина
набуває недостатньо усвідомленого або зовсім
неусвідомленого характеру. Казуальні схеми, або
константні уявлення про конкретні причинні
зв’язки базуються на принципах знецінення, підсилення та систематичного викривлення суджень
про людей. Спотворене розуміння причин і є
приписуванням.
Античність, маючи своїм джерелом міфологічні уявлення, і в розумінні вини зберігає чуттєво-матеріальні, видимі характеристики. Тяготи, які приносить людині скоєне нею, - відчутні,
уловимі. Вина за проступки лежала на Богах.
«Але не моя то провина, винні в тім Зевс, і Мойра, й Ерінія, в пітьмі блуденна», - викликнув
Агамемнон в «Іліаді». Проступок чинився в стані
запаморочення розуму, божественного наслання
– того, що пізніше у християнському світогляді є
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результатом впливу провинного, упалого янгола
(грец. Σατανάς).
Ілюстрацією античного світосприйняття є
«Орестея» (грец. Ορέστεια) Есхіла. Міфологічний
Орест, син Агамемнона і Клітеместри, волею
Аполлона мстить матері за вбивство батька.
Пролита материнська кров викликає його переслідування Ерініями (грец. Ερινύες). Богині помсти піддають страшним мукам Ореста. Вбивство матері, за законами кровної помсти, має тягнути смерть самого сина. Проте до самої Клітеместри вони були байдужими. Жертва – чоловік,
а не кровний родич. І лише завдяки заступництву
Афіни, її вирішального голосу, суд виправдовує
Ореста. Герой звільняється від страждань, що
завдаються невмолимими богинями відплати.
Велінням мудрої Афіни Ерінії перетворюються
на Евменід (грец. Ε μενίδες), доброзичливих,
люб’язних богинь [7].
Міф про Ореста відобразив процес подолання архаїчного закону кровної помсти. Відбувається міфічний перехід від помсти до правосуддя. Починає розвиватися мотив совісті.
З Евменідами пов'язаний ще один цикл міфів, присвячених Едіпу (грец. Οιδίποδας) - несвідомо скоєному ним злочину 1 і свідомо прийнятому покаранню 2. Едіп не відає, що творить. Але
незнання аж ніяк не абсолютні. Дельфійський
оракул попереджав про небезпеку батьковбивства та інцесту. Цим, звісно, рефлективний характер Едіпової вини не скасовується. Однак вина
ця перестає бути пустою безглуздою випадковістю. Поки він – герой і користується привілеєм
персонажа – вчиняти діяння, його дії виявляються пасивним і невидющим перетерплюванням.
Лише тоді, коли Едіп стає із героя мучеником,
його страждання – перша свідомо зроблена справа. Щоб прозріти, йому слід осліпити себе. Обманутий очевидністю та осягнувши незриме,
Едіп виколює очі, які його зрадили 3. Така іронічна перспектива злочину і покарання Едіпа.
1

Злочин двоскладний: убивство батька і нечистий
шлюб із матір’ю. Однак у своїй дуальності це все ж
таки один злочин, а не два різних, які грою випадку
збіглися в житті однієї людини. У перспективі Едіпової долі вбивство батька – лише передумова інцесту.
2
Як і злочин Едіпа, так і покарання його двоїсте: виколювання собі очей та блукання.
3
Розправа над своїми очима – це суд Едіпа над своїм
зором, який проникав у заборонене і не розкривав
необхідне. Очі, що дивляться назовні, символізують
носія знання. Видимість переживається як пуста «кажимість». За цією логікою мудрець, тобто викривач
проформи і споглядач сутності, повинен бути сліпим.
14

Поряд із Ерініями та Евменідами в міфології вини існують також богині долі – Мойри
(грец. Μο ραι). Отже, вина в цей час постає
складним семантичним утворенням, яке відображає динамізм людського фатуму.
Концепція «невільної вини» є ключовою у
філософських працях Сократа і Платона. Суть її
зводиться до такого: «Ніхто не коїть зла за власною волею» [6, с. 94-95]. Будь-яка вина, на думку
Платона, потребує каяття. Вина – обурлива. Вона
супротивна порядку і справедливості. Очищення,
покаяння – прекрасні, адже все, що справедливе, –
чудове (Закони, кн. V). Покарання умудряє людину. Спонукає до того, щоб стати справедливим.
Несправедливість – друге зло. Первинним і найбільшим лихом є несправедливість, що уникає покарання. Піднестися на страхом і вимагати покарання
у суддів як у лікаря, - закликає Платон. У такому
випадку несправедливість не завдасть травм душі і
не зробить її незціленною. Через викриття свого
злочинства людина звільняється від превеликого
співчуття, від несправедливості 4.
Невідання, за Аристотелем, також заслуговує осудження. Людина здатна володіти позитивними моральними уявленнями, а отже, відповідальна за свої вчинки. Залежно від засновків для
прийняття рішення можна говорити про різний
ступінь винуватості. Тому Аристотель вводить
поняття «трагічна вина». Передбачає скоєння
проступку через обставини, які склалися, а не за
злим умислом [12, с. 1443].
Аристотель підкреслює єдність дії і трагедії. Указує на динаміку розвитку трагічного акту.
«Трагедія є наслідування дії серйозної і закінченої, що має (певний) обсяг, (відтворене) мовою,
4

Карл Поппер у праці «Відкрите суспільство та його
вороги» (1945 р.) індивідуалізує вину самого Платона.
Виносить йому вердикт – винуватий, а політична філософія – згубна. Ідеї справедливості, колективізму,
абсолютного правителя зазнають критики. Термін
«справедливість», переконаний Поппер, філософ використовує як синонім слів «те, що в інтересах ліпшої
держави». «Захищаючи колективізм, він може закликати до нашого гуманістичного почуття відмови від
себелюбності. Нападаючи, він може таврувати всіх
індивідуалістів як користолюбців, які здатні бути відданими тільки самі собі. Хоча ці платонівські нападки спрямовані на індивідуалізм у нашому розумінні,
тобто проти прав людини, вони улучають у зовсім
іншу ціль, а саме: егоїзм. Проте і Платон, і більшість
його послідовників постійно нехтують цією відмінністю». Див.: Поппер Карл Раймунд. Открытое общество и его враги. Т. 1: Чары Платона. Пер. с англ. под
ред. В. Н. Садовского. – М.: Феникс, Международный
фонд «Культурная инициатива», 1992. – С. 139-140.
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прикрашеною по-різному, в різних її частинах,
(відтворене) в дії, а не в оповіданні, що здійснюється через співчуття і страх очищення подібних
відчуттів». У центрі трагедії знаходиться «перипетія» (грец. Περιπέτεια) – перетворення дії в її
протилежність. Відбувається несподіваний поворот у розгортанні сюжету, перехід від незнання
до знання. Раптово змінюється все життя трагічного героя, від кращого до гіршого. Смерть загрожує йому.
Такий злам викликає емоції жалості та боязні, почуття елеос (грец. Έλεος) і фобос (грец.
Φόβος). Спостерігачі починають асоціювати себе
з трагічною особою. Отримують задоволення від
співчуття й остраху через наслідування їм. Страх
глядача є побоюванням за подібного на себе, нехай
і дещо домінуючого. Співчуваємо же тільки персонажу, що незаслужено страждає. Через те доленосні повороти і переломи відбуваються із-за «великої
помилки», а не порочності героя [1, с. 652].
Вплив трагедії на глядачів характеризується Аристотелем як «катарсис» (грец. Κάθαρσις).
При цьому очищення (ритуальне, моральне та
психологічне) присутнє і в самій трагедії. Без
нього неможливий порятунок від безумства, звільнення, примирення з внутрішнім світом.
Страждання героя трагедії, перетворюючись
співчуттям і страхом, приносять спостерігачам
задоволення від пізнання. Призводять до очищення душі та пристрастей.
Трагічна дія збентежує душу глядачів. Звільняє їх від прихованого внутрішнього напруження. Змушує переживати жалість і метафізичне почуття вини [11, с. 364]. Досконалість –
утрачена. Залишається лише теперішнє. Почуття
жалю, каяття і метафізичний страх-нудьга за минулим формується у людей 5.
У класичний період античності з’являється
ідея про навмисне порушення норм. Зміст давньогрецької лексеми, що позначає вину, розширяється, зокрема завдяки трагедіям Софокла. Семантика абстрактного іменника «áμάρτία»
об’єднує два значення. Старий смисл указує на
помилку, зумовлену природною недосконалістю
людини. Нове розуміння містить у собі вказівку
на свобідну волю людини у скоєнні проступку
[12, с. 1443]. У софістиці (грец. Σοφιστής) за виною закріплюється значення проступку, неправильної поведінки.

5

З таким розумінням катарсису пов’язане подальше
осмислення грецьких містерій (грец. Μυστήριον).
Культовість останніх зумовила трепетне ставлення
людей вже до свого майбутнього.

При з’ясуванні моральної цінності проступку Демокрит вважав за доцільне враховувати
єдність бажання та дії. «Бути доброю людиною
значить не лише не чинити несправедливості, але
й не воліти цього». «Чесна і безчесна людина
пізнаються не тільки з того, що вони роблять, але
і з того, що вони жадають» [8, с. 157]. Увага акцентується ним на ціннісно-потребовій сфері
людини та спрямованості особистості. Інший
древньогрецький філософ Епікур, здобувши славу вчителя етики, закликав людину подолати
свій страх перед долею. Можливість свободи закладена в фундаменті буття світу і людини.
Осмислення вини в давньогрецькій філософії, як випливає із викладеного, відбувається з
позицій етичної проблематики. Основна увага
приділяється задоволенню. Страждання і вина
розглядаються побіжно, як антиподи насолоди.
Задоволення і муки, діалектика яких відображена
у працях Платона й Аристотеля, пов’язані з поняттям доброчесності. При цьому, переконаний
Платон, такі афекти є джерелом як блага, так і
зла. Свобода руху до них свідчить про розрив
людиною вічного зв’язку природних сил. Людина побоюється, що ліпше не з’явиться. Її переповнює хвороблива пристрасть до світлого майбутнього. І саме ця нудьга пов’язана з усвідомленням почуття вини.
У дусі інтелектуалізму всієї грецької етики
трактувалася моральна дія і в Стародавньому Римі.
Душа народжується у пізнанні. Відмітним від пізнавальної, самостійної душі, переконаний Сенека,
є воління (лат. Voluntas). Людина, наголошує стоїк,
гріховна одвічно. Бути іншою вона не може. Якщо
хтось і невинний, то він не людина. Навіть мудрець, залишаючись людиною, неправедний.
Гріх є беззаконням, життям усупереч моральним законам, установленим Творцем. Гріх і
вина позбавляють чистоти людський образ. Однак людина, усвідомлюючи свою недосконалість, повинна прагнути до чеснотливого життя.
Перша умова виправлення – осягнення своєї вини. Таке уміння збагнути, що є добро і зло, Сенека позначає поняттям совісті. «Conscientia» - духовна сила і моральний фундамент людини, інтуїція первинна та незалежна. Втекти від совісті
неможливо. Адже людина не в змозі ховатися
сама в собі. Вона не уміщається у собі.
Людина за своєю природою слабка і безпомічна. Зло і гріх насичують її. Шансів вийти з
цього гріховного стану у людини майже немає.
Допомогти в цьому покликана філософія. Любов
до мудрості формує людський характер і робить
його здатним протистояти всім випробуванням
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долі. Мудрець-філософ 6 уміє приборкувати лиха. Стоїть вище від усіх пристрастей. Повністю
підкорив розуму свої внутрішні рухи. Ніяк не
реагує на зовнішні подразники, приємні та досадні. Звісно, позбутися всього неможливо. Як і
абсолютно досконалих людей не буває.
Формулюванням ідеї єдиного Бога Сенека
доводить до абсолюту прагнення стоїків дотримуватися безпристрасного закону природи. Бог і
є цей закон. Не може бути природи без Бога і Бога без природи. Якщо угодно, наголошує Сенека,
- називайте його долею. Помилки не буде. Хочеться, величайте його провидінням. І тут є рація. Бажаєте іменувати його природою? І це не
хиба. Він усе те, що ми бачимо. Він весь злитий з
усіма складовими. Він підтримує себе своєю могутністю. Бог і є життя, з радощами і стражданнями, успіхами і знегодами [2, с. 490-492].
Висновки. Отже, узагальнюючи вищевикладене, констатуємо, що вина в цю епоху – не
тільки пояснювальний принцип для особистої
аскези, але й метафізично-онтологічний зміст
індивідуального й колективного життя. Вина належить до категорії людського існування [3, с. 511]. Антична філософія вини розглядає її як основу для втрати монолітності світу. В архетиповій формі ідея морального розколу утілена у відомих давньогрецьких трагедіях. Вина співіснує
з гріхом. Життя людини з народження позначене
тавром смерті і вини. Це був незаперечний факт,
буття якого засвідчене історією [4, с. 150]. Сократ, Платон, Аристотель, Сенека та ін. підкреслювали розбещеність усього роду людського.
Сприймається вина без глибокого її осмислення.
Як умоглядне покарання фатуму вона супроводжує людину. На рівні фізичного болю відбувається взаємозв'язок людини і вини. І лише надалі
з’являється іпостась (грец. πόστ σις) людини,
порушуються проблеми душі, виправлення, блага,
справедливості. Людина починає усвідомлювати
втілення в собі суперечностей буття. Гармонія навколишнього середовища поступово втрачається.
Формою відповідальності людини перед світом
постає безсвідомий першопринцип вини.
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Між декількома мудрецями, до яких зараховують
Піфагора та Сократа, і рештою схибленого на своїх
афектах і пафосах людства, на думку Сенеки, знаходяться самі стоїки, які знають істину.
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ANTIQUE PHILOSOPHY OF FAULT
Summary
In search of an explanation of fault, philosophical discourse constitutes it not only as its textual sample, but also as something new that people can actually reach after a certain fracture.
Human activities are given away under the power of fault's experience forever. Even if fault is not initial or primordial, it is always fundamental. The attempt to exclude fault from the existence is equal to its
entire distruction and denial.
Key words: attribution, fault, guilty, will, sin, goodness, ethics, evil, myth, offence, symbol, justice,
tragedy.
С.В. Савчук
АНТИЧНАЯ ФИЛОСОФИЯ ВИНЫ
Аннотация
Философский дискурс в поисках за объяснением вины конституирует её не только как свою текстовую рему, но и как такое новое, которое достигается людьми фактически, после определённого
происходящего в них перелома.
Что бы не было с доэмпирической случайностью события, положившего начала традиции зла,
человеческая деятельность навсегда отдана во власть опыту вины. Даже если вина не изначальна, вечна, она всегда фундаментальна. Попытка исключить вину из существования равносильна его полному разрушению, отрицанию.
Ключевые слова: атрибуция, вина, виновность, воля, грех, добро, зло, миф, проступок, символ,
справедливость, трагедия, этика.
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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
ПОНЯТТЯ ЮРИДИЧНОЇ ПРОФЕСІЇ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ
ТА ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ
Аналізується зміст поняття «юридична професія», виділяються і досліджуються загальнотеоретичні та
історико-правові аспекти спеціалізації професії юриста.
Ключові слова: юридична професія, юрист, юридична спеціалізація.

Постановка проблеми. Дослідженню змісту поняття «юридична професія» присвячена
обширна література, як вітчизняна так і зарубіжна. Її досліджували, зокрема, Ю.Шемшученко,
О.Скакун, С.Сливка, О.Святоцький, М.Штефан,
В.Тацій, В.Бігун та багато інших відомих юристів. Однак попри це варто відзначити, що динаміка якісних змін статусу, ролі юридичної професії у сучасному суспільстві, сучасній державі,
сучасному глобалізованому світі зумовлює стійкий інтерес дослідників до неї.
Мета статті – аналіз змісту поняття «юридична професія», змісту основних юридичних
спеціальностей, тенденцій їх розвитку.
Виклад основного матеріалу. Професія
юриста одна з найдавніших у людському суспільстві, виокремлення серед інших суспільних
професій відбулося після того, як держава почала
активно займатися правовим регулюванням суспільних процесів, що призвело до ускладнення
права і юридичних процедур, підвищення ролі
права в суспільному житті, збільшення кількості
юридичних проблем, появи постійної потреби
членів суспільства у кваліфікованій юридичній
допомозі. “Через усі ці обставини робота у сфері
права почала здійснюватися на постійних засадах; вона вимагала ґрунтовних знань, досвіду,
наступності і могла бути основним джерелом
матеріального забезпечення особи, яка її виконувала. Таким чином, юридична робота поступово
стала професією” [12, с. 64-65]. “Юридична професія” як правове поняття є комплексним поняттям, що охоплює різні аспекти правової діяльності. У зв’язку з цим необхідно виділити форми її
реалізації, які, з однієї сторони, - розкривають
зміст юридичної діяльності, а з іншої, - характеризують сутність і значення такої діяльності.
Перш ніж перейти безпосередньо до характеристики юридичної професії в цілому, та спеціалізації професії юриста зокрема, з’ясуємо
етимологію поняття “юрист” [10, c. 49]. Отже,
юрист – це спеціаліст, який має юридичні знання, причому не загальні відомості з права і держави, а професійні, тобто фундаментальні та
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спеціалізовані знання. Фундаментальними називають глибокі знання, які дають розуміння внутрішніх закономірностей держави і права. Вони
складаються з твердих знань усіх важливих юридичних понять і категорій. Спеціалізованими називають конкретні юридичні знання, які використовують для потреб того чи іншого виду юридичної діяльності, наприклад слідчої чи прокурорської діяльності. Отже, з урахуванням вищенаведеного можна сказати, що юрист – це спеціаліст, який використовує свої знання на практиці,
тобто має навички щодо складання юридичних
документів, виконання всіх дій та операцій із застосуванням необхідних засобів і способів у
процесі вирішення юридичної справи, які належать до його професійної компетенції.
Юридична професія характеризується рядом особливостей: 1) це гуманна професія, спрямована, насамперед, на забезпечення прав і свобод людини; 2) це соціально значуща професія,
пов’язана з державою і правом; 3) це творча
професія, оскільки пов’язана з вирішенням нестандартних юридичних ситуацій, в межах закону; 4) це точна професія, яка спирається на конкретні юридичні факти при точному дотриманні;
5) це організована професія, яка полягає в організації дотримання юридичних приписів; 6) це
відповідальна професія, оскільки завжди пов’язана з долею людей, і помилок в ній не повинно
бути [8, с. 6-15].
Спеціалізація – важлива гарантія дотримання
законності, яка створює можливість, по-перше,
правильно і кваліфіковано вирішувати юридичні
питання, по-друге – перевіряти з різних сторін законність і обгрунтованість юридичних рішень
(оскільки юридичні дії щодо однієї і тієї самої
справи здійснюються різними юридичними органами, наприклад адвокатом і прокурором).
Попри те, що поняття “спеціалізація” має латинське походження, термін “спеціалізація” у сучасному вигляді сформувався порівняно нещодавно від французького слова “Specialisation”. Він
утворився шляхом виокремлення загальних ознак в
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індивідуальних поняттях і саме має спільні ознаки
з іншими видовими поняттями [9, c. 66].
Варто погодитися з Д. Козаком, що тенденція спеціалізації, яка панує у світі, повною мірою відображає розмаїття діяльності людини в
тій чи іншій сфері, галузі господарювання,
сприймає породжені цим розмаїттям особливості
правового регулювання [4, с. 5].
З юридичного погляду, спеціалізація – це
зосередження діяльності на відносно вузьких
напрямах; набуття спеціальних навичок і знань у
певній галузі [2, с. 594].
Водночас в юридичній науці поняття “спеціалізація” вживається, як правило, в аспекті формування розгалуженої системи спеціалізованих судів
або в аспекті спеціалізації самих суддів. Застосований на практиці великий комплекс правових приписів не лише впливає на рівень спеціалізації процесуальної форми, але і визначає робоче навантаження судових органів, правильність здійснення
ними правосуддя тощо [3, с. 81].
Отже, з’ясувавши сутність таких понять як
“юридична професія” та “юридична спеціалізація”, встановивши взаємозв’язок між ними,
зупинимося детальніше на основних спеціалізаціях професії юриста.
Судді. Перші письмові свідчення про існування судової влади належать до епохи фараонів
Давнього Єгипту XVII-XVI ст. до н. е. Суд вважався також одним з найважливіших елементів
державного ладу давньогрецьких полісів і Давнього Риму. Ідеї суспільної значущості судової
діяльності, відокремленості судової влади від
влади правителів містяться у Старому Заповіті,
насамперед у “Книзі Суддів”. Фахівці стверджують, що біблійне значення слова “суддя” є тотожним загальноприйнятому і зводиться до висловлення остаточного судження в спорі і відправлення правосуддя. Суддею звався той, хто внаслідок спеціального призначення або морального
авторитету вирішував спори між людьми і виносив рішення, що виконувалися.
Радикальні судові реформи, які відбулися в
Європі у XVIII-XIX ст., призвели до становлення
сучасного цивілізованого правосуддя. Епоха революцій цього періоду характеризується відмовою
від теорії формальних доказів і запровадженням
оцінки доказів за внутрішнім переконанням суддів.
Судова влада була відокремлена від законодавчої і
виконавчої, судді почали підкорятися тільки
закону. Суд став гласним і змагальним, з’явилося
право на захист і презумпція невинуватості.
Сьогодні необхідність існування незалежного судового органу є аксіомою. Суди виконують

функцію захисту прав і свобод людини і громадянина. Виходячи з положень ст. 3 Конституції України, ця функція має бути визнана провідною. Функція захисту прав і свобод людини і громадянина
реалізується судовою системою насамперед шляхом здійснення функції правосуддя.
У літературі вказують на наявність соціальних стандартів професійної суддівської діяльностІ і поведінки [5, с. 16-38]. Так, судді повинні
мати високі моральні якості. Для заняття суддівською діяльністю необхідні чесність, порядність,
гуманізм. Судді зобов’язані дотримуватися загальновизнаних норм моралі і поведінки, що існують в суспільстві. Суддя повинен уникати будьяких особистих зв’язків, що можуть заподіяти
шкоду його репутації, зачепити його честь і гідність. Суддя завжди знаходиться в центрі уваги з
боку громадськості і у зв’язку з цим добровільно
приймає на себе певні обмеження, в тому числі і
в приватному житті. Високі моральні якості необхідні судді ще й тому, що він звертається при
вирішенні кожної справи до неписаного – морального – закону, до голосу своєї совісті.
Суддя повинен мати відповідну кваліфікацію в галузі права, яка забезпечує належний рівень його компетентності, зобов’язаний постійно
підтримувати і підвищувати її [7, с. 67].
Прокурори. У сучасний період в світі
склалися дві основні моделі прокуратури: прокуратура як орган кримінального переслідування і
прокуратура як орган нагляду за законністю. Перша модель розповсюджена в більшості країн романо-германської правової системи. Їй значною мірою відповідає інститут атторнейської служби в
США. У цих країнах прокуратура є органом, функції якого полягають у кримінальному переслідуванні осіб, що вчинили злочини, в підтриманні публічного обвинувачення в суді, а також у нагляді
за законністю досудового слідства і утримання
осіб у місцях позбавлення волі. Друга модель характерна для соціалістичних і постсоціалістичних
країн. Прокуратура виступає в цих країнах як багатофункціональний орган, що здійснює поряд із загальним наглядом за законністю і іншими наглядовими функціями також кримінальне переслідування, процесуальне керівництво слідством, підтримання обвинувачення в суді [7, с. 68-70].
Прокурор – це особа, яка перебуває на
державній службі в органах прокуратури і виконує посадові обов’язки, передбачені Законом
“Про прокуратуру” і наказами вищестоящого
прокурора. Поняття “прокурор” -узагальнююче.
У вузькому значенні під ним розуміються керівники прокуратур.
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Прокурор – посадова особа, яка наділена
великими повноваженнями. Так, він має право
безперешкодно входити у приміщення органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, будь-яких підприємств, установ та організацій, вимагати для перевірки рішення, розпорядження, інструкції, накази та інші акти і документи, одержувати інформацію про стан законності і
заходи щодо її забезпечення; викликати посадових
осіб і громадян, вимагати від них усних або письмових пояснень щодо порушень закону.
Слідчі. Основа діяльності слідчого – робота з
доказами. Закон вимагає, щоб при провадженні
досудового слідства були встановлені подія злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення
злочину); винність обвинуваченого у вчиненні
злочину і мотиви злочину; обставини, що впливають на ступінь тяжкості злочину, а також обставини, що характеризують особу обвинуваченого,
пом’якшують та обтяжують покарання; характер і
розмір шкоди, завданої злочином, а також розмір
витрат закладу охорони здоров’я на стаціонарне
лікування потерпілого від злочинного діяння. Безперечно, що ці завдання не можуть бути вирішені
без глибокої, копіткої, ретельної роботи з доказами. Слідчий оцінює докази за своїм внутрішнім
переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об’єктивному розгляді всіх обставин справи
в їх сукупності, керуючись законом.
Закон наділяє слідчого процесуальною самостійністю. При провадженні досудового слідства всі рішення про спрямування слідства і про
провадження слідчих дій слідчий приймає самостійно, за винятком випадків, коли законом передбачено одержання згоди від суду або прокурора, і несе повну відповідальність за їх законне
і своєчасне проведення [1, с.513-515].
Адвокати. Сьогодні існують визнані світовим співтовариством загальноприйняті засади,
принципи організації і здійснення адвокатської
діяльності, утворення і функціонування адвокатури. Вони містяться, зокрема, в Основних положеннях про роль адвокатів, прийнятих Восьмим Конгресом ООН у серпні 1990 р. Світові
стандарти діяльності адвокатури передбачають
незалежність адвокатів у процесі виконання ними своїх функцій, насамперед від державних органів, законність і конфіденційність адвокатської
діяльності, компетентність адвокатів, їх чесність
і гідність. Вони особливо наголошують на тому,
що діяльність адвокатури спрямована головним
чином на адекватне забезпечення прав і свобод
людини і громадянина шляхом надання якісної і
ефективної юридичної допомоги [6, с. 42-43].
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Українське законодавство про адвокатуру в
цілому відповідає зазначеним міжнародним стандартам. Так, стаття 59 Конституції України проголосила щонайважливішу соціальну функцію адвокатури – забезпечення права на захист від обвинувачений та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах.
Згідно із Законом України “Про адвокатуру” адвокатура є добровільним професійним
громадським об’єднанням адвокатів, що здійснює свою діяльність на принципах верховенства
закону, незалежності, демократизму, гуманізму і
конфіденційності. Адвокат має право займатись
адвокатською діяльністю індивідуально, відкрити своє адвокатське бюро, об’єднуватися з іншими адвокатами в колегії, адвокатські фірми,
контори та інші адвокатські об’єднання.
Виконуючи свої функції, адвокати дають
консультації та роз’яснення з юридичних питань,
усні і письмові довідки щодо законодавства;
складають заяви, скарги та інші документи правового характеру; посвідчують копії документів
у справах, які вони ведуть; здійснюють представництво в суді, інших державних органах; виконують свої обов’язки відповідно до кримінальнопроцесуального законодавства у процесі дізнання та попереднього слідства.
Нотаріуси. У сучасному світі існує дві основні моделі нотаріату: нотаріат латинського і
англосаксонського типів. Нотаріат латинського
типу сформувався в державах, що зазнали суттєвого впливу римського права (Франція, Іспанія,
Португалія, Швейцарія, Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Італія, Японія, Туреччина, східноєвропейські країни, у тому числі Україна, країни Східної і Центральної Америки тощо).
Головне завдання нотаріуса в цих державах
– забезпечення юридичної коректності правочинів, дій, документів. Виконуючи свої професійні
функції, нотаріус надає сторонам гарантію того,
що їх договірні зобов’язання відповідають закону і можуть бути виконані. Отже, він виступає як
гарант юридичної безпеки. Саме нотаріус надає
угоді правильну юридичну форму. Він є юристом, який «олюднює» норми права, інтерпретує
волю сторін, перекладаючи її на юридичну мову.
Це дає підстави деяким юристам стверджувати,
що нотаріус знаходиться саме в тому місці, де
зустрічаються право і людина.
У державах, що належать до англосаксонської
правової сім’ї до компетенції нотаріальних органів
належить лише засвідчення документів і підписів.
В Україні нотаріус – це особа, на яку покладено обов’язок вчиняти нотаріальні дії з ме-
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тою надання юридичної вірогідності правам, а
також фактам, що мають юридичне значення [11,
с. 196-197]. У нашій державі діяльність нотаріусів регулюється Законом України “Про нотаріат”
та актами, прийнятими відповідно до цього Закону. Вчинення нотаріальних дій покладається
головним чином на нотаріусів, які працюють в
державних нотаріальних конторах.
Нотаріус виступає гарантом юридичної вірогідності правочинів і таким чином забезпечує своїм
клієнтам необхідну безпеку їх договірних відносин. Проте роль нотаріуса полягає не тільки в забезпеченні юридичної коректності правочинів, дій
і документів. Нотаріус нерідко виступає як консультант тих, хто стоїть перед прийняттям важливих
рішень – складанням заповіту, укладанням угоди.
Висновки. Юридична професія як правове
поняття є комплексним поняттям, що охоплює
різні аспекти правової діяльності. Юрист – це
людина, яка володіє професійними правовими
знаннями і вміє застосовувати їх у практичній діяльності. Юристи – професіонали виконують важливу соціальну роль, яка виражається в забезпеченні ефективного функціонування правової системи певної держави заради інтересів суспільства.
Основними рисами юридичної професії є її тісний
взаємозв’язок з правом, пов’язаність із політикою,
особлива відповідальність, точність, наявність специфічної професійної культури, елітність. Юридична професія – один із видів соціальних послуг.
Вона служить суспільству, обслуговує не свої індивідуальні, а “чужі” інтереси і потреби.
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Понятие юридической профессии: общетеоретические и историко-правовые аспекты
Аннотация
Анализируется содержание понятия и юридическая профессия, выделяются и исследуются общетеоретические и историко-правовые аспекты специализации профессии юриста.
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ДЕЯКІ ДЕОНТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІ
Досліджуються проблемні питання формування етико-психологічних якостей суддів. Акцентується увага,
що лише етично обґрунтована діяльність може набувати характеру аксіологічно визначеного та морально обумовленого процесу. Визначено систему професійної підготовки суддівських кадрів як науково обґрунтований,
системний, цілеспрямований процес професійного відбору, підготовки, адаптації та діяльності, метою і результатом якої є підвищення компетентності судді-професіонала.
Ключові слова: суддівська етика, суддівське пізнання, суддівська діяльність, правосуддя.

Постановка проблеми. Ціннісно-смислові
модуси суддівської діяльності служать підставою
для можливої оптимізації процесів вільнодемократичного правосуддя. Морально-етичні семи у
орієнтувальному спрямуванні виступають проявом світоглядних орієнтацій судді, показником
забезпечення результативності встановлених
пріоритетів. Моральні вартості пронизують усі
форми правобуття, у т.ч. домінанти мисленнєвого
процесу судді. Деонтологічна концепція правового
бачення фундаментальної ціннісної системи визначає у його мисленні, окрім знань і досвіду, сталі
механізми смислової інтенції, розуміння мети і
смислу своєї діяльності. Така спрямованість стає
гарантією об’єктивності судового розгляду, осягнення істини по справі, домінування справедливості як імперативу суддівського пізнання.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Важливий внесок у дослідження питань, які безпосередньо стосуються морального змісту правосуддя, атрибутивності справедливості у суддівському пізнанні, субоб’єктивізації судового
рішення, з метою теоретичного обґрунтування
необхідності реформування судової системи, а
також визначення етичних стандартів, пов’язаних із статусом судді, обґрунтування концепції
правосуддя як фундаментальної онтології, публічної форми когнітивної аксіології й аксіоматичного способу нормативного мислення здійснили,
насамперед: О. Аверін, С. Амосов, С. Глубоченко, О. Закомлістов, Е. Леві, О. Мішина, О. Никифорова, О. Овчинніков, Л. Петрова, С. Сливка,
О. Стовба, О. Цибулевська та ін.
Мета даної статті полягає у дослідженні
окремих деонтологічних аспектів суддівської
діяльності.
Виклад основного матеріалу. Юридична
матерія – не пасивний субстрат, що розвивається
поза законами духу. Беззастережне обмеження та
орієнтація виключно на предметну форму є результатом однобокості й неповноти правопізнання, спрощене уявлення про правову дійсність, що
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розвивається. Обмеження змісту права, визнання
його лише зовнішньою формою регулювання
суспільних відносин веде до втрати глибинного,
сутнісного розуміння права як необхідної умови
духовної самореалізації особистості. Поза духом
право – вже не цілісне явище буття; воно зводиться до інвентаризованих схем, формальнологічних прийомів, набору юридичних норм. У
контексті цього слід погодитися з Л. Петровою,
що під кутом зору на право як елемент людського буття в його цілісності й доконечності, атрибут духу маємо визнати, порівняно з теорією
позитивного права, першоджерелом. Право обмежене закономірностями людського буття в його цілісності і йому «вказують» місце в цій цілісності, бо воно – частка цілого, від якого не може
відрізнятися за суттю. У духові слід вбачати глибину права і його первісну ясність, подальше
розростання права треба розуміти з урахуванням
цього первісного [4, с. 25].
Духовна реальність онтологічна, її дійсність стає об’єктивною через суб’єктивність і
творчі начала діяльності правореалізуючих
суб’єктів, які впливають на правове регулювання
соціальних відносин. У зв’язку із цим слушною
видається позиція тих авторів, які стверджують,
що в сучасному суспільстві суддя не може залишатися безликим виконавцем букви закону, він
мусить творчо застосовувати діюче законодавство, опираючись у своїй роботі на правосвідомість, життєвий і професійний досвід. Правосвідомість знаходиться у сфері ідеального, де виникають думки, які визначають, змінюють, а в деяких випадках скасовують ті чи інші правові норми, інститути, процедури, механізми, засоби.
Правосвідомість живе в просторі духу, залежить
від нього, а тому повинна виражати його природу. Як неможливий юридичний акт без суб’єкта,
так і правосвідомість не існує поза духом. Життя
в дусі дає можливість правосвідомості бути творчим началом правового буття і впливати на
якість правової культури. Остання постає тією
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визначальною ланкою, оптичним фокусом, через
який правосвідомість впливає на реальні правовідносини в суспільстві.
В основі абсолютизації емпіричного підходу до правосуддя лежать різні деформації професійної правосвідомості суддів. У цьому випадку,
підмінюючи «дух права» «буквою закону» в
процесі судового правозастосування, суддя фактично зводить право й закон до набору технічних
прийомів для провадження певної кількості судових справ, тим самим дезорієнтуючи громадян
стосовно суті й змісту правосуддя. Подолання
цієї негативної й істотної за ступенем громадського впливу тенденції передбачає чітке й недвозначне розуміння суддями особистої відповідальності, дотримання кожним правил професійної
етики, чесне й добросовісне виконання своїх
обов’язків, прояв потрібної турботи про збереження як особистих честі й достоїнства, так і достоїнства й авторитету судової влади в цілому. Суддя повинен вирішувати справу насамперед у категоріях деонтології – вільної волі, зобов’язання, відповідальності – і потім уже – в категоріях емпіричної онтології, тобто у предметно-матеріальному
плані, не підмінюючи перше другим.
Лише тоді, коли суддя як суб’єкт правозастосування буде вникати у правову ситуацію,
коли уникатиме «механічної підтасовки» окремої
норми під окремий казус, не враховуючи його
особливості, право забезпечить реальне вирішення спору про право. У таких випадках мова
йде про особливі пізнавальні засоби, що використовуються при пізнанні емпіричного світу, оскільки сполучають у собі пізнавальні й деонтологічні моменти. Істинне здійснення правосуддя,
вважає О.В. Аверін, процес далеко не механічний. Без вкладання душі, інтелекту, моральних
начал у процес вивчення будь-якого правового
конфлікту суддя, вдаючись тільки до нормативних пізнань, проявляє себе лише як ремісник,
тоді як покликання судді – не осудити, а розсудити, спираючись не тільки на законоположення,
а й у тому числі на всю палітру моральноетичних устоїв суспільства, своє світовідчуття,
свій життєвий досвід і розуміння суті застосування закону» [1, с. 178]. У розгляданому контексті проблем підвищення професійної майстерності суддів С.М. Амосов справедливо зауважував: якщо суддя – ремісник, то він у пошуку збігів накладає на правову дійсність закони як трафарет. За відсутності збігів такий суддя розгублюється й не знаходить потрібної відповіді. На
думку вченого, надання суддею теоретичним
знанням особливого професійного спрямування,

можливе, насамперед, за рахунок прийняття ідей
про межі внутрішньої моралі правосуддя, глибокого осягнення правових наук, особливо тих, які
вивчають право з філософських і методологічних
позицій [2, с. 12].
Ефективність правозастосування й судової
влади більшою мірою залежить від моральних
якостей кадрового складу, ніж від досконалості
законодавства. Навіть найбільш якісний закон
виявиться неефективним, якщо практика застосування його судами не буде відповідати висуненим моральним вимогам. Діяльність судді відповідальна й багатогранна, вона зумовлює необхідність високого рівня особистісної зрілості й
ставить певні вимоги до розвитку в нього як спеціаліста професійно-значимих і морально-етичних якостей. Тому у процесі правозастосування
особливого значення набуває особа судді як носія деонтологічного потенціалу (чесність, добросовісність, почуття совісті, обов’язку, справедливості), підкріпленого дією норм чинного законодавства. У зв’язку із цим підготовка не просто
кваліфікованих, але й високоморальних юристів
повинна стати одним із пріоритетів державної
політики у сфері освіти. До успіху можуть привести лише радикальні заходи, здійснювані в сукупності й одночасно. Вимогою сьогодення є
запровадження ретельного, за участю досвідчених суддів і психологів, професійного добору
абітурієнтів, які вступають до навчальних закладів. Частину з них уже зі студентської лави потрібно готувати до виконання нелегких суддівських обов’язків. Повинна бути значно посилена
спеціалізація майбутніх суддів, які не поверхово,
а поглиблено будуть ознайомлені із судовою
етикою та психологією, юридичною соціологією
й деонтологією, теорією аналізу суддівської діяльності. Водночас таку категорію осіб потрібно
навчати принципів організації судової влади,
щоб, ставши суддями, вони чітко уявляли собі
роль суду в механізмі захисту прав і свобод людини, як і суть його взаємодії з іншими органами
влади та посадовими особами. Зокрема, за справедливим зауваженням Б. Страшуна, «правила
допуску до суддівського корпусу, очевидно, слід
ускладнити, звернувши особливу увагу на перевірку не тільки професійних, але й, може, навіть
передусім моральних і психічних якостей претендента» [5, с. 36]. До випускника юридичного
вищого навчального закладу, який виявив бажання стати суддею, повинні бути пред’явлені
максимально жорсткі, фактично, еталонні вимоги, щоб не допустити до суддівського крісла випадкових осіб, тих, хто з якихось причин не мо-
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же уособлювати у своїй діяльності вищу справедливість. У судові кабінети повинні прийти люди
нової формації. Лише за таких умов сформується
суддівський корпус із належною (необхідною)
ментальністю, який працюватиме в умовах реальної, а не примарної незалежності й братиме на
себе всю повноту відповідальності – і юридичної, і моральної.
Задіяність у судовому процесі особистісних
чинників екзистенціального плану гостро ставить гносеологічне питання про природу судових
рішень. Виявляється, що в останньому відображаються як розумові здібності, рівень освіти,
особливості виховання судді, так й сповідуванні
ним цінності, розуміння мети своєї діяльності.
Тому аналіз певної правової ситуації та прийняття суддею рішення ніколи не можуть бути суто
об’єктивістськими, позаособистісними, вони
завжди мають екзистенціально-правову природу.
Суддя орієнтується не тільки на виявлення істини як основної умови справедливого вироку (рішення), він водночас відповідальний перед усією
національною правовою системою, яка довірила
йому цю посаду, й тому неминуче діє у площині
усталених у цій системі правових цінностей,
техніко-юридичних традицій, оскільки завжди
залежний від майбутніх оцінок колегами своєї
діяльності, які так само функціонально заангажовані системою й дотримуються такої ж корпоративної правової парадигми. Як цілком слушно
стверджує О. Мішина, «бангалорські принципи
поведінки суддів продемонстрували необхідність
того, щоб судді ставились до своєї посади як до
шанованої та почесної, розуміли ступінь виявленої їм суспільством довіри й докладали максимум зусиль для підтримання та подальшого розвитку довіри до судової системи» [3, с. 109].
На перший план повинні висуватися гуманістичні аспекти, мотиви, пов’язані зі служінням
суспільству. Високоморальна діяльність судді та
його позитивні моральні якості – необхідні передумови довіри суспільства до судової влади, віри
в її справедливість. Кваліфікований суддя повинен володіти високим рівнем знань нормативноправових актів, мати творчий потенціал, чуття
відповідальності за результати свої діяльності,
проявляти терпіння, ввічливість і повагу як до
учасників судового процесу, так і до інших осіб,
з якими він спілкується при виконанні службо-

вих обов’язків. Професійно-особистісні достоїнства судді мають виражатися у вірності присязі,
безпристрасності, тактичності, підтриманні кваліфікації на високому рівні, добросовісності виконання своїх професійних обов’язків, ужитті
всіх необхідних заходів для своєчасного й справедливого ухвалення рішення по конкретній
справі. У подібному комплексі невід’ємних якостей судді нормативні й моральні основи невіддільні, а досконалість «особистості судді» – ймовірність гармонійної реалізації норм природного
права. Унаслідок цього, можна зробити висновок, що судове реформування потрібно насамперед розпочинати не з постійних дискусій про ідеальну структуру судової системи, а з реального
поліпшення якості судових кадрів. Суддівські
професійні кадри, суддівська еліта, повинна мислити системно, поєднуючи «букву закону» із
превалюванням «духовних чинників права», мати диферентні почуття значущості виконуваних
посадових функцій і відповідальності за їхнє
правомірне здійснення. Інакше з позиції обивателя небезпека «суддівського ремісництва» й надалі буде виражатися в одній дуже місткій фразі
«бійся не суду, а некваліфікованого судді».
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SOME ASPECTS DEONTOLOGICAL JUDICIAL PERFORMANCE
Summary
The article examines the problematic issues of forming ethical and psychological qualities of judges.
Attention is drawn that only morally justified activities may acquire certain character axiological and moral
due process. The system of training of judicial personnel as evidence-based, systematic, purposeful process
of professional selection, training, and adaptation activities, purpose and result of which is the enhancement
of the skills of a professional judge.
Keywords: judicial ethics, judicial knowledge, judicial activism, justice.
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НЕКОТОРЫЕ ДЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЬИ
Аннотация
Исследуются проблемные вопросы формирования этико-психологических качеств судей. Акцентируется внимание, что только нравственно обоснованная деятельность может приобрести характер
аксиологически определенного и морально обусловленного процесса. Определена система профессиональной подготовки судейских кадров как научно обоснованный, системный, целенаправленный
процесс профессионального отбора, подготовки, адаптации и деятельности, целью и результатом которой является повышение компетентности судьи-профессионала.
Ключевые слова: судейская этика, судейское познания, судейская деятельность, правосудие.
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Постановка проблеми. Процес формування та розвитку державно-правових механізмів
Римського державного феномену відбувався на
тлі глибокої реформації соціально-політичних
особливостей викликаних фактором завоювання
все нових територіальних володінь та включення
до соціальної структури держави чужорідних
елементів, які вирізнялися притаманною їм самобутністю та ціннісно-світоглядними орієнтаціями. Звичайним є те, що в зазначених умовах
перед державою поставала нагальна проблема
уніфікації та централізації системи управління
новопідкореними народами які проживали на
локально-визначених етнічних територіях. Одним
із досить дієвих засобів соціальної уніфікації серед
усього арсеналу доступного на той час інструментарію виявилося законодавство держави, у якому й
було нормативно зафіксовано основоположні
принципи її розбудови та функціональної здатності. Й саме феномен використання правового позитивізму в його нормативній формі фіксації й відіграло одну із основоположних ролей в процесі
розбудови давньоримської держави та права.
Ступінь наукової розробки теми. Аналізом проблематики формування та розвитку давньоримського державно-правового феномену
прямо чи опосередковано займалися такі вчені
сучасності як В.М.Вовк, А.Дембінські, М.Йоньца, В.В.Дементьева, В.А.Коростелін, П.Є.Таран
та ін. В кінці ХІХ – на початку ХХ ст. науковим
пошуком у зазначеній царині пізнання займалися
такі вчені, як Г.Ф.Герцберг, Т.Кіпп, І.А.Покровский, А.М.Стоянов, В.М.Хвостов та ін. Протягом
ХХ ст. розробкою проблем формування та становлення давньоримської держави і права займалися такі дослідники, як А.І.Неміровский,
Ф.М.Нечай, Н.М.Трухіна, З.В.Удальцова та ін.
вчені. Водночас висвітлення проблематики правового позитивізму як методологічної основи
розвитку держави і права Римської імперії періоду принципату ще потребує глибокого наукового аналізу з метою визначення ролі і місця пра-
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вового позитивізму в процесі формування та розвитку державно-правового утворення.
Метою статті є системне аналітичне дослідження феномену правового позитивізму як
методологічної основи розвитку давньоримської
держави і права.
Виклад основного матеріалу. Розпочинаючи аналіз філософсько-правової складової періоду розвитку Римської імперії І-ІІІ ст., який у
науковій літературі прийнято називати періодом
ранньої імперії, або ж принципату зазначимо, що
з його настанням відбувається поступовий розвиток процесу звуження законодавчої діяльності
народних зібрань – аж до повного її припинення.
Фактично законодавство набуває інших форм.
Так, зокрема, поступово функції законотворення
переходять від народних зібрань до сенату, нормативні акти, продуковані зазначеним органом
(senatusconsulta), поступово втрачають значення
інституцій для магістрату, якими вони і були попервах, та набувають ознак, притаманних загальнообов’язковому законодавству. Фактично сенат
починає не лише «перебирати на себе» функції
народних зборів, але навіть сприймається населенням як форма наступництва народного представництва у формі зборів. Саме тому постанови
сенату набувають ознак загальнообов’язковості,
які притаманні законодавству. Однак цей процес
був украй довготривалим та попервах не містив у
собі ознак загальнонародного сприйняття, але
згодом він набув ознак незворотності, що в кінцевому підсумку й призвело до переходу законодавчих функцій від народного зібрання до сенату, що, у свою чергу, було нічим іншим, як усуненням інститутів республіканської влади та зародженням інститутів влади імперської. Підтвердженням висунутої нами тези може слугувати
ще й те, що законодавчі ініціативи, на основі
яких сенатом приймалися постанови, поступово
зосереджуються в руках імператора. Так, зокрема, Й. О. Покровський зазначав, що пропозиції
імператора хоч і вносилися до сенату у формі
ініціатив, але завжди беззаперечно затверджува-
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лися. Такі пропозиції називалися «orationes», і
юристи пізніших часів деколи вже самі orationеs
тлумачили як певне особливе джерело права [14,
с.194]. Тобто можемо констатувати факт існування тієї обставини, що сенат періоду принципату фактично перетворюється на підконтрольний імператорові орган, який слугував засобом
легітимізації монаршої державно-політичної волі
у формі загальнообов’язкових нормативноправових актів – законів, що, у свою чергу, є свідченням факту концентрації в руках імператора
важелів державного впливу та управління, які
належали до сфери законодавчої гілки влади.
Тобто ми можемо спостерігати процес втілення
«самодержавних процедур», кінцевим результатом яких виявилось утворення Римської імператорської системи влади. Саме тому є підстави
сміливо стверджувати, що період принципату за
власною сутністю містив ознаки історичного часового проміжку переходу від Римської Республіки до Імперії. Якраз завдяки йому відбувалися
процеси форматування всіх державних механізмів із структурних елементів республіканського
типу в імперські. Одну з головних ролей у цьому
процесі відігравало законодавство, яке поставало
засобом утілення основних ідей реформування
держави, що крились у практичній площині, а
також у нагальній потребі «утримання» різноманітних та багаточисельних соціальних елементів,
які користувалися власними культурними надбаннями, правом, традиціями та світоглядними
орієнтаціями у лоні єдиної надзвичайно великої
та величної держави, уособленням якої виступав
тогочасний Рим. Тому можна сказати, що підкорення силою зброї значних територіальних володінь є завданням надскладним та таким, що потребує значних людських та матеріальних ресурсів. Але значно важчим завданням, яке невідворотно поставало перед державними органами,
була необхідність «втримання» завойованих територій у межах однієї централізованої держави,
при цьому не викликавши потенційно небезпечного невдоволення серед населення зазначених
територіальних володінь. Саме тому, на наш погляд, і виникає потреба централізації державної
влади та концентрації її в руках єдиного повновладного монарха. Ці життєво необхідні для
держави заходи знаходили власне втілення, не в
останню чергу, завдяки законодавству як універсальному регуляторові не лише суспільних відносин, але й засобу легітимного позбавлення
влади одних інституцій та передачі її іншим, визначення повноважень державних органів та за-

безпечення цілковитого функціонування державного організму в цілому.
У розрізі окресленої проблематики слід також підкреслити, що у Давньому Римі поряд із
jus civile розвивалася своєрідна правова система
– jus honorarium, покликана ліквідовувати прогалини у законодавстві, джерелом якого були закони ХІІ таблиць, адже із процесом розвитку суспільних відносин нагально необхідною поставала
проблема їхнього правового врегулювання. Вирішення такого питання покладалося на римські
магістрати, які завдяки власним постановам з
метою забезпечення та охорони внутрішнього
порядку успішно його вирішували. Таким чином
упродовж тривалого часу нормотворчої діяльності магістратур було сформовано досить складну
систему нормативного регулювання під назвою
jus honorarium. Але не варто залишати поза увагою той факт, що особливого значення в такому
процесі набувала і нормотворчість претора, адже
він, як і будь-який магістрат, наділявся jus
edicendi – тобто правом видання власних едиктів,
які, у свою чергу, набували двоякого характеру,
зокрема edictum repentinum – декрет для якогонебудь окремого випадку та edicatum perpetuum –
загальний едикт, який виставлявся при вступі
претора на посаду й носив характер загальної
програми його адміністративно-судової діяльності на рік, упродовж якого діяли його повноваження [15, с.451]. Звернемо увагу на ту обставину, що edictum repentinum був нічим іншим, як
формою нормотворчості претора, а edictum
perpetuum завдяки властивій йому динамічній
непостійності створював умови для преторського
«маневру» під час здійснення покладених на
нього владних повноважень. Обставина ця звісно, не могла не привернути уваги імператора,
адже не відповідала цільовій ідеології процесів
концентрації повноти усієї влади в монарших
руках. Щоб припинити преторську нормотворчість у формі видання едиктів, а також для приведення обсягу преторських повноважень до певної структурно чіткої та контрольованої системи, слід було переглянути, систематизувати едикти й закріпити їх у незмінному вигляді, позбавивши претора не лише законодавчих повноважень, але й привести його управлінську діяльність до певного структурно визначеного нормативного поля. Саме це і зробив імператор Андріан, який запропонував сенатові закріпити кінцеву редакцію едикту, після чого edictum perpetuum
став незмінним керівним нормативним началом
для преторської діяльності.
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Й. О. Покровський зазначав, що після законів ХІІ таблиць edictum perpetuum Андріана
набув форм першої масштабної кодифікації римського права, зводу усієї грандіозної праці преторів [14, с.195]. Варто також зазначити, що важливим джерелом римської нормотворчості часів
принципату були укази імператора, які носили
різноманітний характер. Але живий науковий
інтерес викликає та обставина, що імператор у
зазначений історичний період розвитку римської
державної традиції не був наділений законодавчими повноваженнями, саме тому юридична сила згаданих нормативних актів ґрунтувалась на
специфічних факторах, які для різних видів імператорської нормотворчості носили різноманітний, але водночас специфічно особливий характер. Зокрема, як підкреслив Й. О. Покровський,
загальні розпорядження видавалися імператором
(edicta), а також імператорські інструкції його
посадовцям та управителям провінцій, що визначали ті чи інші сторони суду та управління
(mandata), розглядалися як адміністративні розпорядження магістрату. А тому ці нормативні
акти втрачали юридичну силу разом зі смертю
імператора, який їх видав. У свою чергу відповіді
імператорів на юридичні запити (rescripta), а також імператорські рішення у контексті судових
процесів, які ним проводилися (decreta), розглядалися як тлумачення діючих законів, унаслідок
чого юридична сила цих нормативних актів не
залежала від зміни імператорів [14, с.196]. Однак
із часом нормотворчість імператорів набуває
юридичної сили, притаманної нормативним актам, що видавались у формі закону.
Процеси подальшої централізації влади, а
також уніфікація надання римського громадянства усім підданим Римської імперії усувають необхідність особливого нормативного регулювання соціальних відносин як усередині окремих
суспільних груп, так і між їхніми окремими
представниками, які не наділялися правами громадян. Завдяки цим процесам система нормативного регулювання в державі піддавалася уніфікації, ставала єдиною для усіх римських провінцій, що зайвий раз свідчить про поглиблення
процесів централізації державної влади у Римі за
часів принципату, а також акцентує увагу на його перехідному характері в житті держави.
Слід також зауважити, що в рамках зазначеного періоду розвитку Римської держави поширення набувають не лише юридичні розробки практичного, прикладного характеру, але й зароджується та
стрімко й продуктивно розвивається база для науково-теоретичних розробок у галузі права.
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Квінтесенцією таких суспільно-політичних
процесів можна назвати законодавчі реформи
Юстиніана, які справили значний вплив на розвиток не лише системи права Римської імперії,
але й визначили вектор подальшого розвитку
усієї континентальної системи права, яка набула
розповсюдження не лише на теренах Європи, але
й далеко за її межами. Узагалі ім’я імператора
Східної Римської імперії Флавія Петра Савватія
Юстиніана, або Юстиніана І, в юридичній науковій думці безпосередньо пов’язується з грандіозною систематизацією римського права у формі
кодифікації, що мала місце у VI ст. за часів його
царювання у Візантії.
Однак грандіозні систематизаційні заходи
імператора не були примхою правителя, який
таким чином волів залишити власний слід в історії юридичної науки, а викликалися цілою низкою змін соціально-економічного та політичного
ґатунку, що мали місце не теренах імперії у IVVI ст., адже застаріле законодавство в нових історичних умовах фактично виявилося недієвим.
Як зазначала З. В. Удальцова, необхідно було
привести дещо вже закостеніле та застигаюче
римське право у відповідність до реальної,
об’єктивної дійсності [18, с.3]. Таким чином було
вирішено провести систематизацію римського
права у формі кодифікації, але з урахуванням тих
соціально важливих змін, які відбулися в реальному житті держави. Систематизаторами римського права часів Юстиніана було обрано шлях
уніфікації нормативно-правового матеріалу, а
також підпорядкування різноманітної та самостійної правотворчості римських юристів інтересам центральної влади, адже із набранням обертів процесами концентрації усіх владних важелів
у руках імператора неконтрольована творча діяльність видатних представників римської правової думки, яка, в свою чергу, досить часто набувала ознак нормативності, могла містити в собі
небезпеку для абсолютної влади найвищої посадової особи в державі. Слід також зазначити, що
еволюційний поступ у сфері нормотворення набував тенденційних ознак щодо перетворення
всього існуючого права у форму писаного закону, надаючи йому в умовах посилення тенденцій
абсолютизму ознак нормативно-правової формалізації волі монарха. Зазначені процеси спричинили появу спроб піднесення до рангу нормативності тих правових норм, які були сформовані в
Римській державі на доктринальному рівні. Водночас звернемо увагу на суттєву обставину, яка
полягала у тому, що дієвий розвиток зазначених
процесів неминуче призвів би до ускладнення
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всієї системи права Римської імперії, що, у свою
чергу, також ускладнило б процеси праворозуміння в державі. Саме тому перед юстиніанівськими систематизаторами неминуче постало актуальне питання як спрощення, так і стабілізації
права у його нормативному виразі. У свою чергу
для досягнення зазначеної мети необхідно було
подолати притаманний класичній римській
юриспруденції формалізм та спонукати її до
служіння римському народові шляхом використання розроблених у класичний період розвитку
імперії юридичних приписів у сфері правозастосування часів Юстиніана.
Важливою обставиною було і те, що з розвитком та розширенням Римської імперії набували інтенсивності процеси проникнення до системи римського права юридичних норм та правових звичаїв народів, які потрапляли під владу
імперії. Зазначена формалізація виявлялася не
лише у змістовному наповненні нормативноправових приписів, але й у судовій практиці. Так,
зокрема, найбільш потужний вплив на еволюцію
римського права спричинили філософсько-правові погляди грецьких мислителів. Саме тому
задля заспокоєння та умиротворення нових підданих імперії на новонабутих Римом територіальних володіннях було об’єктивно необхідним
застосування поряд із римським правом також і
місцевих правових звичаїв переважно приватноправового характеру, що могло продовжуватися
упродовж тривалого періоду. Процеси впливу
місцевого права не обмежувалися лише проникненням до римського законодавства нових самостійних інститутів, досить часто право новопідкорених народів підміняло своїм змістом ті правові норми, які втратили власну актуальність та
сферу застосування, тобто виявилися застарілими. Саме зазначені об’єктивні процеси не в
останню чергу також виявилися підставою для
проведення юстиніанової реформи щодо систематизації нормативно-правового матеріалу.
Проаналізувавши об’єктивні причини й обставини інтенсивного розвитку римського права
IV-VI ст., можна зробити висновок, що організовані Юстиніаном кодифікаційні роботи виявилися наслідком еволюційного розвитку римського
права, яке, використовуючи переважно римські
класичні теоретико-юридичні постулати, змушене було включити до свого складу ще й значну
частину правових норм, розроблених та випробуваних представниками тих державних утворень, які згодом опинилися під владою Римської
імперії. Такий процес набув об’єктивно необхідного спрямування, адже він слугував відобра-

женням тих соціально важливих змін, які відбулися в суспільстві у процесі його еволюційного
розвитку, осторонь якого не могла залишитись
така важлива сфера суспільного та державного
буття, як право та закон.
Залежно від зміни суспільних відносин в
імперії відбувалися й відповідні еволюційні зміни правової доктрини держави, але основною
векторальною ознакою вказаних змін був процес
універсалізації права. Як висловлювалась З. В.
Удальцова, еволюція римської правової доктрини у IV-VI ст. полягала у звільненні від вузьких
рамок права одного, хоча й панівного, народу та
возведення її до ступеня правового вчення, що
розповсюджується на усе людство [18, с.28].
З історії римського права відомо, що аж до
періоду імперії до його складу входило декілька
правових систем, які виникли та розвинулися в
різні періоди існування римської держави та використовувалися паралельно одна одній. Це, зокрема, були системи цивільного права (jus civile),
під юрисдикцію якої підпадали лише винятково
римські громадяни, що, у свою чергу, надавало
цій національній системі ознак привілейованості
та замкнутості. Але з огляду на поступальні процеси розширення кордонів Римської імперії виникає потреба правового урегулювання відносин,
що виникали серед чисельного неримського населення, яке не підпадало під юрисдикцію jus
civile. Саме тому, виходячи із об’єктивних обставин, для осіб, які не користувалися статусом
римських громадян, але проживали на території
Риму, так і тих, які тимчасово перебували у Римській імперії переважно у справах торгівлі, поступово виникла так звана система права народів, або ж jus gentium, яка знайшла досить широку базу для власного застосування. Зазначимо
також, що з розвитком торгових відносин та їх
вихід на міжнародний рівень замкнута, закостеніла система римського цивільного права, або ж
jus civile, вже не могла забезпечувати механізмами правового регулювання увесь спектр новосформованих суспільних відносин у майновій та
пов’язаній з нею немайновій сферах. Саме тому з
метою усунення вказаних недоліків jus civile починають з’являтися преторські едикти, на основі
яких, у кінцевому підсумку, й було сформовано
так зване преторське право (jus praetorium), яке
почало поступово заміщувати право римських
громадян, тобто jus civile. Подальше розширення
кордонів імперії та об’єктивно зумовлене розповсюдження статусу римського громадянства на
все вільне населення імперії, що, у свою чергу,
призвело до зникнення відмінностей, які ще до-
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недавна існували між громадянами та негромадянами, у своїй сукупності викликали процес
поступового злиття існуючих в тогочасному Римі систем права, тобто jus civile, jus gentium та jus
praetorium. Адже існуюче розділення зазначених
правових систем не відповідало реальним потребам економіко-соціального розвитку населення
імперії, було уособленням рудиментів, які об’єктивно гальмували еволюційний поступ не лише
суспільства в цілому, але й правової думки зокрема, яка, у свою чергу, отримуючи на теоретичному рівні рефлекторно-стимулюючі імпульси
філософської природи, вимагала докорінних
практичних змін. Саме тому об’єктивним утіленням зазначеного процесу в практичній сфері буття римського соціуму й можна назвати кодифікацію Юстиніана. Адже в імперії постала нагальна проблема, що полягала в необхідності створення єдиної правової системи, яка б знаходила
власне застосування щодо всього вільного римського населення, а саме вирізнялася ознаками
універсальності.
Звичайно, що визначений грандіозний обсяг кодифікаційних робіт, завдання щодо виконання яких постало перед юстиніанівськими систематизаторами, неможливо було б виконати без
сформованих концептуальниних засад, які б чітко визначили, так би мовити, алгоритм подальших робіт з упорядкування нормативно-правового масиву. Саме тому не викликає подиву той
факт, що в основу проведення систематизаційних
робіт було закладено принципи стоїстичної філософської школи, вчення якої, проникнувши з
Греції на римські терени, набуло досить широкого розповсюдження. Філософсько-правові уявлення стоїків про те, що увесь світ виступає дітищем ratio naturalis – природного розуму, який,
будучи вічним, безумовним та управляє усіма
життєвими процесами, встановлюючи порядок
їхнього функціонування, в кінцевому підсумку
втілилися у сформованій на абстрактних законах
моралі концепції jus naturale, тобто набули природно-правового спрямування та відіграли роль
основоположних начал для проведення під егідою Юстиніана кодифікаційних робіт. Тобто
об’єктивно можна вказати на те, що зазначені
роботи з упорядкування нормативно-правового
масиву ґрунтувалися на основоположному природно-правовому доктринальному правилові «jus
natural omnes aequales sunt» – «згідно природного
права усі люди є рівними». Але наразі слід також
зауважити, що наведене основоположне визначення, поряд із тезами про те, що усі люди народжуються вільними, входило у пряме протисто30

яння з об’єктивною реальністю, зокрема економіко-соціального характеру, яка існувала тоді в
римському суспільстві. Адже в період проведення Юстиніаном систематизаційних робіт в основі
структури економічної складової римської імперії знаходилося рабство, а невільники виступали
мало не в ролі основного засобу виробництва в
державі. Та й і саме діюче римське законодавство містило у своєму складі юридичні норми,
притаманні рабовласницькому суспільству. Інакше кажучи, фактично сформувалася специфічна дилема, яка полягала в тому, що природне
право не допускало існування, а тим більше використання рабства, але водночас переважна частина продуктивних сил, що фактично забезпечувала економічну стабільність та ріст матеріального благополуччя держави, складалася з числа
невільників, які піддавалися жорстокій експлуатації. Можна помітити, що нове Юстиніанове
законодавство, сформоване на основах природно-правової доктрини, яка у свою чергу не допускала існування рабства в державі, не здатне було забезпечити одночасно економічні потреби
держави та морально-етичні вимоги природного
права. Але в цьому разі право та законодавство
виступили у ролі каталізатора еволюційного розвитку державно-соціальних та політичних процесів. Так, зокрема, не слід забувати, що формування зазначених доктринальних засад відбувалось на початку розпаду рабовласницького ладу
в Римській державі. Сама природно-правова доктрина, що знаходилася на лідируючих позиціях у
суспільстві, та й, відповідно, законодавство, яке
зазнавало юстиніанівського реформування, виявилися не лише результатом нових економікосоціальних та державно-правових вимог римського суспільства, але й відіграли значну роль у
процесі зародження та розвитку феодальних відносин у державі, що приходили на зміну рабовласницьким засадам формування та життєдіяльності імперії. Тобто кодифікація Юстиніана
виявилася не лише проміжною ланкою в процесі
переходу від рабовласницької системи до феодалізму, але й заклала основи для подальшого розвитку феодальних відносин не лише на теренах
Західного чи Східного Риму, але й переважної
більшості держав Європейського та інших континентів, підтвердженням чого може слугувати
довготривале, яке й досі не втратило власної актуальності, використання основоположних юстиніанівських правових принципів у процесі побудови нормативно-правових систем цілого ряду
країн світу, у тому числі й України.
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Не варто також випускати із поля уваги той
факт, що Юстиніан був імператором Східної
Римської імперії, й уся кодифікаційна діяльність
з упорядкування римського законодавства під
юстиніанівською егідою відбувалася на основах
східно-римської правової традиції. З часу розколу Римської імперії на її західні терени посилюється вплив правової традиції варварських племен Європейського континенту, що досить швидко знайшло власне відображення на характері
нормативно-правового матеріалу, який широко
використовувався на західних землях колись
єдиного державного утворення імперського типу.
Водночас на теренах її іншої частини – в Східній
Римській імперії – відчутнішим стає вплив грецьких та східних філософських вчень, правових
звичаїв, норм та поглядів, що, у свою чергу, досить чітко відображалося на змістовній частині
як філософсько-правових поглядів у Візантії, так
і діючих нормативно-правових приписів. Аналізуючи, зокрема, зміст юстиніанового, загальноімперського законодавства, можна констатувати
існування факту проникнення до нього грецьких
та східних традиційних уявлень правового характеру. Адже в нових економіко-соціальних умовах, час прояву яких хронологічно збігся з періодом владарювання Юстиніана, коли вже не існувало, так би мовити, особливого римського
народу, а відбувалася завдяки наданню громадянських прав усьому вільному населенню імперії фактична «дифузія» римлян та інших націй і
народностей, кодифікатори римського законодавства, яке втратило власний особливий статус
та набуло юридичного поширення на усіх підданих імперії, змушені були включити до його
складу також норми, притаманні юридичній традиції народів, що населяли імперію. Саме тому
можна сказати, що вирішального впливу на формування римського права завдала грецька філософія, зокрема світоглядні позиції її стоїчної
школи, під впливом ідей котрої було сформовано, зокрема, вчення про природне право. Свого
часу А. М. Стоянов із цього приводу зазначав,
що в римському кримінальному праві вплив грецької філософії та правової науки відобразилися
перш за все у розробці, завдяки прямому впливові
учення Арістотеля про категорії злочинних діянь,
теоретичних презумпцій про різноманітні градації
поняття вини (culpa), у створенні законоположень
про заздалегідь обдуманий умисел, про несподіваний умисел, про необережність. Східні звичаї проникали також і до системи покарань Дигест за
кримінальні злочини [16, с.99-130].

Висновки. Отож можна зробити висновок,
що головна роль римської юриспруденції полягала в деталізованій розробці практичної сторони
права, і в цьому плані вона дала блискучі зразки
юридичного аналізу, виявила тонке розуміння
практичних потреб цивільного обороту. Основний зміст творів полягав у майстерному вирішенні різноманітних життєвих ситуацій, причому саме у цій іпостасі постають повною мірою
зазначені чесноти римських юристів. Але їх мало
цікавила історія права: належні їм історичні повідомлення випадкові та позбавлені системної
цілісності. Їх також мало цікавила теорія права;
лише зрідка вони намагалися надати відомому
положенню те чи інше філософське обґрунтування, причому не завжди воно виявлялося вдалим. Істинна сфера діяльності римського юриста
пролягала в аналізі правових норм та визначенні
юридичної природи конкретних правовідносин.
Якщо у період республіки було закладено
основи нового загальнонародного права (jus
gentium), то з точки зору розвитку загального
римського права головне значення періоду принципату полягає у детальній розробці цих основ
класичною юриспруденцією. У свою чергу преторський едикт та законодавство республіки лише звели грандіозну будову в чорновому варіанті; класична ж юриспруденція довершила роботу
внутрішнім оздобленням.
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Національна академія внутрішніх справ, Київ
МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА:
СУТНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ
Розкрито сутність механізму захисту прав людини та громадянина, а також визначено його складові. Уперше
у статті розмежовуються поняття «механізм захисту прав» та «механізм реалізації людиною права на захист», також
надається їх чітке тлумачення й простежується їх взаємозв’язок. Автором аналізується вплив громадянського суспільства на дієвість розглянутих механізмів й наголошується на необхідності підвищення їх ефективності.
Ключові слова: механізм, механізм захисту прав, механізм реалізації людиною права на захист, види та
елементи механізмів захисту прав.

Постановка проблеми. На сьогоднішній
день у більшості держав світу питання дотримання та захисту прав людини і громадянина
стоїть дуже гостро. Особливо активно інститут
захисту прав людини почав розвиватися в останнє століття, коли більшість держав взяли курс на
демократизацію та розвиток громадянського суспільства. У зв’язку з цим на міжнародному рівні
існує багато нормативно-правових актів, які закріплюють права людини й порядок їх захисту.
Кожна сучасна держава з демократичною формою державного правління на рівні національних
конституцій та інших нормативно-правових актів
закріпила права, свободи і обов’язки людини та
громадянина, механізми їх реалізації та захисту.
Особливого значення в контексті захисту
прав людини набуває конституційне право на
захист. Реалізація людиною права на захист може здійснюватися через різні механізми захисту
прав. У першу чергу їх поділяють на дві великі
групи – національні та міжнародні механізми
захисту прав. Національні (внутрішньодержавні)
механізми захисту прав мають свої особливості у
кожній країні, у той час як міжнародний механізм захисту прав є однаковим для всіх, незалежно від національності та громадянства.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Дослідженню механізмів захисту прав приділяли
значну увагу такі вітчизняні вчені, як Заворотченко Т.М., Кавун В.Ф., Огородник О.Г., Погорілко
В.Ф., Рогозін М.П., Скакун О.Ф., Стадник Г.Н.,
Рабинович П.М. Серед іноземних вчених треба
зазначити Алексеєва О.С., Алексеєва С.С., Гессена В.Н., Гомєн Д., Гумбольдта В., Калугіна
В.Ю., Мотьвилавку Е.Я., Нерсесянца В.С., Іоффе
О.С., Карпець І.І. та Рогозіна М.П. тощо.
Мета статті – аналіз механізмів захисту
прав людини та громадянина, визначення його
складових та подальший розвиток в Україні.
Уперше у статті розмежовуються поняття «механізм захисту прав» та «механізм реалізації люди-

ною права на захист», також надається їх чітке
тлумачення й простежується їх взаємозв’язок.
Виклад основного матеріалу. Розглядаючи механізми захисту прав та механізми реалізації людиною права на захист, необхідно дати
відповіді на наступні питання. Що представляють собою механізм захисту прав та механізм
реалізації людиною права на захист? Яка природа виникнення та сутність цих механізмів? Які
саме проблеми реалізації мають вказані механізми? Що потрібно робити для вирішення існуючих проблем та удосконалення механізмів?
Досить часто в юридичній літературі ми
зустрічаємо поняття «механізм» для характеристики правових явищ. Наприклад, державний механізм, механізм захисту прав, механізм органів
державної влади та ін. Проте, чіткого визначення
та тлумачення цього поняття немає.
На думку деяких науковців механізмом є
напрями взаємодії та співпраця між інституалізованими структурами. Так, російський вчений
Мотьвилавка Е.Я. розкриває поняття механізму
як системи певних правових засобів, які спрямовані на захист людини [1]. На думку Скакун О.Ф.
правовий механізм є частиною так званого соціально-правового механізму. Професор Скакун
О.Ф. наголошує, що такий правовий механізм діє
в єдності й покликаний охороняти й захищати
права людини та громадянина [3, c. 206]. Крім
того, вона зазначала, що механізм соціальноправового забезпечення прав і свобод людини
можна поділити на три підсистеми: механізми
реалізації, охорони та захисту [3, с. 206].
Відомий український конституціоналіст
Погорілко В.Ф., погоджуючись з Мотьвилавком
Е.Я., тлумачив механізм як систему правових
засобів. Ці засоби необхідні для захисту прав.
Крім того, Погорілко В.Ф., як і Рогозін М.П. зазначав, що механізм захисту прав людини є системою влади держави, основною функцією якої є
захист прав людини та громадянина.
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Так, Рагозін М.П. визначає, що «юридичний механізм захисту прав людини – це можливості здійснення громадянами певних вчинків
щодо захисту власних прав і свобод, а також система органів, які захищають і забезпечують ці права та свободи. Система органів, які захищають і
гарантують права людини: Верховна Рада України;
Президент України; Кабінет Міністрів; центральні
та місцеві органи державної виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; органи міліції;
служба безпеки; прокуратура; суд» [4].
З такою думкою Рогозіна М.П. погоджується й Огородник О.Г., проте він до механізму
захисту прав відносить ще й громадські організації, правові та нормативні акти, які покликані
захищати права людини [2].
Як було вже зазначено вище, механізми
поділяються на міжнародні та національні. Під
міжнародними механізмами захисту прав розуміють систему міжнародних (міждержавних) органів та організацій, які діють з метою здійснення міжнародних стандартів прав і свобод людини
чи їх відновлення в разі їх порушення. Національні механізми захисту прав діють на території
певної країни. Також механізми захисту прав в
українському праві класифікують за галузями
права, наприклад, механізм захисту цивільних
прав або механізм захисту прав споживачів та ін.
Згідно з нормами діючого законодавства
людина може скористатися своїми правами при
наявності певних юридичних гарантій. Вони відіграють помітну роль в механізмах захисту
прав, оскільки їх основна мета – реальне забезпечення максимального здійснення громадянами своїх прав. При відсутності певних гарантій з боку
держави людина не зможе скористатися правом на
захист. Тому, вважаємо, що юридичні гарантії є
одним з елементів механізму захисту прав.
В Україні механізм захисту прав реалізується через діяльність Комітету Верховної Ради
України з прав людини, національних меншин та
міжнаціональних відносин, інших комітетів Верховної Ради України в частині діяльності по забезпеченню та захисту прав людини; Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини;
Генеральної прокуратури України; інституту адвокатури (інститут надання правової допомоги);
МВС України (в частині формування та розвитку
внутрішньовідомчого контролю за дотриманням
прав людини); Міністерства юстиції України (зокрема, Національне бюро по дотриманню Європейської конвенції з основних прав та свобод
людини); інших центральних органів виконавчої
влади (в частині забезпечення та захисту прав
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людини); правозахисних організації (національні
та міжнародні); науково-дослідних установ; засобів масової інформації.
Отже, механізм захисту прав є системою та
комплексом послідовних дій, які спрямовані на
захист прав людини та громадянина. Фактично і
механізм реалізації права людини на захист теж є
системою та комплексом послідовних дій, які
спрямовані на захист прав людини та громадянина. Ці поняття на перший погляд ідентичні.
Проте, на нашу думку, механізм захисту прав є
більш ширшим поняттям, оскільки він охоплює
всі можливі дії при захисті прав. Поняття «механізм реалізації людиною права на захист» є дещо
вужчим, оскільки елементом механізму захисту
прав є реалізація людиною права на захист. Тобто механізм реалізації права людини на захист є
частиною механізму захисту прав. Таким чином
можна стверджувати, що ці поняття тісно взаємопов’язані одне з одним, але вони не є тотожні.
Як правове явище, механізм захисту прав
людини є системою, оскільки як було вище зазначено, складається з певних частин, таких, як
право на захист; форма та спосіб захисту прав;
процес та порядок звернення до відповідних органів, установ та організацій. Механізм захисту
прав як система характеризується діалектичною
взаємозалежністю цілого й частини, кожний
елемент якого займає певне місце і здійснює певні функції у ньому. Безперечно, механізм захисту прав повинен бути органічно цілісним та логічно послідовним процесом. Сутність будь-якого
механізму захисту прав полягає в послідовності
дій людини й досягненню певного результату.
Діяльність людини при цьому полягає у відновленні становища, що існувало до порушення
конкретного права особи.
Суттєвою проблемою в Україні є ефективність механізму захисту прав, що залежить від
стабільності суспільства, де слідування букві й
духові законів є правилом, а не виключенням.
Необхідно підкреслити, що у сучасній
юридичній науці немає єдиної точки зору щодо
того, якими повинні бути механізм захисту прав
та механізм реалізації людиною свого права на
захист, тобто вони не є універсальними. І це є
однією з основних проблем сучасного процесу
захисту прав, які повинні бути регламентованими, тобто чітко визначеними та прописаними.
Безперечно законодавчо не достатньо визначити,
що людина має право на звернення до суду за
захистом свої прав – це є тільки декларацією
права, яка без зазначення конкретних процедур
не є дієвою, залишатиметься декларацією.
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Механізми захисту прав людини та громадянина: сутність і перспективи розвитку в Україні

На сьогоднішній день проблеми, які стосуються механізму захисту прав та механізму
реалізації людиною права на захист як в Україні,
так і світі залишається надзвичайно багато. Ці
проблеми наявні і на теоретичному, і на практичному рівнях. Крім вже вказаної проблеми підвищення ефективності наявних механізмів, проблемою також є недостатнє законодавче закріплення основних етапів застосування більшості
механізмів, відсутність їхнього тлумачення.
Існуюча система права й наявні механізми
захисту прав є повною мірою відображенням і
проявом духу, розвитку, характеру й реальних
умов існування народу. У країнах, що належать
до континентальної системи права функціонує
один механізм захисту прав, а в країнах, які належать до системи загального права інший. У
рамках однієї правової системи, механізми захисту прав відрізняються один від одного й мають
свої особливості. Відомо, що в країнах, що належать до континентальної системи права на перший план висунуто норми права. В країнах, що
належать до системи загального права основне
значення має юридична практика, тобто судовий
прецедент. Тому й механізми захисту прав в країнах, які належать до різних систем права відрізняються. Можна стверджувати, що розвиток та
функціонування механізмів захисту прав залежить не тільки від законодавця, а й від народу,
його історії та культури.

Висновки. Отже, сутність механізму захисту ми бачимо в досягненні справедливості у суспільних відносинах при порушенні прав людини. Основна мета таких механізмів – це захист
прав, повна реалізація людиною свого права на
захист. Очевидно, що механізм захисту прав та
механізм реалізації людиною права на захист
повинні бути універсальні. Для підвищення ефективності механізмів захисту прав необхідно
змінювати правову культуру і правосвідомість
народу, формувати їх через виховання та освіту.
Реалізувати цей механізм повинен народ і суспільство, які фактично формують право, а отже й
всі наявні правові механізми захисту прав.
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FRAMEWORK FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND CIVIL:
ESSENCE AND PROSPECTS IN UKRAINE
Summary
In the article disclosed the philosophical and legal entity of the mechanism of protection of the rights human and
citizen, and determined its components. The first time in an article are separated by concept of "rights protection
mechanisms" and "the mechanism of realization human rights of defense", also they provided accurate definition and is
observed their interrelation. The author analyzes the influence of development of society on the effectiveness of the
mechanisms and emphasizes the need increase their efficiency.
Keywords: mechanism, rights protection mechanisms, the mechanism of realization human rights of defense,
types and elements of rights protection mechanisms.
Ю.М. Сидорчук
МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА:
СУТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УКРАИНЕ
Аннотация
Раскрыто сущность механизма защиты прав человека и гражданина, а также определены его составляющие. Впервые в статье разграничиваются понятия «механизм защиты прав» и «механизм реализации человеком
права на защиту», также дается их четкое толкование и прослеживается их взаимосвязь. Автором анализируется влияние гражданського общества на действенность рассматриваемых механизмов и отмечается необходимость повышения их эффективности.
Ключевые слова: механизм, механизм защиты прав, механизм реализации человеком права на защиту,
виды и элементы механизмов защиты прав.
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Постановка проблеми. Однією з важливих
проблем сучасності залишається негативна зміна
злочинності, зокрема її якісних показників, при
тому, що це відбувається в умовах духовної кризи,
яка супроводжується масовим морально-духовним
зубожінням і девальвацією моральних цінностей.
Процеси розвитку сучасного українського
законодавства нерідко стикаються з проблемами,
які були і є актуальними для правової сфери
держави протягом багатьох століть. В умовах
сучасних економічних, соціально-політичних і
правових реформ завжди існує необхідність звертатися до їх історичних передумов, наукової
творчості наших попередників – законодавців,
реформаторів, правознавців. Будь-яке явище можна правильно зрозуміти й оцінити лише за умови
вивчення його у процесі послідовного розвитку,
тобто сукупності історичних зв’язків, залежностей
і закономірностей, що слідують одні за одними [5,
c.27], адже всякі зміни в житті відбуваються на заздалегідь закладеному фундаменті. Тому невипадкова теза, що історизм – це основоположний принцип наукового підходу до мінливої в часі та такої,
що розвивається, дійсності [3, c.170].
Безумовно, що знання спадщини минулого,
дозволяє орієнтуватись у подіях сьогодення та
бачити майбутні перспективи. Саме так з цього
приводу висловилися Джорд Оруел (1903-1950),
англійський письменник, публіцист: «Хто володіє минулим, тому належить майбутнє» та Максим Рильський (1895-1964), український поет,
громадський діяч: «Хто не знає свого минулого,
той не вартий майбутнього.» Є з цього приводу і
народна мудрість: «Хто не знає минулого, той не
має майбутнього». М.І Хавронюк з цього приводу висловився так: «Без розуміння минулого не
може бути розуміння майбутнього. Як зазначали
давні римляни, до досвіду яких ми маємо намір
звернутися, historiam nescire, hoc est semper
puerum esse (не знати історії, це значить завжди
бути дитиною). Будь-яку правову проблему неможливо розв’язати, не дослідивши належно її
генезис. Торкаючись комплексу сучасних проблем, пов’язаних зі злочином і покаранням, му36

симо визнати, що ці проблеми виникли не сьогодні, а мають певну історію, дослідити яку можливо лише у контексті історії розвитку кримінального права та його формалізованої частини –
кримінального законодавства.» [4, c.1].
З огляду на вказане, підхід до вивчення
будь-якого роду суспільно-небезпечних діянь, як
соціально-правового явища, повинен враховувати конкретні історичні умови його формування і
розвитку. Не є винятком і злочини, що посягають
на моральні основи суспільства.
Ступінь наукової розробки. Як свідчить
аналіз юридичної літератури, проблемам моральності, її визначенню, забезпеченню та охороні
приділяють неабияку увагу. Такого роду питання
розглянуті, зокрема, у працях як вітчизняних, так
і зарубіжних учених – В.Г. Гончаренко., В.Я. Тація., В.О. Глушкова., О.М Костенко., В.О. Тулякова., П.Л. Фріса., С.Ф. Денисова., А.В. Ландіної.,
Л.С. Кучанської., А.Є. Шалагіна., Р.Г. Апресяна.,
Г.В. Мальцева., Н.Ф. Кузнєцової., Л. Фуллера.,
А.І.Бойко., С.П. Репецького та інших. Тим не менше, ряд аспектів моральності і надалі потребують
вивчення, є неоднозначними та дискусійними.
Основна мета публікації зумовлена її змістом і полягає в проведенні детального аналізу
досвіду боротьби зі злочинами проти моральності на прикладі «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года» та порівнянні
положень нині чинного КК України із конкретною
історичною пам’яткою кримінального права.
Виклад основного матеріалу. «Уложение о
наказаниях уголовных и исправительных 1885 года» (далі по тексту – Уложення) є одним із найбільш прогресивних нормативно-правових актів
кримінально-правового характеру, який на той час
діяв як на території царської Росії, так і на теренах
Лівобережної України. Це свого роду Кримінальний кодекс, у якому закріплені норми про тяжкі
злочини, що розглядалися загальними судами.
Уложення складається із передмови, 12
розділів, що поділені на глави (всього 1711 статей) та додатків, в яких були відображені усі сучасні інститути як Загальної, так і Особливої ча-
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стини кримінального права. Зокрема, злочини і
проступки, ступінь вини та її форми, стадії вчинення злочину, співучасть у злочині, множинність злочинів, покарання і їх види та ряд інших.
Значно більша частина Уложення відображає
конкретні види суспільно-небезпечних діянь та
відповідні їм покарання (злочини проти держави,
злочини і проступки проти порядку управління,
злочини і проступки проти майна і доходів казни,
злочини проти здоров’я, свободи і честі приватних
осіб, злочини проти прав сімейних та інші).
Як бачимо, Уложення не тільки не втратило
актуальність, але й суттєво вплинуло на усі кримінальні кодекси, які приймалися пізніше, в процесі
еволюції, в тому числі і на КК України 2001 року.
Важливе місце в Уложенні 1885 року займає
і захист моральності. Відзначимо, що охороні суспільної моралі були приділені як окрема відповідна
глава, так і інші статті, які розміщені за її межами і
входять до структури інших глав і розділів відповідного нормативного акта. Це зумовлено необхідністю державного контролю над різного роду аморальними проступками, в тому числі і суспільно небезпечними.
Тепер про сказане вище більш детально….
Глава IV восьмого розділу Уложення 1885 року
безпосередньо передбачає злочини проти суспільної моральності. Крім цього, такого роду посягання викладені у Главі І другого розділу “Про
богохульство і осуд віри”, в Главі IV цього ж
розділу “Про святотатство, розкопування могил і
пограбування мертвих тіл”, в главах І і ІІІ одинадцятого розділу “Про злочини проти шлюбу”.
Загалом, варто погодитися із твердженням
А.Є. Шалагіна [5, c.28], що злочини проти моральності, зазначені в Уложенні, можна поділити
на такі групи: 1)посягання, пов’язані із розбещенням неповнолітніх, співжиттям, неприродними
способами задоволення статевої пристрасті (мужолозтво, скотолозтво); 2) діяння, пов’язані із виготовленням, розповсюдженням, публікацією непристойних зображень і творів; 3) злочини, пов’язані з
наругою над могилою та тілом померлого. Однак
цей перелік, на думку автора, можна доповнити і
злочинами проти віри та справ сімейних, зокрема,
кровозмішування та багатошлюбність.
1. Отже, глава IV “О преступлениях против
общественной нравственности и нарушении
ограждающих оную постановлений”, отделение
первое “О соблазнительном и развратном поведении, о противоестественных пороках и о сводничестве” – передбачає:
Статья 993 Уложения: если лица, имеющие
надзор за малолетними или несовершеннолетни-

ми, или же находящихся в услужении родителей
их, опекунов или родственников, будут благоприятствовать склонности сих малолетних или
несовершеннолетних к непотребству и другим
порокам, или же побуждать их к тому своими
внушениями или обольщениями, то они подвергаются за сие: заключению в тюрьме на время от
двух до четырех месяцев. Сверх того, первые
лишаются навсегда право иметь за “малолетними
или несовершеннолетними надзор” [2, c.687].
Як ми бачимо, ця норма за потерпілими від
злочину, суб’єктами посягання і дещо за змістом
схожа зі ст.304 КК України, де мова іде про втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність.
Правда, є і суттєві відмітності між ними, оскільки різні дії утворюють об’єктивну сторону (в ст.
993 такі дії не конкретизуються), а також доволі
різні санкції (КК України містить значно більші
терміни ув’язнення (аж до 10-ти років), а в Уложенні, крім основного, передбачене ще й додаткове покарання .
Статья 994 Уложения: “За противозаконное
сожитие неженатого и незамужней, по взаимному их согласию, виновные ясли они христиане
подвергаются: церковному покаянию по распоряжению своего духовного начальства. Но когда
последствием такой порочной жизни было рождение младенца, то отец обязан, сообразно с состоянием своим, обеспечить приличным образом
содержания младенца и матери” [2, c.688].
Окрім самої статті 994, Уложення ще й чітко: 1) визначає поняття незаконного співжиття;
2) зазначає, що не має значення для кваліфікації
тривалість такого незаконного зв’язку; 3) наголошує на добровільній, взаємній згоді таких осіб;
4) конкретизує характер стягнень, які призначаються за цією статтею; 5) вказує розміри забезпечення немовляти і його матері, а також порядок проведення відрахувань та підсудність такої
категорії справ.
Цю охарактеризовану норму Уложення ми
не будемо порівнювати із чинним кримінальним
законодавством України, оскільки такого роду дії
нині вельми розповсюджені, не вважаються аморальними і протиправними, а отже, відсутні у КК
України. Правда, заради справедливості відзначимо, що і стаття 993, і стаття 994 Уложення були
декриміналізовані у 1909 і 1902 роках, відповідно.
Статья 995 Уложения: “Изобличённый в
противоестественном пороке мужеложства подвергается за сие: лишению всех особенных, лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и отдаче в исправительные арестантские отделения на время от четырех до пяти лет.
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Сверх того, если он христианин, то предаётся
церковному покаянию по распоряжению духовного начальства” [2, c.688].
У коментарях до цієї статті чітко зазначено,
що мужолозтвом охоплюються не лише статеві
стосунки між чоловіками, але і між жінками,
тобто неприродні способи задоволення статевої
пристрасті. Важливий і той момент, що мова іде
саме про добровільні стосунки такого роду, що
знову ж таки Кримінальним кодексом України не
вважається злочинним, і, більше того, може бути
навіть у подальшому легалізовано в суспільстві,
виходячи із тенденцій сучасності: (нагадаємо
кримінальна відповідальність настає лише за насильницьке задоволення статевої пристрасті в
такий спосіб – ст. 153 КК України). Окрім зазначеного, статтею 995 Уложення охоплюються також і насильницькі статеві злочини з жінкою неприродним способом, а також викрадення чоловіка для здійснення над ним мужолозтва.
Статья 996 Уложения: “Если означенное в
предшедщей статье преступление было соправождаемо насилием, или же совершено над малолетними или слабоумными, то виновный подвергается: лишению всех прав состояния и ссылке в
каторжную работу на время от десяти до двенадцати лет” [2, c.688].
Як бачимо, стаття 996 Уложення схожа
дещо зі ст. 153 КК України, особливо в частині
застосування насильства, в тому числі до малолітніх осіб і осіб, що перебувають в безпорадному
стані (психічно хворі), а також у розмірах покарань (і там, і там вони дуже суворі).
Статья 997 Уложения: “Изобличённые в
противоестественном пороке скотоложства подвергаются за сие: лишению всех прав и преимуществ и отдаче в исправительные арестантские отделения на время от пяти до шести лет.
Если они християне, то предаются и церковному
покаянию” [2, c.688].
Як зазначено далі по тексту Уложення,
стаття 997 застосовується й у випадку одиничного вступу в такий статевий зв'язок і систематичному зайнятті скотолозтвом. Очевидний, для всіх
той факт, що статеві контакти із тваринами є неприпустимими, грубими, принизливими, кричущо аморальними, однак і для протидії їм у чинному КК України не знайшлося місця.
Статья 998 Уложения: “Отец или мать, которые будут изобличены в сводничестве детей
своїх, подвергаются за сие: лишению всех прав и
преимуществ и отдаче в исправительные арестантские отделения по третьей степени” [2, c.689]
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(ст. 31 Уложення – виправні роботи від 2,5 до 3-х
років – примітка автора).
Для звідництва згідно з Уложенням характерно: 1) схиляння до вчинення перелюбу; 2)
підшукування засобів чи знарядь; 3) усунення
перешкод. Тому для кваліфікації вчиненого за ст.
993 достатньо перелічених ознак, незалежно від
того, чи було звідництво доведено до кінця.
Статті 999 і 1000 Уложення є логічним
продовженням ст. 998, точніше кажучи, передбачають відповідні кваліфікуючі ознаки звідництва. Зокрема, у ст. 999 вказано, що кримінальній
відповідності підлягають і чоловіки, які схиляють до звідництва своїх дружин, і опікуни, вчителі чи інші особи, що наглядають за малолітніми або неповнолітніми в разі вчинення ними звідництва щодо перелічених потерпілих осіб. (в
обох випадках суб’єкти підлягають покаранню у
вигляді виправних робіт від 1,5 до 2,5 років).
Очевидно, що проаналізовані норми Уложення схожі зі ст. 302 КК України, але така схожість найбільше проявляється саме у назві статей
і ще, в деякій мірі, у потерпілих особах. Більше
схожостей, на жаль, нема, хоча ми бачимо, що
ще в ті далекі часи окремі положення зазначених
норм були сформульовані краще, доступніше,
ніж тепер, але і вони у 1909 році вони були декриміналізовані.
2. Глава IV “О преступлениях против общественной нравственности и нарушении ограждающих оную постановлений”, отделение второе «О
противных нравственности и благопристойности
сочинениях, изображениях и речах» – передбачає:
Статья 1001 Уложения: «Если кто-либо будет тайно от цензуры печатать или иным способом
издавать в каком бы то ни было виде, или же распространять подлежащие цензурному рассмотрению
сочинения, имеющие целью развращение нравов
или явно противные нравственности и благопристойности, или клонящиеся к сему соблазнительные
изображения, тот подвергается за сие: денежному
взысканию не свыше пятисот рублей или аресту от
семи дней до трех месяцев. Все сочинения или
изображения сего рода уничтожаются без всякого
вознаграждения» [2, c.689].
Нижче по тексту Уложення чітко сформульовано поняття аморальних творів і зазначено,
що визнання того чи іншого твору аморальним
залежить від його властивостей (ознак). Так, наприклад, не викликає жодних сумнівів, що зображення жінки в цинічному образі в літературних творах буде визнане аморальним, але таке ж
зображення в спеціальних чи наукових творах не
вважається таким.
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Статтею 1001 Уложення переслідуються
двоякі твори: 1) ті, які мають на меті нівелювати
моральні цінності і ідеї; 2) ті, які явно протирічать
принципам моральності і благородства. У зв’язку з
цим надруковані статті, що містять цинічні, безсоромні і непристойні дії, завжди визнаються аморальними, навіть якщо особа не мала на меті принизити чи нівелювати моральні цінності.
Статтю 1002 Уложення також можна вважати логічним продовженням статті 1001, бо мова іде
про розповсюдження вищенаведених творів вчителями, наставниками, опікунами в навчальних закладах чи між малолітніми і неповнолітніми особами. Оскільки це положення є кваліфікуючою
ознакою попереднього, тому зрозуміло, що його
санкція більш сувора в порівнянні з попередньою
(ув’язнення на строк від двох до чотирьох місяців з
позбавленням посади чи звання.)
Логічно пов’язані зі статтею 1001 також
статті 1021 і 1022 Уложення, в яких закріплена
кримінальна відповідальність за випуск в обіг
або за продажу книжок, печатних листків зі словами, що протирічать нормам моралі або моральним принципам, а також за ввезення таких іноземних предметів і непредставлення їх цензору.
Проаналізовані норми Уложення за своїми
об’єктивними і суб’єктивними ознаками подібні
до ст. 301 КК України – ввезення, виготовлення,
збут і розповсюдження порнографічних предметів, правда, сучасний виклад положень статті 301
значно солідніші і більш прогресивні, хоча і тут
можна було б скористатися історичними надбаннями, особливо щодо місць учинення таких дій,
чи щодо спеціальних суб’єктів.
Статья 1003 Уложения: «Те, которые в совещаниях, публичных актах или иных более или менее торжественных, многолюдных собраниях дозволят себе в произносимых ими речах употребить
слова и выражения, явно оскорбительны для добрых нравов или противны благопристойности, подвергаются за сие, смотря по званию, летам, состоянию их и другим обстоятельствам дела: или денежному взысканию не свыше ста рублей, или же
аресту от одного до трех дней” [2, c.691].
Містить ст. 1003 і кваліфікуючу ознаку –
якщо такого роду слова будуть висловлені в навчальному чи іншому виховному закладі в присутності вихованців чи учнів – карається, крім
ув’язнення, ще й позбавленням всіх почесних
титулів і звань.
На думку автора, остання, проаналізована
із четвертого розділу стаття вельми актуальна в
умовах сьогодення – адже брутальна і нецензурна лайка переслідує нас завжди і всюди, а ефек-

тивних заходів боротьби із нею нема. Зрозуміло,
що такого роду діяння в деякій мірі можна порівняти із дрібним хуліганством, що передбачене
адміністративним законодавством, але і воно не є
нині ефективним в цьому плані.
3. Як уже зазначалося вище, злочини проти
моральності передбачені і в інших розділах та главах
Уложення 1885 року. Тож перейдемо до їх аналізу.
Раздел второй «О преступлениях против
веры и о нарушениях ограждающих оную постановлений», глава четвертая «О святотатстве, разрытии могил и ограблении мертвых тел» – передбачає:
Статья 234 Уложения: «За разрытие могил
для ограбления мертвых или для поругания над
погребенными, виновные приговариваются: к
лишению всех прав и преимуществ, и к отдаче в
исправительные арестантские отделения на время от 2,5 до 6 лет» [2, c.335]. (в редакції 1912 р.).
До того моменту стаття 234 Уложення налічували ще дві частини, де було зазначено: 1)
якщо могила була розрита не для пограбування
останків і не для наруги над ними, а в результаті
забобонних дій, то винні особи підлягають арешту на строк від чотирьох до п’яти років; 2) Якщо
ж буде доведено, що могила була розрита без
жодного злого умислу, через пустощі чи в стані
алкогольного сп’яніння, то винна особа ув’язнюється в тюрму на строк від 4 до 8 місяців.
Була передбачена в цій статті і примітка, в
якій зазначалось, що положення ст. 234 Уложення не застосовується в разі розкопування старовинних могил чи курганів з метою відшукування
скарбів або з метою обробітку землі. Водночас
зазначалося, що поняттям могили охоплюється
будь-яке сховище, що допускається релігією та її
обрядами та призначене для захоронення померлих. При цьому для кваліфікації діяння за ст.234
Уложення не важливо, яке саме це сховище – в
надрах землі, в обладнаних у ній склепах чи в
облаштованих назовні усипальницях. Основна
вимога, щоб труп чи його останки були недоторканими. Розкопування могили за Уложенням –
це усунення перешкод, які перешкоджають не
уповноваженій законом чи волею родичів особі
проникнути в місце поховання чи до останків
померлого зі злочинною метою.
Статья 235 Уложения: “За истребление или
повреждение надгробных памятников и наружное повреждение могил, когда сие сделано по
злобному против погребенных в сих могилах или
против семейств их чувству, виновный подвергается: заключению в тюрьму на время от четырех
до восьми месяцев” [2, c.336].
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Варто також додати, якщо таке діяння вчинене через легковажність, то винна особа карається штрафом у розмірі не більше п’ятдесяти
рублів, і в будь-якому випадку вона зобов‘язана
відремонтувати за свій рахунок зруйновані
пам’ятники.
Проаналізовані щойно статті 234 і 235 Уложення можна легко зіставити зі ст. 297 КК України
– наруга над могилою, іншим місцем поховання
або над тілом померлого, оскільки вони явно схожі
за своїми ознаками (предметом, об’єктивною стороною, навіть покараннями), однак сучасний виклад диспозиції статті 297 КК України значно ширший і більш обґрунтований.
Не можна оминути увагою й статтю 950
Уложення, яка закріплена в главі ІІІ розділу VІІІ
“О бродяжничестве, укрывательстве беглых….”.
Статья 950 Уложения: „Бродягами признаются и подвергаются наказаниям за бродяжество
как жительствующие, так и переходящие или
переезжающие из места в место, не только без
ведома надлежащих полицейских начальств и
без установленных на то видов, но и без всяких
средств доказать настоящее свое состояние или
звание“ [2, c.665].
Відповідно до Уложення, жебраками визнаються особи, які або не можуть, або не хочуть ніяк
довести своє звання, майновий стан чи вказати місце свого проживання. Ставлення до них може бути двояке: їх або одразу карають, або спочатку
з’ясовують необхідну про них інформацію.
З огляду на вказане, автор дозволить собі
нагадати, що в Україні нині кримінально карають лише за втягнення в жебрацтво (ст. 304 КК
України), хоча сам факт жебрацтва з погляду
кримінального закону не оцінюється, що призводить до масовості таких дій, перетворення їх в
організований злочинний бізнес.
4. З упевненістю можна стверджувати ще
про одну групу злочинів, які хоч і не регламентовані чинним КК України, не відносяться і до
відповідних злочинів проти моральності згідно з
Уложенням 1885 року, однак, на думку автора, є
яскравим прикладом цинічних, аморальних і суспільно небезпечних проявів, про що свідчить їх
передбачення в розділі ХІ «О преступлениях
против прав семейственных».
Статья 1554 Уложения: «Кто из лиц христианской веры, состоящих в брачном союзе,
вступит в новый брак, при существовании прежнего, тот подвергается за сие: лишению всех
прав и преимуществ и отдаче в исправительные
арестантские отделения по третьей или четвертой степени» [2, c.994] (виправні роботи на строк
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від 2,5 до 3 років або від 1,5 до 2,5років – прим.
автора). У цій же нормі вказані і кваліфікуючі
ознаки: якщо особа, яка перебуває в шлюбі приховує цей факт і оголошує себе вільною, то вона
позбавляється всіх прав і переваг і направляється
у виправні заклади на строк від 4 до 5 років, а
якщо свій обман вона ще й підтверджує підробленими документи, то відповідальність настає за
сукупністю злочинів. Цікавий і той факт, що до
кримінальної відповідальності, окрім таких осіб,
притягуються і свідки, які були при укладенні
шлюбу (за умови усвідомлення, що особи чи одна із них уже перебуває в шлюбі) і православні
священики, які проводять обряд одруження
(статті 1555, 1557 Уложення).
Статья 1559 Уложения: «Лицо, исповедующее веру православную, за вступление заведомо в брак в такой степени родства или свойства,
в которой закон не дозволяет браков, подвергается за сие: заключению в тюрьме на время от четырех месяцев до одного года» [2, c.999]. Тут же
зазначено, що положення цієї статті не поширюється на тих, хто завідомо вступає в шлюб за
першою або другою лінією спорідненості, оскільки таке незаконне одруження треба розглядати
за положеннями статей 1593 1594 Уложення. Також наголошується, що співучасниками такого
злочину (незаконне одруження) вважаються батьки або опікуни, оскільки саме вони повинні
були відвернути такий шлюб (покарання у вигляді арешту на строк від 3 днів до 3 місяців).
Статья 1593 Уложения: «За кровосмешение с
родственником или родственницей в прямой, восходящей или нисходящей линии в какой бы то ни
было степени, виновные, независимо от предания,
если они проповедуют христианскую веру, подвергаются: лишению всех прав и преимуществ и отдаче в исправительные арестантские отделения на
срок от пяти до шести лет» [2, c.1014].
Статья 1594 Уложения: «За кровосмешение
с родственниками в боковых линиях и с близкими, до второй степени включительно, свойственниками, виновные, исповедующие веру православную, подвергаются наказаниям, смотря по
степени более или менее близкого родства или
свойства, на следующих основаниях: за кровосмешение по второй степени – лишению всех
прав и преимуществ и отдаче в исправительные
арестантские отделения на срок от 3,5 до 4 лет;
за кровосмешение в третьей степени родства или
же в первой степени свойства, то есть с тещею или
свекром, зятем или снохою – лишению всех прав и
преимуществ и отдаче в исправительные арестантские отделения по третьей или четвертой степени
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(див. вище); за кровосмешение в четвертой степени родства, то есть с двоюродным братом или
двоюродною сестрою, или же во второй степени
свойства, то есть с деверем или невесткою, зятем
или своячиною – заключению в монастырь на время от 4 до 8 месяцев» [2, c.1015].
Висновок. Ретельно проаналізувавши норми Уложення про покарання кримінальні та виправні 1885 року, в частині злочинів проти моральності, можна відзначити таке:
1. Зміст Уложення 1885 року значну увагу
приділяє охороні моральних основ суспільства
шляхом закріплення кримінальної відповідальності за такого роду діяння, як у відповідній главі, так і в інших розділах і главах.
2. Звичайно, в ході еволюції суспільства
еволюціонуються і моральні принципи та цінності, що відповідно призводить до відмітностей
між чинними і раніше існуючими кримінальноправовими нормами.
3. Окремі, передбачені Уложенням, злочини, що містять елементи аморальності, взагалі не
регламентовані чинним КК України, серед яких
кровозмішування, богохульство, образа батьків
чи близьких родичів, укладення фактичного
шлюбу, нецензурна лайка та ряд інших.
4. Водночас деякі положення чинного КК
України не врегульовані в Уложенні 1885 року, на-

приклад, жорстоке поводження з тваринами, проституція, незаконні дії щодо предметів, які пропагують культ насильства і жорстокості, та інші.
5. Усі положення норм про захист моральності, викладені в Уложенні 1885 року, безсумнівно, залишаються актуальними й сьогодні.
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Summary
In the article the experience of struggle against crimes in sphere of morality is examined and analyzed
using the example of the Code 1885 on criminal and correctional punishments.
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ЗАЩИТУ ОСНОВ НРАВСТВЕННОСТИ В НОРМАХ
«УЛОЖЕНИЯ О НАКАЗАНИЯХ УГОЛОВНЫХ И ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 1885 ГОДА»
Аннотация
Исследуется и анализируется опыт борьбы с преступлениями против нравственности на примере «Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1885 г.».
Ключевые слова: Уложения 1885 г., нравственность, основы нравственности, преступления против нравственности.
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СУДОУСТРІЙ НА БУКОВИНІ У СКЛАДІ РУМУНІЇ (1918-1940 РР.)
Дослідження присвячене історико-правовому аналізу судоустрою на Буковині у міжвоєнний період. Особлива увага звертається на законодавче регламентування, структурну організацію та кадрове забезпечення судових органів на Буковині у 1918-1940 рр.
Ключові слова: суд присяжних, трибунал, апеляційна палата, вища палата касації та правосуддя.

Постановка проблеми. З проголошенням
незалежності України в числі першочергових
завдань державного будівництва постало питання реформування судової системи. Розв’язання
цієї проблеми потребує дослідження не лише
реалій сьогодення та світового досвіду, але й історичних особливостей територіальної організації судової системи у різних історичних регіонах
України. Особливе місце в даній проблематиці
належить дослідженню саме системи судових
органів, які діяли на Буковині під владою Румунії у 1918-1940 рр.
Ступінь наукової розробки проблеми.
У сучасній українській та румунській історіографії відсутні спеціальні праці, в яких висвітлювалася би специфіка організації та правового
статусу судових органів, діючих на Буковині у
1918-1940 рр. Є лише окремі епізодичні згадки про
це у наукових працях В. Кульчицького, М. Никифорака, І. Піддубного, І. Терлюка, І Ністора,
О. Тарновяну. Тому основними джерелами дослідження судової системи діючої на Буковині у 19181940 рр. стали нормативно-правові акти та друковані засоби масової інформації того періоду «Glasul
Bucovinei», «Monitorul Oficial», архівні матеріали.
Мета статті – історико-правовий аналіз
організації судових органів на Буковині у міжвоєнний період (1918-1940 рр.).
Виклад основного матеріалу. З перших
днів румунської влади на Буковині почалось перетворення існуючої у краї судової системи на
зразок тієї, яка діяла у старому королівстві. Вже
19 грудня 1918 р. королівським декретом на Буковину було поширено румунське законодавство
про судоустрій [1, арк. 125]. У краї була встановлена п’ятирівнева судова система, що діяла тоді
в Румунії та у більшості європейських країн, і
складалась із мирових судів, трибуналів, апеляційних палат, суду присяжних і вищої палати
касації та правосуддя.
Але встановлення такої структури судової
системи для Буковини вже в момент приєднання
до Румунії було неможливе, оскільки у краї не
було апеляційної палати, яка раніше для Букови42

ни діяла у Львові. Крім того, законодавчо не регламентувався порядок розгляду касаційних скарг
буковинців.
Судова система Буковини успадкувала від
Австро-Угорської імперії два трибунали (Чернівецький провінційний трибунал і Сучавський
окружний трибунал) і діяла у такому складі з незначними змінами до січня 1926 р. Від Австрійської імперії було успадковано також 20 окружних судів, які після приєднання до Румунії були
реформовані в сільські та змішані суди.
Однією з найбільш гострих постала проблема мови здійснення судочинства. Румунська
влада намагалася з перших днів свого панування
надати офіційність румунській мові як мові судочинства. Але це зустріло опір з боку місцевих
суддів і адвокатів. Тому 27 червня 1920 р. румунський уряд схвалив ультимативне рішення
про обов’язкове володіння румунською мовою
особами, які беруть участь у здійсненні судочинства. Проте частина суддів і адвокатів далі виступала проти запровадження румунської мови
як мови судочинства. Наприклад, у 1921 р. у
м. Кіцмані суддя Б. Романович не дозволив представнику сигуранци виступити свідком у суді
румунською мовою як усно, так і письмово, обґрунтовуючи це тим, що процес здійснюється
німецькою мовою [9].
Такі дії обурили представників місцевої
влади та Бухареста. Всіх працівників судових
органів краю було зобов’язано вивчити румунську мову до 1922 р. [7; 16]. Для цього були організовані спеціальні безкоштовні курси. Після них
потрібно було скласти екзамен з румунської мови як усно, так і письмово. Але судді відверто
ігнорували дані вимоги (це було пов’язано з тим,
що діюче тоді румунське законодавство не передбачало звільнення суддів за незнання румунської мови). Такий стан справ (не тільки на Буковині, й у інших провінціях Румунії) привів до
скасування закону про організацію судочинства
1909 р., який не відповідав новим реаліям [3,
с. 280–288]. Новий закон про уніфікацію й організацію судочинства прийнятий 24 червня 1924
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р. [14]. Даний закон із внесеними до нього 23-ма
доповненнями та змінами у 1937 р. діяв до
1938 р. [13]. Румунська влада отримала можливість звільняти всіх суддів, які не здійснювали
судочинство румунською мовою.
Закон 1924 р. уніфікував судову систему
Румунії, встановивши єдині основи організації та
здійснення правосуддя на всій її території.
У ст. 1 вищезгаданого закону зазначалося,
що до складу судової системи входять: вища палата касації та правосуддя, апеляційні палати, трибунали, суди присяжних, суди загальної юрисдикції
(колишні мирові суди) [4, с. 130; 21, с. 337].
Найвищою судовою інстанцією в Румунії
була вища палата касації та правосуддя. Загальні
основи її діяльності регламентувалися законом про
уніфікацію й організацію судочинства від 24 червня 1924 р. і спеціальними законами 1925 р. та 1939
р. про палату касації та правосуддя [10; 15]. Вона
стала касаційною інстанцією для Буковини.
У ст. 81 закону від 24 червня 1924 р. відзначалося, що з дня набрання його чинності скасовуються всі процесуальні норми, які діяли на
Буковині стосовно касаційного подання. До палати касації та правосуддя входили: примпрезидент, три секційні президенти та 50 радників. Розглядалися справи касаційною палатою у
трьох секціях.
Вища палата касації та правосуддя розглядала звернення про конституційність чи неконституційність нормативно-правових актів. Розгляд
таких звернень вона здійснювала тільки на спільному засіданні секцій, а прийняті з даного питання рішення були обов’язковими для виконання і не підлягали оскарженню.
Досягненням для судочинства Буковини
вважалася можливість свого представництва в
даній найвищій судовій установі, що було зроблено відразу після встановлення румунської влади у краї. Тоді до складу палати запросили трьох
представників Буковини на посади радниківдоповідачів у справах, що надходили від Буковини [17, с. 139].
Найвищою апеляційною судовою інстанцією
для Буковини до 1918 р. була апеляційна палата,
яка знаходилась у Львові [2, c. 62]. Та після окупації румунськими військами Чернівців припинились
всі зв’язки з нею, що привело майже до повного
паралічу судової системи краю на вісім місяців.
З метою нормалізації діяльності судової
системи у краї міністри-делегати Буковини порушили перед королем питання про створення у
Чернівцях апеляційної судової інстанції як найвищої судової установи краю [22, c. 2]. Невдовзі

король Фердинанд I видав декретозакон № 1867
від 14 травня 1919 р. «Про створення апеляційної
палати Буковини» (набрав чинності 25 травня
1919 р.) [22, с. 3]. Передбачалося, що апеляційна
судова палата діятиме у Чернівцях у складі президента (голови) палати, 7 радників (суддівмагістрів) і допоміжного персоналу. Один із радників наділявся повноваженнями генерального
прокурора при палаті, а інший – повноваженнями судового слідчого.
Чернівецька судова апеляційна палата уповноважувалася розглядати всі справи, які раніше
належали до юрисдикції апеляційної палати Львова, з правом перерозгляду тих справ, з яких були
оголошені усні рішення австрійськими судами, не
«зафіксовані письмово» до 12 листопада 1918 р.
Для прискорення судової реформи на Буковині Фердинанд I 25 червня 1919 р. видав новий
декрет, у якому зазначалося, що Чернівецька апеляційна палата має розпочати свою діяльність з 1
липня 1919 р. [22, c. 14]. У новому декреті зазначалося, що регламентація діяльності апеляційної судової інстанції Буковини здійснюватиметься законодавством старого королівства, а кандидати на
посади радників обов’язково повинні володіти румунською мовою. Чернівецька апеляційна палата
офіційно була відкрита 14 липня 1919 р.
Перший склад апеляційної палати Буковини
з десяти радників був сформований королівськими
декретами від 1 та 2 липня 1919 р. і розпорядженням міністра юстиції від 1 липня 1919 р.
Апеляційна судова палата Буковини була
створена у складі однієї секції для двох трибуналів: Чернівецького та Сучавського. Свою роботу
вона організувала за діючим законодавством
старого королівства та законодавством, успадкованим від Австро-Угорської імперії. Така дуалістичність законодавчого регулювання діяльності
апеляційної палати на Буковині ускладнювала її
роботу, негативно впливаючи на ефективність
усієї судової системи краю. Це стало причиною
проведення нової судової реформи у державі.
Вона розпочалася з прийняття румунським парламентом закону від 24 червня 1924 р. про уніфікацію та організацію судочинства.
4 жовтня 1925 р. новим президентом апеляційної палати був призначений Д. Тушинський. Саме з його призначенням розпочалася реорганізація роботи апеляційної палати. Д. Тушинський ініціював розгляд питання про створення ще однієї секції для апеляційної палати у
зв’язку з перевантаженістю суддів і неможливістю своєчасно у терміни, встановлені процесуальним законодавством, розглядати справи, які
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надходили до палати. За підтримки тодішнього
міністра юстиції Г. Мерзеску, парламент Румунії
прийняв відповідний закон про створення 2-ї секції в апеляційній палаті на Буковині (29 листопада 1925 р. опублікований в «Офіційному віснику»). 23 грудня 1925 р. був призначений склад
нової 2-ї секції апеляційної палати.
Проте зі створенням 2-ї секції діяльність
апеляційної палати не полегшилась, а навпаки,
ускладнилася. Причиною цього стало проведення адміністративної реформи 1925 р., коли територія Буковини була поділена на п’ять повітів, в
кожному з яких був створений трибунал, що належав до юрисдикції Чернівецької апеляційної
палати. З 1 січня 1926 р. до юрисдикції Чернівецької апеляційної палати були віднесені також
Дорогойський та Хотинський трибунали. Отже,
під юрисдикцією апеляційної палати Буковини
опинились 7 трибуналів і 34 загальні суди.
Апеляційна палата мала загальну юрисдикцію щодо розгляду будь-яких справ. Розглядала
справи як у першій інстанції (про порушення податкового законодавства, законодавства про монопольне становище держави, законодавства про
вибори), так і в апеляційному порядку (апеляційні скарги на рішення та вироки судів загальної
юрисдикції та трибуналів). Складність її роботи
полягала в тому, що вона мала застосовувати різне законодавство, яке діяло у повітах (для Буковини – австрійське право до 1938 р., коли була проведена повна уніфікація законодавства у всіх галузях;
для Бессарабії – російське законодавство до уніфікації 1928 р.; для Дорогойського повіту – законодавство старого королівства). Рішення або вироки
апеляційної палати могли бути оскаржені до вищої
палати касації та правосуддя Румунії.
Чернівецька апеляційна палата у складі
двох секцій діяла до серпня 1938 р., коли новим
Законом про організацію судочинства було передбачено, що кожна палата має складатися з
двох або більше секцій, але при кожній палаті
має бути створена ще одна «Кримінальна секція»
замість існуючих раніше у Румунії судів присяжних [12]. Для Чернівецької апеляційної палати
даним Законом (ст. 39 п. b.) передбачалося створення ще однієї «Кримінальної секції» у складі
президента та 6 радників. Вона була створена з
метою розгляду кримінальних справ, її діяльність регламентувалася Законом про організацію
судочинства 1938 р. і спеціальним Законом «Про
організацію нових кримінальних інстанцій та
внесення змін до деяких статей кримінальнопроцесуального кодексу Кароля» [5]. Засідання
«Кримінальної секції» були правомочними лише
44

за присутності при розгляді справ не менше
п’яти радників.
Радники апеляційної палати призначалися
на посаду королівським декретом. Ними могли
стати особи, які були румунськими громадянами,
цивільно та політично дієздатними, не мали судимості, володіли державною мовою, мали диплом ліценціата або доктора права та склали відповідні кваліфікаційні екзамени. Також законами
про організацію судочинства 1924 р. і 1938 р.,
крім основних умов, передбачалися ще й додаткові: наявність стажу роботи президента або
прим-прокурора трибуналу не менше 4-х років,
судді трибуналу, загальних судів, прокурора або
голови прокуратури не менше 8 років. Право бути призначеними радниками апеляційної палати
мали адвокати, які сумлінно пропрацювали при
трибуналах і апеляційних палатах не менше 12
років і яким не виповнилось 45 р.
Очолював Чернівецьку апеляційну палату
президент, а із створенням у 1926 р. 2-ї секції –
прим-президент. Він був зобов’язаний головувати в одній із секцій. Прим-президентом міг бути
призначений радник апеляційної палати, що мав
стаж роботи не менше одного року на посаді
президента секції або не менше чотирьох років
на посаді радника апеляційної палати. Примпрезидент апеляційної палати входив до складу
вищої магістерської ради, яка діяла при міністерстві юстиції, та прирівнювався за рангом до магістрів вищої палати касації та правосуддя.
Найбільше навантаження серед судів Буковини із установленням румунської влади випало
на Чернівецький та Сучавський трибунали. Вони
були другою судовою інстанцією у краї [8, с.
237]. На період до створення апеляційної палати
була спроба наділити їх навіть повноваженнями
апеляційних інстанцій, але це виявилося практично неможливим. Юрисдикція даних трибуналів
розповсюджувалася на всю територію краю до 1
січня 1926 р., коли в ході адміністративної реформи 1925 р. були створені трибунали у центрах
новостворених Кимпулунзького, Радівецького та
Сторожинецького повітів [6].
Трибунали складалися з однієї або декількох секцій, на чолі них були президенти (в односекційних трибуналах) або прим-президенти
(у двосекційних трибуналах), не менше двох суддів, одного або двох помічників суддів, судових
секретарів.
Президентом трибуналу міг бути призначений кандидат, у якого був стаж роботи не менше п’яти років на посаді судді трибуналу або
мирового судді, шефа прокуратури або секційно-
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го прокурора. Прим-президент трибуналу призначався з числа президентів секцій або примпрокурорів, які пропрацювали не менше двох
років на даних посадах, або із суддів, які мали
стаж роботи у відповідному ранзі не менше восьми років.
Справи у трибуналах розглядалися у складі
двох суддів або одного судді та помічника судді.
Будь-яка справа у трибуналі мала розглядатися не
більше як трьома суддями, а рішення вважалося
прийнятим при наявності двох голосів – «за».
Найнижчою судовою ланкою на Буковині
були місцеві суди загальної юрисдикції (сільські,
міські та змішані). Кількість місцевих судів на
Буковині у міжвоєнний період не була стабільною та постійно змінювалася залежно від наявності коштів у державному бюджеті.
Закон про уніфікацію організації судочинства 1924 р. (ст. 3) залишив поділ судів загальної
юрисдикції на сільські, міські та змішані. До
складу кожного суду входили один або декілька
суддів, помічники суддів, судові секретарі та судові службовці, кількість яких для кожного суду
визначалася міністерством юстиції окремо.
Голова суду розподіляв справи між суддями та помічниками суддів, які мали право здійснювати правосуддя. Робота суддів за сумісництвом заборонялася.
На території Буковини у 1928 р. діяло 24
суди загальної юрисдикції [17, с. 144].
Зміни в роботі судів загальної юрисдикції
відбулись із прийняттям закону про організацію
судочинства 1938 р. Згідно зі ст. 2 цього закону,
суди поділялися на громадські (комунальні) та мирові. Громадські суди організовували свою діяльність під контролем і наглядом мирових судів.
У кожній сільській громаді, яка не була резиденцією мирового суду, створювався громадський суд, який мав складатися з примаря даної
комуни (або його заступника) як голови суду, та
двох членів, призначених мировим суддею з числа вчителів, лікарів, агрономів, священиків, інженерів, державних службовців, які мешкали в
даній громаді.
Сільські громадські суди розглядали (без
права на апеляцію) майнові спори мешканців громади, сума яких не перевищувала 500 лей, або питання про накладання штрафних санкцій поліцейськими органами, сума яких становила від 50 до
500 лей. Судочинство здійснювалося у приміщенні
примарій тільки в неділю або святкові дні.
Кількісний склад судових установ краю був
нестабільний та залежав від наявності коштів у
державному бюджеті [19; 20].

У період фінансової кризи судові установи
взагалі ліквідовувалися. Так, у 1935 р. було ліквідовано другу секцію Сучавського трибуналу,
сільський суд у Станівцях на Черемоші Сторожинецького повіту [11]…
Окремою ланкою судової системи був суд
присяжних (у юридичній літературі того часу
використовувалася ще назва «палата присяжних»). Він був уповноважений виносити вердикти у справах про тяжкі злочини, а також політичні делікти й злочини у сфері засобів масової
інформації [8, с. 243]. Порядок їх організації та
діяльності визначався законом про організацію
судочинства 1924 р. і спеціальними регламентами про організацію роботи суду присяжних
1921 р., 1925 р., 1936 р.
Румунським законодавством про організацію судочинства 1918–1938 рр. передбачалося
створення суду присяжних у кожному повіті, де
був трибунал. Юрисдикція суду присяжних діяла
в межах юрисдикції трибуналу. Суд присяжних
складався з двох частин: власне палати, яка займалася правовими питаннями, та громадського
елементу – присяжних, які приймали рішення по
факту. До складу суду присяжних входили три
представники суддівського корпусу, серед яких
головуючий мав бути радником апеляційної палати, та два судді відповідного трибуналу, і 12
присяжних (за регламентом 1936 р. –
9 присяжних) [18].
Суд присяжних проводив по три сесії на
рік, кожна з яких тривала не більше 10 днів, а за
рішенням голови суду присяжних вона могла бути
продовжена ще на п’ять днів. Міністром юстиції
могли бути призначені позачергові сесії суду присяжних для розгляду невідкладних справ. За поданням міністра юстиції суди присяжних могли
працювати на постійній основі. Тоді радник апеляційної палати, уповноважений головувати, залишався виконувати відповідні повноваження до закінчення розгляду всіх справ, але не більше одного
року, засідателі від трибуналу мали змінюватись
раз на місяць, а присяжні – раз у два тижні.
З метою визначення черговості проведення
своїх засідань суди присяжних, які були під
юрисдикцією Чернівецької апеляційної судової
палати, організовували свою роботу у дві серії
(черги). У першу чергу проводилися засідання
судів присяжних у Чернівцях, Кимпулунзі, Дорогої, а в другу чергу – у Радівцях, Сторожинці,
Сучаві та Хотині.
Підтримання обвинувачення у суді присяжних здійснювалося генеральним прокурором

Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. Випуск 682. Правознавство.

45

І.Ж. Торончук

апеляційної судової палати або уповноваженим
ним іншим прокурором.
Суд присяжних приймав свої рішення (вердикти) шляхом голосування. Рішення вважалося
схваленим, якщо більшість, тобто сім присяжних, проголосували «за». У випадку паритету
рішення вважалося прийнятим на користь обвинуваченого. До реформи 1925 р., щоб визнати
особу винною у скоєнні злочину, потрібно було,
щоб за це проголосували вісім присяжних із дванадцяти [8, с. 278].
Розгляд кримінальних справ у суді присяжних був відкритим, крім випадків, передбачених законом, усним, постійно діючим до кінця
розгляду справи та винесення вердикту, крім
проведення невеликих перерв. Винесені рішення
(вердикти) судом присяжних на Буковині могли
бути оскарженими до Чернівецької апеляційної
судової палати або вищої палати касації та правосуддя Румунії [18].
Суди присяжних діяли на Буковині до встановлення у Румунії королівської диктатури та прийняття Конституції 1938 р., згідно зі ст. 73 якої їх
діяльність було припинено. Здійснення судочинства з питань, які раніше належали до юрисдикції
ліквідованих судів присяжних, перейшло до новоствореної у 1938 р. кримінальної секції при Чернівецькій апеляційній судовій палаті.
Судова система, яка діяла на Буковині у
міжвоєнний період, характеризується також існуванням спеціалізованих судів: трудового, військового й адміністративного.
Висновки. Отже, в перші роки панування
Румунії на Буковині не вдалося створити належно організовану судову систему. Цьому перешкоджала відсутність у краї апеляційної палати,
не врегульований законодавчо порядок касаційного оскарження судових рішень і вироків, схвалених судами Буковини. Такий стан справ, а також недосконале законодавство змусили румунську владу здійснити судову реформу в 1924 р.
Проведена судова реформа дала змогу румунській владі пришвидшити процес румунізації діючих на Буковині судових органів. Особливістю
розвитку судової системи Буковини в міжвоєнний період стало збільшення кількості судових
установ: кількість діючих у краї трибуналів зросла від двох до п’яти, а кількість місцевих судів
не була стабільною і залежала від наявності коштів у бюджеті. Важливе місце в системі судових
органів краю займали суди (палати) присяжних,
які діяли при трибуналах краю до 1938 р. До
юрисдикції судів присяжних належав розгляд
кримінальних справ і справ, пов’язаних із полі46

тичними злочинами та деліктами у сфері діяльності преси. Суди присяжних були найбільш демократичним елементом здійснення правосуддя,
що давало змогу в багатьох випадках уникнути
суддівського свавілля. Особливістю судової системи стало створення спеціалізованих судів –
адміністративного, трудового та військового.
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Аннотация
Исследование посвящено историко-правовому анализу судоустройства на Буковине в межвоенный период. Особое внимание обращается на законодательное регламентирование, структурную организацию и кадровое обеспечение судовых органов на Буковине в 1918-1940 гг.
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ІI. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС.
ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО
УДК 341.9
© 2013 р. С.М. Задорожна
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
ПРАВОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА МІСЦЕ У НІЙ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ
МІЖНАРОДНОГО ПРАВА
Досліджується поняття правової глобалізації та її вплив на міжнародно-правове регулювання відносин,
а також місце та трансформація основних принципів міжнародного права в цьому процесі.
Ключові слова: міжнародне право, теорія міжнародного права, правова глобалізація, принципи міжнародного права.

Постановка проблеми. Сучасні глобалізаційні процеси зумовлюють оновлення як національних правових систем, так і всієї міжнародної системи в цілому. При цьому зміни, що відбуваються, тягнуть за собою не тільки позитивні,
але й негативні наслідки, що зумовлює актуальність аналізу проблем трансформації в першу
чергу міжнародної правової системи в умовах
глобалізації та пошуку шляхів розв’язання проблем, які виникають унаслідок глобалізаційних
проблем. У зв’язку з цим цікавим виявляється
питання про те, чи можуть принципи міжнародного права у процесі свого впливу на право, правосвідомість, правотворчість і правозастосування
якось сприяти розв’язанню проблем глобалізації. Щоб уникнути негативних наслідків глобалізаційних змін у правовій сфері, треба забезпечити гармонійний розвиток національних правових
систем держав у мінливих умовах, шляхом урівноваження за рахунок дії стабілізуючої функції
принципів міжнародного права.
Ступінь наукової розробки проблеми. Дослідженню сутності, позитивних і негативних тенденцій, ризиків світової глобалізації в останні роки
приділяється достатньо багато уваги. В останнє
десятиліття в юридичній літературі з’явилося значна кількість праць, автори яких вивчали правову
глобалізацію. До них, зокрема, можна віднести
І. Бачило, В. Карташкіна, І. Лукашука, Ю. Тихомирова [15], О. Тіунова та ін. Проблема правової глобалізації була предметом дослідження таких вітчизняних учених, як Н. М. Оніщенко [11], Н. М. Пархоменко [12; 13], О. Ф. Скакун [14].
Однак проблемі місця і ролі основних
принципів міжнародного права у процесі правової глобалізації, як окремому предмету дослідження майже не приділялося уваги.
Тому метою цієї статті є аналіз місця та
ролі основних принципів міжнародного права в
процесі правової глобалізації.
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Виклад основного матеріалу. Погляди
вчених на поняття глобалізації різноманітні, а
іноді і протилежні. Зокрема, одні дослідники
трактують його як «явище», інші – як «розвиток», треті – як «процес». Частина авторів вважають процеси глобалізації стихійними і неминучими, інші – цілеспрямованими, треті говорять
про поєднання різних тенденцій. При цьому ті
автори, які вважають процеси глобалізації стихійними неминучими, говорять про те, що глобалізація – це за своєю суттю черговий етап розвитку людської цивілізації, і «зупинити глобалізацію просто неможливо, однак серйозна робота,
як на рівні національного права, так і на рівні
інтернаціонального законодавства, допоможе
виробити певні способи та механізми нейтралізації її негативного потенціалу та вироблення
спеціальних наднаціональних програм у сфері
зведення до мінімуму ризиків. Оцінюючи сутність глобалізаційних процесів як цілеспрямованих, учені, які дотримуються цієї думки більшою
мірою ведуть мову про геополітичні трансформації сучасного світу, пережиті в останні десятиліття. Відповідно, третя група вчених, визнаючи
процеси глобалізації як такі, що поєднують у собі як «неминучість», так і певну спрямованість з
боку зацікавлених і активно формованих легальних і «тіньових» економічних і політичних сил і
угруповань, не заперечують великої важливості
та значущості світових глобалізаційних процесів
[Детальніше: 17].
Якщо розглядати таку категорію, як глобалізм, то можна відзначити, що вона може розглядатися не тільки як переважання глобального
компоненту у свідомості, але і як концепція, відповідно до якої поділ людства за національною,
релігійною, адміністративно-політичною, мовною
та іншими ознаками властивими винятково раннім
етапам розвитку людської цивілізації. Підсумок же
його розвитку, на думку, глобалістів – це універса-
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льний світ без мовних, національних, релігійних і
громадянських відмітностей [17, с.14.].
Процес глобалізації вимагає правового
оформлення: людські зв’язки світового характеру диктували необхідність правового регулювання особливими способами, невідомими національному праву. Невипадково міжнародноправові інститути зародилися пізніше національних і прискорено утворилися по мірі розвитку
науково-технічного прогресу. В умовах науковотехнічного прогресу два процеси, що протистоять
один одному і характеризують людське співтовариство на даному етапі, - цивілізаційна роздробленість і глобалізаційна єдність об’єктивно приводять до існування множинності правових систем,
так і до їх взаємодії та взаємовпливу [10, с.40].
Вплив глобалізації на правову сферу простежується у всіх структурних частинах правової
системи країни, що охоплює, на думку більшості
дослідників, всі її компоненти як статичної, так і
динамічної спрямованості. Це відображається, в
першу чергу, на нормативній базі, а також на системі джерел права та їх співвідношенні. Процес
глобалізації впливає як на правотворчість, так і
на правозастосування, оскільки «динамізм правової системи забезпечується, з одного боку, механізмом соціальної зумовленості правотворчої
діяльності, а з іншого – соціальними факторами
право реалізації» [5, с. 5-15].
Правову глобалізацію можна визначити як
процес формування нової, загальносвітової системи правових норм, які організовують і забезпечують глобальну міждержавну взаємодію в
різних сферах життя сучасного суспільства, в
процесі якого міжнародне право, національне
право, а також право міжнародних господарських об'єднань опиняються в стані тісної взаємозалежності. При цьому характер правової інтеграції та інтернаціоналізації визначається, з одного боку, участю держав у справах світового співтовариства, а з іншого – ступенем сприйняття
країнами тих чи інших аспектів права інших
держав [17, с.8].
Правову глобалізацію можна визначити як
об’єктивно існуюче явище, зумовлене зростанням чисельності населення та погіршенням екологічної ситуації у світовому масштабі, і появою
глобальних проблем сучасності.
Основними способами правової, глобалізації є правова інтеграція, правова інтернаціоналізація та правова імплементація. Правова інтеграція та правова імплементація більше пов'язані з
необхідністю спільними зусиллями на міждержавному рівні розв’язувати різні загальносвітові

глобальні проблеми сучасності. А правова інтернаціоналізація більше є наслідком загальних процесів
глобалізації, які охоплюють основні сфери життєдіяльності сучасного суспільства, а її сутність полягає в тому, що внутрішньодержавне право виявляється у тісному взаємозв'язку з іншими внутрішньонаціональними правовими системами. До способів правової інтернаціоналізації відносяться рецепція, гармонізація й уніфікація [17, с.8-9].
На сьогодні уніфікація охопила більшу частину галузей внутрішнього права в частині, яка
стосується: відносин між господарюючими суб'єктами, єдиної кваліфікації кримінальних злочинів, однаковості норм, регулюючих митні відносини, інституту видачі правопорушників та ін.
Зокрема, аналіз галузі конституційного права показує, що процеси уніфікації торкнулися її в не меншому ступені. І стосується це не тільки інституту
прав і свобод особистості, хоча не можна не звернути уваги на те, що уніфікація саме в цьому конституційно-правовому інституті досягла, мабуть,
небувалих розмірів унаслідок прийняття відповідних нормативних положень, як на рівні всього світового співтовариства, так і на регіональному.
Справді, в сучасному світі інститут прав і свобод
особистості є більше продуктом уніфікованої нормотворчості, ніж усі інші. Відбувається це і тому,
що така уніфікація є необхідним елементом усіх
процесів уніфікації права в цілому. Проте процеси
уніфікації торкнулися й інших інститутів конституційного права, такі як організація державної влади, місцевого самоврядування та ін. [17, с.72].
Важливим у глобалізаційних процесах має
стати закріплення в національних конституціях
сучасного комплексу невідчужуваних природних
прав і свобод людини, а також визнання того, що
загальновизнані принципи і норми міжнародного
права є пріоритетною складовою національної
правової системи.
Аналізуючи коло проблем, які виникають у
ході процесів правової глобалізації, Ю. Тихомиров виділяє цілий ряд напрямків процесу правової інтернаціоналізації [15, с.169]. До них належать такі: розвиток і визнання загальних правових концепцій забезпечення прав громадян, конституційних інститутів, різноманіття форм власності, захисту прав і законних інтересів бізнесу;
вироблення загальних принципів правового регулювання підприємництва, фінансових потоків,
екологічних стандартів, взаємовідносин громадян і публічної влади; підтримка та правове забезпечення функціонування демократичних інститутів суду присяжних, місцевого самоврядування; визнання важливої ролі зведених наднаці-
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ональних актів, адекватних національним правовим системам, та ін.
На нашу думку, важливим аспектом у процесі глобалізації є роль основних принципів
міжнародного права, як основоположних чинників співіснування національних правових систем
і міжнародного правопорядку в цілому.
На думку О. Лапіної, в міждержавному
праві проблема співвідношення принципів і конкретних норм має поряд з теоретичним і серйозне практичне значення. Диференціація міжнародних відносин, постійно зростаюча в умовах глобалізації значимість їх ефективного здійснення,
ставить перед міжнародним правом завдання забезпечити регулювання великої маси повсякденних
зв’язків. Виконати це за допомогою створення для
кожного випадку конкретних норм неможливо.
Тому спостерігається тенденція зростання питомої
ваги узагальнених норм. Принципи в цих умовах
дозволяють виконати досить складне завдання –
здійснити координацію узагальнених норм, забезпечити цілісність системи [9, с.30].
Як зазначає німецький юрист Г. Каде, в десяти основних принципах взаємовідносин між
державами «були сформульовані основні міжнародно-правові норми політичних взаємин і етичні правила, дотримання яких усіма державамиучасниками ... є неодмінною передумовою подальшого прогресу» [16, с.134].
Відомо, що сучасною тенденцією в праві є
тісний взаємозв’язок національного та міжнародного рівнів правового регулювання. Дана проблема знаходиться в постійному полі зору вчених-міжнародників і є об’єктом постійних дискусій. Таке взаємопроникнення є також частиною сучасних глобалізацій них процесів. Національні правові системи здійснюють вплив на формування норм міжнародного права. Сучасним
підтвердженням даної теорії можна вважати закріплення у ст. 38 Статуту ООН загальних принципів права як джерела міжнародного права, а
згідно зі ст. 21 Статуту «Застосовне право», Суд,
поряд з принципами і нормами міжнародного
права, включаючи загальновизнані принципи
міжнародного гуманітарного права, застосовує і
загальні принципи права, взяті ним з національних правових систем, за умови, що ці принципи
не є несумісними зі Статутом і визнаними міжнародним нормами і стандартами.
А міжнародне право впливає на національне законодавство, і цей вплив неухильно зростає.
Беручи на себе міжнародне зобов'язання, держава зобов'язана забезпечити його виконання на
всій своїй території. Однак, як слушно зауважує
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Н. М. Пархоменко, для розвитку системи джерел
права в умовах глобалізації найбільш прийнятне
гармонійне поєднання національного та міжнародного [13, с. 67–68].
Як констатує Ю.А. Тихомиров, до середини XX ст. йшов активний процес зближення
норм наднаціонального та національного права,
одночасно з яким отримала розвиток концепція
розширення сфер регулювання міжнародного
права при зміцненні її розвитку його самостійних
інститутів. А з середини XX ст. спостерігаються
загальні глобальні тенденції визнання пріоритету
захисту наднаціональних норм як універсального
способу вирішення проблем міждержавного спілкування, захисту суверенних прав держав, забезпечення реалізації загальновизнаних прав і
свобод особистості. Остання ж третина XX ст. і
початок XXI ст. характеризуються тенденцією
«посиленого взаємопроникнення різних правових норм. З одного боку, в міжнародному праві,
й особливо в правових системах міждержавних
об'єднань, зростає питома вага норм, що «прийшли» з національного права ... З іншого боку, в
системах національного права все більшою стає
питома вага схвалених міжнародних норм такого
роду» [15, с. 168-169].
Основою системи міжнародного права є
«загальне міжнародне право», тобто сукупність
міжнародно-правових принципів і норм, обов'язкових для всіх держав. Так, у А. Блінова [2],
міжнародне і глобальне – різні поняття, зокрема,
вчений виділяє три рівні міжнародно-правового
регулювання: глобальне, регіональне та двостороннє. До першого рівня, вірогідно варто віднести загальне міжнародне право. Американський
вчений Г. Берман застосовує інакший термін для
цього явища, і відмічає: «Термін «світове право»,
я вірю, стане все більше вживаним, по мірі того,
як людство вступає в нове століття і нове тисячоліття. Воно охопить, але не замінить термін
«міжнародне право», який Ієремієм Бентам запропонував у 1789 р., і термін «транснаціональне
право», запропоноване Філіпом Джессепом у
1956 р. Евентуальне (можливе) значення терміна
«світове право» буде сприйняте тоді, коли воно
буде відображати такі глибокі концептуальні
зміни, подібні тим, коли терміну «міжнародне
право» прийшов на заміну термін «право націй»
jus gentium)» [18, Р.153.].
На відміну від міжнародного звичаєвого
права, держава не зобов'язана слідувати нормам
тих міжнародних договорів, в яких вона не бере
участі. Але політика будь-якої держави повинна
відповідати основним принципам міжнародного
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права, у тому числі тим, яких немає в міжнародних договорах такої держави. Ці принципи виражають стрижневі положення універсального
рівня міжнародно-правового регулювання, проявляючись в стійкій практиці держав. Це – «корінні» міжнародно-правові норми, що містяться
в загальному міжнародному праві. На переважаючу думку юристів-міжнародників, основним
принципам міжнародного права не можуть суперечити угоди, що укладаються державами. Саме
ці принципи перешкоджають вседозволеності
міждержавних двосторонніх або інших домовленостей, тому, щоб не всяка домовленість державстала частиною міжнародного права [4, с. 18-21].
Зростаюча тенденція до міжнародноправової глобалізації сприяє появі нових принципів і норм права, встановлення яких раніше
відносилося до сфери внутрішніх справ суверенних держав. Це істотно оновлює державноправові системи членів світового співтовариства
у контексті сучасних загальновизнаних універсальних стандартів [1, с.40].
На думку А. Блінова, серед найбільш знакових рис, що характеризують процес формування глобального порядку, можна виділити підвищення впливу міжнародного права (публічного і приватного) на формування внутрішнього
права; розвиток таких галузей, як екологічне та
природоохоронне право; помітне розширення
прав і свобод людини, що захищаються і гарантуються міжнародним правом; зміна змісту і
принципів побудови міжнародного правопорядку
(наприклад, зниження значення принципу непорушності договорів – pacta sunt servanda, слідування доцільності на шкоду законності, еволюція
норм моралі, формування нового погляду на
справедливість), зниження ступеня його стійкості; зростання ролі правового прецеденту; розширення національної юрисдикції конкретної держави, що виходить за рамки її території (наприклад, екстрадиція); поява загальних або спеціальних органів міжнародної юстиції; зміна правового мандату миротворчих сил, структур колективної безпеки, здатних стати прообразом зовсім
нового інституту – міжнародної поліції. Одним із
завдань міжнародного права на майбутню перспективу буде якраз пошук засобів і механізмів
легітимації глобального порядку [2, с.79-81].
Зокрема, принцип прецеденту, викладений
в частині 2 ст. 21, згідно з яким Суд може застосовувати принципи і норми права відповідно з
тим, як вони були розтлумачені в його попередніх рішеннях. При цьому, керуючись загальновизнаними правами людини, МКС у своїх рі-

шеннях повинен враховувати і прецеденти, що
створюються з цих питань Міжнародним судом
ООН, Європейським судом з прав людини, іншими регіональними судами, а також національними судами [17, с.107].
В епоху глобалізації найважливіший в контексті міжнародного права принцип невтручання
у внутрішні справи держав поступово еволюціонує в напрямку більшої відкритості та «кооперативності». Дотримання прав людини перестає
бути виключно внутрішньою справою держав.
Дотримання базових принципів суверенітету і
територіальної цілісності держав зберігає своє
основне значення [7, с.200].
Важливою складовою глобального порядку, що формується, є поняття соціальної справедливості. На сучасному етапі розвитку принцип
справедливості набуває характеру своєрідного
обов’язку розвинутих держав об’єднання фінансових, технологічних, інтелектуальних зусиль з
метою розв’язання глобальних проблем світу, і в
першу чергу екологічних і демографічних.
У 2006 р Дослідницькою Групою (Голова
Групи – Мартті Коскенніемі) підготовлена основна частина доповіді, у якій наголошується:
«В останні півстоліття рамки міжнародного права різко зросли. З інструментами, призначеними
для регулювання засобами формальної дипломатії, міжнародне право розширило справу з найрізноманітнішими сферами міжнародної діяльності: від торгівлі до охорони навколишнього середовища, від прав людини до науково-технічного
співробітництва...” [6, с.280].
Природоохоронні проблеми (виснаження
природних ресурсів, забруднення атмосфери,
вод, у тому числі морських, ускладнення проблем, пов'язаних з поводженням з відходами та
ін.) – глобальні по суті, хоча відомі і їх регіональні прояви. Вони розглядаються сьогодні перш
за все як результат нераціональної, соціально не
орієнтований антропогенної діяльності. Відповідно, сучасне міжнародне право націлює держави
не лише на суто природоохоронні заходи, але і в
кінцевому рахунку на формування екологізованої моделі господарювання, що гармонійно відображає економічні, соціальні та екологічні інтереси конкретних людей, суспільства і людства в
цілому. Основні правові принципи в цій галузі:
принцип сталого розвитку, обережний підхід
(або принцип обережності), принцип запобігання
транскордонній шкоді навколишньому середовищу і т.д. [4, с.25].
Треба визнати велику відпрацьованість і
ефективність, порівняно з українським, міжнаро-
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дного природоохоронного права, особливо в його європейському сегменті. Природоохоронні
інститути ЄС також демонструють велику результативність у роботі. Це може означати, зокрема, що довготривалим загальнодержавним інтересам України відповідає глибока реформа
природоохоронної роботи з урахуванням сучасного стану міжнародного права навколишнього
середовища, кращих механізмів європейського
екологічного права.
У сучасному ядерно-космічному світі, в
еру смертоносних епідемій і фінансово-економічної глобалізації роль міжнародного права також зростає. Завдяки йому попереджається світова війна. Завдяки міжнародному праву влагоджуються міждержавні спори, задовольняються
повсякденні людські потреби міжнародного характеру: міжнародні телефонні переговори, електронний зв’язок, у тому числі міжнародні морські, сухопутні, повітряні міжнародні сполучення,
міжнародна торгівля. Усвідомлення запитуваності
міжнародно-правових засобів для розв’язання масштабних проблем глобального рівня: приборкання міжнародної злочинності, нейтралізація наслідків для людства глобального потепління, ліквідація
наслідків і попередження паводків, землетрусів,
вивержень вулканів, загрози зіткнень нашої планети з небесним тілом є очевидним [4, с.19].
Формування таких галузей, як наприклад,
міжнародне морське або космічне право, можна
тільки вітати. Треба виділити цілий ряд найбільш
перспективних та актуальних на сьогоднішній
день питань для врегулювання їх у системі міжнародного глобального права. До таких відносять урегулювання використання результатів науково-технічного прогресу і досягнень культури,
регламентація поширення інформації у всесвітній мережі Інтернет, регулювання процесів міграції, освоєння космічного простору, поліпшення
екології, порятунку рідкісних видів тварин, протидії тероризму та ін. У цьому зв'язку багато авторів відзначають, що міжнародне і, в тому числі, глобальне право, а також його верховенство,
здатні стати основою нового, більш справедливого світового порядку [8, с. 50-51].
При цьому, аналізуючи антиглобалістські
рухи, які набувають у сучасному світі все більшого поширення, дослідники також відзначають,
що «в їх основі принципи справедливості, забезпечення соціальних і економічних прав, самоврядування, захисту навколишнього середовища,
більш справедливого розподілу доходів, збільшення податків на експорт та імпорт капіталів, а
також внесення в торговельні угоди положень, що
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передбачають норми трудового права та захист
навколишнього середовища, скорочення боргового
тягаря для країн, що розвиваються» [3, с.52].
У цьому зв'язку не можна не помітити, що
розвиток і визнання загальних правових концепцій, загальних принципів, стандартів, різних демократичних інститутів, запровадження єдиних
юридичних понять, приведення норм національного законодавства до якого-небудь стандарту і
підтримка цього стандарту в подальшій нормотворчій діяльності, як і багато інших напрямків
глобалізаційних правових процесів, викликають
протидію з боку окремих держав, і не тільки - за
спробу найбільш розвинених країн нав'язати іншим державам свою волю [17, с.44].
Отже, глобалізація, як об’єктивно існуюче
явище сучасного світу, не може, як і інші світові
процеси, протікати лише за умов позитивного
впливу. Однак, як свідчить історія людства, навіть негативні прояви розвитку людської цивілізації, ставали причиною наступного позитивного
правового прогресу. Зокрема, світові війни стали причиною та наслідком закріплення основних
правил (принципів) мирного співіснування людства. На сучасному етапі розвитку міжнародноправове регулювання вимагає якісно нових начал, які б відповідали тенденціям сучасного цивілізаційного етапу розвитку. Закріплені десять
основних принципів міжнародного права на сьогодні вже не задовольняють потреби регулювання сучасних міжнародно-правових відносин,
адже значна кількість відносин, що були предметом суто національного права, сьогодні стають предметом міжнародно-правового регулювання. Крім того, на нашу думку, військові питання сьогодні постають, як засіб підтримання
глобального миру, а до основних принципів міжнародного права вже сьогодні можна віднести
принцип екологічної та природоохоронної безпеки, принцип захисту прав людини. Закріплення
та забезпечення невпинно зростаючих глобальних правовідносин вимагає випереджаючого
міжнародно-правового регулювання та забезпечення його на національному рівні, на основі
універсальних основоположних норм міжнародного права, якими повинні стати оновлені основні принципи міжнародного права.
Висновок. Світові глобалізаційні процеси
тісно пов'язані з правовою глобалізацією, яку
можна визначити як процес формування нової
загальносвітової системи правових норм, які організовують і забезпечують глобальну міждержавну взаємодію у різних сферах життя сучасного суспільства, у процесі якого міжнародне та
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національне право знаходяться у взаємозалежності. Під впливом глобалізації принципи міжнародного права, сформовані на основі загальнолюдських цінностей, відіграють усе більшу роль
у національних правових системах.
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«МІКРОДЕРЖАВИ» ТА ЇХ ПРАВОВА РІВНІСТЬ У СУЧАСНОМУ СВІТІ
Поняття «мікродержави», як і його синонімічні відповідники, - «міні-держави», «карликові держави», які
зустрічаються в міжнародно-правовій літературі, суперечить принципу суверенної рівності держав. Проте його
існування та застосування зумовлено об'єктивними реаліями міжнародних відносин, зокрема тим, що вони не
можуть нести той самий обсяг обов'язків, що й інші держави, і, в багатьох випадках, змушені відмовлятися від
частини свого суверенітету на користь інших держав.
Ключові слова: правова рівність, мікродержави, асоційований член ООН, суверенна держава.

Постановка проблеми. Проблема поділу
держав на «великі» та «малі» і співвідношення
такого поділу, в тому числі і з принципом суверенної рівності держав, не є новою для міжнародного права. Попри те, що формально загальновизнаний факт, що міжнародна система складається понад зі 180 незалежних, рівних і суверенних держав [1, c.28]. Проте на практиці, постійно
трапляються випадки, коли значення одних держав визнається вищим, за значення інших за різними критеріями (військова, політична, економічна та ін. потужність; географічні особливості
(розмір, кількість населення) тощо).
Сутність наукової розробки проблеми.
Попри, на перший погляд, свою другорядність,
проблему міжнародної-правосуб'єктності мікродержав та їх правової рівності, досліджували багато видатних юристів-міжнародників, зокрема
І. Броунлі [2, c.145], М. Гюнтер [3, c.497],
М.Б. Крилов [4, c.45-52], Й. Мосснер [5, c. 75] та
ін. Це питання також порушувалося і в практиці
ООН. Зокрема, воно було на порядку денному роботи Навчального та науково-дослідного інституту
ООН (ЮНІТАР) (англ. The United Nations Institute
for Training and Research (UNITAR) [4, c.45].
Метою даної статті є аналіз наукових підходів до визначення та розуміння правової рівності «мікродержав» у сучасному світі.
Виклад основного матеріалу. З необхідністю виділення категорії «мікродержави» в науці,
та застосування особливих підходів до неї в
практиці міжнародного права погоджуються і
вчені, які досліджували це питання. Наприклад,
німецький учений І. Мосснер наголошував на
необхідності встановлення особливого міжнародно-правового статусу для мікродержав [5, c. 75].
Водночас необхідно констатувати, що загальновизнане визначення поняття «мікродержава»
та інших синонімічних за змістом понять відсутнє і в науці міжнародного права, і в міжнародноправових актах. Більше того: доводиться констатувати, що було не так багато спроб здійснити
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таке визначення, що значно ускладнює розуміння цього поняття і його використання в контексті
міжнародного права.
Одну зі спроб дати визначення цьому поняттю зробив колишній Генеральний Секретар
ООН У. Тан. У своїй доповіді він визначав «мікродержави», як: «одиниці, винятково малі за територією, населенням, людським та економічним
ресурсом, які в даний час здобувають незалежність». Як бачимо, це визначення ґрунтується, в
основному, на фізико-географічних критеріях і
містить обмаль вказівок для визначення міжнародно-правового статусу таких держав.
За підсумками роботи ЮНІТАР – Навчального та науково-дослідного інституту ООН з цього
питання, теж не було вироблено повноцінного визначення. Тим не менше, в документі ЮНІТАР з
цього приводу було констатовано, що дослідження
цієї інституції буде спрямоване на вивчення:
«...дуже маленьких територіальних одиниць із дуже незначним населенням... У практичних цілях
увага буде прикута, головно, до територій, чиє населення не буде перевищувати півмільйона чи, в
будь-якому випадку, буде менше за мільйон людей» [6, c. 87].
Проблема співвідношення прав та інтересів
великих і малих держав у практиці міжнародних
правовідносин порушувалася достатньо давно.
Як відзначає К.А. Манукян, на міжнародних
конференціях XIX ст., зокрема Віденському конгресі 1814-1815 pp. і Паризькій мирній конференції 1856 р., наголошувалося на значенні «великих» держав у житті «малих» держав [7, c.122].
На думку радянського вченого К.А. Манукяна, в основу діяльності Ліги Націй покладено
принцип одноголосності великих і малих держав:
усі рішення Ради Ліги Націй повинні були прийматися одноголосно. На думку науковця, це носило швидше формальний характер, і, в той же
час: «деякі «малі» держави, вступали в політичні
оборудки, зловживаючи правом одноголосності,
беручи на себе роль агента зацікавленої великої
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держави, коли цій державі було невигідно виступати відкрито проти конкретного проекту» [7,
c.122]. Питання мікродержав або «малих націй»
було порушене і в Статуті ООН 1945 p. Так, у
преамбулі Статуту мова йде про «рівність великих і малих націй» [8].
На сучасному етапі, особливо актуальною
проблема реалізації суверенної рівності «мікродержав» через їх право бути членами міжнародних організацій, набуває в контексті діяльності
ООН та організацій, які входять в її систему.
Дуже часто ці держави неспроможні нести такий
самий обсяг обов'язків, пов'язаних з членством в
організації (напр., фінансові зобов'язання) та забезпечувати виконання цілей організації нарівні
з іншими державами. За цих обставин постає логічна проблема: чи не буде відмова їм у членстві
чи обмеження їх права як члена міжнародної організації порушенням принципу суверенної рівності держав і навпаки – чи не буде особливий
характер їх членства в міжнародній організації
порушенням цього принципу стосовно інших
держав-членів.
Одним з перших випадків, коли це питання
було порушене в практиці міжнародних правовідносин, стала спроба трьох європейських мікродержав Ліхтенштейну, Монако та Сан-Марино
стати членами Ліги Націй. Секретаріат Ліги Націй залишив без розгляду заявки Монако та СанМарино, що де-факто означало їм відмову у
вступі в цю міжнародну організацію. Хоча заявка
Ліхтенштейну була передана на розгляд у П'ятий
Комітет Ліги Націй [4, c.46].
За результатами розгляду П'ятий Комітет
прийняв рішення відмовити цій державі в членстві в Лізі Націй. Як указував М. Гюнтер, який
окремо вивчав це питання, мотивацією такого
рішення стало те, що: «через обмеженість території, невелике населення та географічне положення він (Ліхтенштейн -Авт.) був змушений
передати частину атрибутів суверенітету», а також нездатність Ліхтенштейну: «виконувати всі
міжнародні зобов'язання, які будуть на нього покладені» [3, c. 498]. «Передача атрибутів суверенітету», про яку йшлося, це власне і була передача Ліхтенштейном Швейцарії повноважень у
сфері власної зовнішньої політики та безпеки,
про яку вже йшла мова вище.
Таке рішення і його аргументація викликали критику в науці міжнародного права. Так,
французький учений Ж. Ссель, коментуючи це
рішення, писав, що: «це не є юридичне обґрунтування, але воно показує глухі кути, до яких приводить теза про функціональну рівність» [9,

c.311]. Подібний погляд щодо недостатньої правової аргументації відмови Ліхтенштейну розділяв і М. Гюнтер, який вважав, що: «справжня
причина відмови Ліхтенштейну полягала в його
маленькій території» [10, c. 498].
Ми вважаємо, що з думкою про брак юридичного обґрунтування відмови у членстві Ліхтенштейну в цьому випадку можна погодитися
лише частково. Безумовно, посилання на територію, населення та географічне положення мають
мало спільного із правом. Проте зауваження висловлені до передачі Ліхтенштейном частини
своїх суверенних повноважень іншій державі і,
особливо, щодо нездатності нести весь обсяг
обов'язків, пов'язаних із членством, є цілком
юридичними за своєю природою. Наскільки вони
були обґрунтованими для винесення негативного
рішення щодо членства, буде проаналізовано
нижче, в тому числі й у світлі сучасної практики.
Після завершення Другої світової війни і
створенням Організацій Об'єднаних Націй, проблема членства мікродержав стала актуальною, в
тому числі, і для ООН та організацій, які входять в
її структуру. Як відзначав радянський учений М.Б.
Крилов: «Одним із актуальних питань членства в
міжнародних організаціях системи ООН є проблема мікродержав». А британський правник І. Броунлі вказував на необхідність визначення для таких
держав критеріїв їх членства в ООН [2, c.145].
У процесі пошуку відповіді на це питання
висловлювалися різні ідеї, щодо можливих шляхів його вирішення. Так, французький науковець
Ж. Шаппі вказує, що перелік можливих варіантів
вирішення був надзвичайно широким: від уведення інституту асоційованого членства в ООН
для таких держав аж до прийому кількох таких
держав в ООН одного члена.
Проте в практиці ООН та її спеціалізованих
установ такі випадки вирішувалися по-різному. Як
наголошував М.Б. Крилов, приклади з аналогічної
практики Ліги Націй не можуть вважатися прецедентом для системи ООН і, відповідно, з цього питання використовувалися зовсім інші підходи.
Наприклад, у 1948 р. Сан-Марино подала
заявку на вступ у Всесвітню Організацію Здоров'я (далі – ВООЗ). За результатами розгляду заявки, ВООЗ постановила відмовити цій мікродержаві у членстві. Як обґрунтування цього були
використані не посилання на географічні чи фізичні фактори, чи проблеми, пов'язані із частковою передачею суверенітету, а пільгові умови
сплати членських внесків, яких просив СанМарино у своїй заявці. А згодом, коли з аналогічним проханням до ВООЗ звернулися Маврикій
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та Монако, то їм було дозволено сплачувати членські внески в спеціальному розмірі 0,02-0,04% від
загальної суми членських внесків [11, c.205].
На перший погляд, такий підхід може видатися дискримінаційним і таким, що порушує
принцип суверенної рівності держав. Та ми вважаємо, що в цьому випадку мала місце відсутність відповідної практики. Станом на 1948 p.
практика міжнародних організацій щодо особливого статусу мікродержав, які є їх членами, ще не
була достатньо напрацьованою. Відповідно, ВООЗ
могла потрактувати, що власне прохання СанМарино буде порушення принципу суверенної рівності щодо інших держав-членів. У подальшому, з
розвитком діяльності міжнародних організацій,
такий підхід було переглянено.
Питання щодо членства мікродержав безпосередньо в ООН активно порушував у 1960-х
pp. тодішній Генеральний Секретар ООН У Тан.
Так, в одній зі своїх доповідей У Тан наголошував на необхідності: «...своєчасно зайнятися повним і всестороннім вивченням критеріїв членства в ООН з погляду визначення необхідних обмежень для повного членства і в той же час
з’ясування інших форм співпраці, які задовольняють і мікродержави, і ООН» [4, c. 47].
Як один із виходів із ситуації, про який уже
йшла мова вище, пропонувалося впровадити інститут асоційованого членства в ООН. У впровадженні такого виду членства були зацікавлені,
насамперед, США та СРСР, які очолювали сторони
протистояння в період «холодної війни» 1945-1990
pp. Надмірне розростання кількості членів ООН,
зокрема через прийом у члени мікродержав, міг би
порушити паритет їх прихильників і противників
серед членів Організації і надати підтримку більшості одній чи іншій стороні.
З метою практичної реалізації цієї ідеї, в
ході ХІХ-Ї сесії ООН, делегація Сполучених
Штатів Америки виступила із пропозицією внести в порядок денний пункт, який би стосувався:
«Критеріїв категорій асоційованого членства»
[12, c. 260]. Проте, через відсутність спільних
підходів до цієї проблеми, збоку представників
різних політико-ідеологічних таборів цей проект
втілено в життя не було.
Натомість, усвідомлюючи важливість і нагальність вирішення цього питання, рішенням
Ради Безпеки ООН від 29 серпня 1969 р. було
створено Комітет експертів щодо мікродержав,
до якого ввійшли представники всіх державчленів Ради Безпеки [12, c. 260-262]. Саме на
Комітет було покладено необхідність вивчення
питання щодо особливостей міжнародно56

правового статусу такої категорії держав та основних засад цього статусу.
На розгляд Комітету надійшло дві пропозиції з цього приводу: від США та Великобританії. У випадку пропозиції США йшлося про
встановлення для «мікродержав» асоційованого
членства в ООН. При цьому, процедура набуття
членства залишалася аналогічною тій, яка була
закріплена в п. 2 ст. 4 Статуту. У цьому проекті
«асоційовані члени» повинні ООН повинні були
мати такі права і нести такі обов'язки, як: a) користування в Генеральній Асамблеї ООН правами повних членів, за винятком права голосу і
права обіймати посади; б) користуватися відповідними правами в Раді Безпеки ООН після
прийняття Радою відповідного рішення; в) користуватися відповідними правами в ЕКОСОР, його регіональних комісіях і допоміжних органах, після прийняття ЕКОСОР відповідного
рішення; г) користуватися допомого ООН в економічній та соціальній сфері; д) виконувати обов'язки члена Організації, за винятком зобов'язань
сплачувати фінансові внески [4, c.48-49].
Якщо проаналізувати проект США, то можна констатувати, що він був спрямований на
максимальне закріплення якомога більшого обсягу прав мікродержав як асоційованих членів
ООН у порівнянні із тими державами, які володіють повним членством в Організації. Та як можна побачити, на їх правовий статус планувалося
покласти певні обмеження (відсутність права
голосу, заборона їх представникам бути обраними на посади в рамках ООН), а натомість вони
наділялися окремими особливими правами, як
пільги при сплаті членських внесків.
Інший проект було запропоновано Великобританією. Його ключовою відмітністю від американського проекту була відсутність згадування
про «асоційоване членство» мікродержав, як форму їх участі в діяльності ООН. Як і у випадку
проекту США, передбачалося позбавлення їх
певних прав, притаманних «повним» членам
ООН, а взамін їм би надавалися особливі умови в
деяких випадках, зокрема щодо фінансових зобов'язань, пов'язаних із їх членством [4, c. 49].
Діяльність Комітету експертів щодо мікродержав здійснювалася до 1973 р. після чого, він
не відновлював свою роботу [4, c. 51].
Обидва проекти активно обговорювалися в
науці міжнародного права, зокрема їх аналізували
М.Б. Крилов [4, c. 48-50] та М. Гюнтер [10, c. 464].
Так, М. Гюнтер зазначав, що жоден з цих проектів
не розв’язує двох проблем, які б виникли в ході їх
реалізації: 1) Чи необхідне для втілення цих пропо-
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«Мікродержави» та їх правова рівність у сучасному світі

зицій, внесення змін у Статут ООН; 2) Хто зможе
підпадати під категорію асоційованих членів (відсутнє визначення поняття «мікродержава» та критерії для їх визначення) [13, c.115].
На відсутності визначення поняття «мікродержава» в обох випадках акцентував увагу і
М.Б. Крилов, який вважав, що це є «чи не найважливішим питанням» без вирішення якого: «подібні проекти є абстрактними, оскільки не дають
можливості визначити, яку державу віднести до
цієї категорії держав» [4, c. 49].
Крім цих та інших проблем, які залишалися
нерозв’язаними і загальна ідея цих проектів, що
введення особливого виду членства для окремих
категорій держав, наштовхувалася на значну
критику і з боку окремих представників науки
міжнародного права. Так, активно заперечували
легітимність такого вирішення ситуації, такі радянські вчені, як М.Г. Артюхін, М.Б. Крилов, В.
Сергєєв та ін. Наприклад, М.Б. Крилов вважав,
що при такому розвитку подій мало б місце порушення принципу суверенної рівності держав,
закріпленого в п. 1 ст. 2 Статуту ООН. Він це
обґрунтовував тим, що асоційовані члени не мали б змоги впливати на прийняття рішень, грати
ефективну роль у роботі ООН та впливати на її
діяльність [4, c. 50].
На нашу думку, при вирішенні цього питання треба розмежовувати два надзвичайно важливі аспекти: допустимість використання асоційованого членства як форми участі держав у
роботі ООН (перший аспект) і асоційоване членство як єдина можлива форма членства мікродержав (другий аспект). У першому випадку треба
виходити із того, чи буде така форма членства
відповідати Статуту ООН. Визначити це можна,
наприклад, шляхом звернення до Міжнародного
Суду ООН за отриманням Консультативного висновку з цього питання. Проте практика інших
міжнародних організацій свідчить, що така форма членства в цілому відповідає сучасним тенденціям міжнародно-правового регулювання. Зрозуміло, що ООН є особливою організацією з погляду своєї юридичної природи, тому потрібне
вирішення цього питання безпосередньо в її випадку, але однозначно негативною відповідь на
можливість асоційованого членства в цій організації бути не може.
Щодо другого випадку, то наголосимо, що
в цьому випадку, власне, і може мати місце порушення принципу суверенної рівності держав.
Виникне ситуація, коли одні держави - «макродержави», будуть мати можливість набувати повного членства, чи навіть обирати між різними

формами членства, тоді як інші — «мікродержави» будуть позбавлені такої можливості і змушені обирати саме асоційоване членство.
Така ситуація йде в розріз з цілою низкою
основоположних засад міжнародного права. Обмеження прав держави, залежно від певних, хай
навіть об'єктивних обставин її існування неприпустиме. Крім того, це може стати небезпечним
прецедентом, оскільки в майбутньому, ґрунтуючись на таких фактах, може бути прийнято рішення про обмеження прав держави на участь у
роботі ООН чи інших міжнародних організацій, з
погляду інших критеріїв.
Можна погодитися з думкою М.Б. Крилова,
що у випадку введення інституту асоційованого
членства для мікродержав постало б питання
статусу членства тих мікродержав, які вже є членами ООН [4, c.51]. У цьому разі порушення
принципу суверенної рівності мало б місце у двох
протилежних випадках: у разі позбавлення їх статусу повних членів і надання натомість асоційованого членства або ж у разі збереження для цих мікродержав повного членства в Організації та встановлення статусу асоційованих членів для тих мікродержав, які бажають вступити в Організацію.
Таке вирішення цього питання може підірвати підвалини, як сучасних міжнародних правовідносин
та засади діяльності ООН.
Висновки. Не можна не відзначити, що в
практиці міжнародних правовідносин мають місце й інші способи реалізації мікродержавами
власної правосуб'єктності, як у рамках членства в
міжнародних організацій, так і в інших сферах
міжнародного життя. Наприклад, держави можуть передавати реалізацію окремих своїх суверенних функцій, зокрема в зовнішньополітичній
та оборонній сфері. Так, Іспанія та Франція відповідають за оборону Андорри, Швейцарія представляє на міжнародній арені Ліхтенштейн, у тих
випадках, коли він не може самостійно забезпечити це, тощо.
Тому можна констатувати, що проблема
реалізації принципу суверенної рівності у випадку мікродержав продовжує залишатися актуальним. Водночас, не заперечуючи право цих держав на формально-юридичну рівність із іншими
державами, можна констатувати, що досі незавершений пошук форм, у яких би ці держави могли
повноцінно брати участь у міжнародних правовідносинах. Не можна заперечувати той факт, що
об'єктивні обставини не дозволяють таким державам брати участь у процесах міжнародного
співробітництва на рівні з іншими державами.
Тому, вирішення цього питання через вироблен-
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ня відповідних міжнародно-правових інструментів продовжує залишатися актуальним.
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N.V. Kyryliuk
"Microstates" and their legal equality in the world
Summary
The concept of "microstates" as its counterparts such as synonyms, "mini state", "dwarf states" that are
found in international legal literature, is contrary to the principle of sovereign equality of States. However, it
must be emphasized that its existence and application due to objective realities of international relations, in
particular the fact that they can not carry the same amount of responsibilities that other State, and, in many
cases, forced to give up part of their sovereignty in favor of other states.
Key words: legal equality, micro, an associate member of the UN, a sovereign state.
Н.В. Кирилюк
«Микрогосударства» и их правовое равенство в современном мире
Аннотация
Понятие «микрогосударства», как и его синонимические соответствия - «мини-государства»,
«карликовые государства», которые встречаются в международно-правовой литературе, противоречит принципу суверенного равенства государств. Его существование и применение обусловлено объективными реалиями международных отношений, в частности тем, что они не могут нести тот же
объем обязанностей, как другие государства, и, во многих случаях, вынуждены отказываться от части
своего суверенитета в пользу других государств.
Ключевые слова: правовое равенство, микрогосударства, ассоциированный член ООН, суверенное государство.
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА ПРИРОДИ ВЛАСНОСТІ
В ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИНАХ
Досліджуються основні підходи до розуміння сутності власності, визначення її поняття та співвідношення з правом власності. Аналізуються основні наукові концепції щодо проблеми співвідношення власності та
права власності. Зроблено висновок про відсутність практичної необхідності проведення розмежування між
власністю в економічному розумінні та правом власності як юридичною категорією.
Ключові слова: власність, присвоєння, володіння, право власності, зміст власності, суб’єктивне право.

Постановка проблеми. Кардинальні зміни
в соціально-економічному житті суспільства, які
відбулися наприкінці XX сторіччя, вплинули на
правову систему України. Із прийняттям Конституції України законодавець закріпив багатоманітність форм власності та свободу економічних
відносин. У сучасних умовах все більшої актуальності набуває дослідження правової природи
власності та визначення її місця в правовій системі держави. Адже від того, яке місце займає
інститут права власності, залежить, чи є держава
демократичною і правовою. Категорія власності
фактично завжди була предметом філософських і
соціологічних досліджень. Але, незважаючи на
широке використання категорії власності в різних
сферах громадського життя, її вивчення засобами
різних наук, насамперед, юридичних, сприйняття
даного феномена на категоріальному рівні продовжує залишатися досить поверхневим. Тому необхідно дослідити природу інституту права власності, застосувати різні методологічні підходи до аналізу змісту власності та права власності.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Власність завжди була предметом наукових досліджень. З найдавніших часів людська думка
намагалася визначити її зміст, значення для суспільства та держави. Проблеми розуміння сутності власності та права власності, а також їх співвідношення досліджують О.В.Дзера, Н.С.Кузнєцова, Р.А.Майданник, Е.О. Суханов, Ю.К. Толстой, Е.О. Харитонов, Я.М.Шевченко та ін. Вибір
теми дослідження зумовлено необхідністю аналізу проблеми розуміння сутності власності, визначення взаємозв’язку розвитку власності та
права власності, незначною кількістю комплексних досліджень з цієї проблематики.
Мета статті – з'ясувати поняття та сутність
власності, визначити основні підходи до співвідношення юридичних категорій власності та права власності.
Виклад основного матеріалу. Власність існує в кожному суспільстві та є основою будь-якого

способу виробництва. Кожному з них відповідає
свій тип власності. Однак питання про те, що таке
власність, яка її сутність і чим є по суті право власності, залишається дискусійним дотепер.
Класична римська юриспруденція розкривала сутність власності через універсальну формулу – plena in re potestas, тобто, як повну владу
над річчю. Однак такий підхід до розуміння сутності власності не єдиний. Філософи, юристи,
економісти намагалися тлумачити сутність власності та права власності інакше. Спробуємо зосередити свою увагу на окремих, найбільш поширених ученнях про власність, дослідження
яких, на нашу думку, актуальні. Зазначимо, що
ще Аристотель стверджував, що приватна власність походить з природи людини, її природної
любові до себе. Пізніше Марк Тулій Цицерон
зробив висновок про те, що природне право як
вищий (природний) закон виникло раніше від
будь-якого писаного закону, раніше, ніж була
заснована держава.
Значний інтерес для нашого дослідження
викликають основні ідеї школи природного права. Її основоположники пояснювали сутність
держави та права, а також права власності, виходячи з розуміння сутності природного права та
суспільного договору. Представники школи природного права походження власності пов’язували
з умовами первісного договору. Наслідком такого договору стало виникнення суспільної влади
та держави, яким люди зобов'язалися підкорятися. Згідно з цим договором люди погодилися взаємно поважати майнові інтереси. Як наслідок,
було встановлено суспільний порядок, основою
якого є приватна власність. Приватна власність
ґрунтується на сутності самої людини разом з
волею та рівністю [18, c.25]. Погляди Джона Локка та його послідовників стали основою для
розвитку інших учень, які відомі як теорія природних прав людини. Сутність власності, яка
розкривається за допомогою природних вроджених властивостей, які властиві кожній людині,
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розкрита у працях Жан Жака Руссо, Шарля Луї
Монтеск'є, Дені Дідро.
З інших позицій обгрунтовував сутність
права власності К.Д.Кавелін. Він зазначав, що
сутність власності випливає з самої природи людини. На його думку, приватна власність – священна, її сутність випливає з природи людини,
але при цьому обгрутовував існуючу нерівність
людей у суспільстві щодо приватної власності базуючись на власних уявленнях про природну нерівність фізичних особливостей людей. На думку
дослідника, ця нерівність зумовлена природою людини. «Природні властивості та власність є вічним
джерелом нерівності людей у всіх людських суспільствах, яку неможливо викорінити. Ця нерівність
вічна, одні довічно будуть боротися з голодом та
злиденністю, інші будуть мати дозвілля, займатися
суспільними справами, інші будуть матеріально
залежними, інші – незалежними [14, c.113].
Теорія природного права приваблює своєю
очевидною істиною. Теза про те, що всі люди
народжуються рівними та мають невідчужувані
права, зрозуміла кожній людині. Тому вчення
школи природного права набуло великого поширення. Представники цього напрямку обґрунтовують власність з погляду природи та почуттів
людей. На їх думку, власність – природна властивість людини, вона священна та недоторканна,
відноситься до кола абсолютних прав.
Проте навряд чи можна однозначно та повністю погодитися з ученням школи природного
права. Вона не відповідає на питання: звідки
з'являються предмети власності та як з'являються
багаті люди і чому є злиденні? Ми живемо в матеріальному світі, тому можна стверджувати, що
предмети власності створені природою або є результатом виробничої діяльності. Людина від
народження їх не має.
Спроби основоположників школи природного права розкрити сутність власності та права
як природної властивості людини були розкритиковані сучасниками. Вони стверджували, що
неможливо обґрунтувати власність як природне
право, оскільки, згідно з природним правом кожен, у кого немає свого майна може зазіхати на
чуже майно. Вони вважали, що власність не природне право, а громадянське. «Ні закон Божий, ні
закон природи не дають мені власності. Власність установлена конституцією», - стверджував
Г.Айртон[11, 174]. Критику вчення природного
права абсолютизував засновник утилітаризму
Ієремія Бентам: «природні права – просто нісенітниця, риторична нісенітниця» [8, c.27].
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У контексті нашого дослідження цікаве
твердження, яке обґрунтував М.М. Алексєєв. На
його думку, природно-правові погляди зовсім
застаріли, суспільних договорів не існувало, «а
якщо їх вважати фікціями, побудованими для
пояснення сутності соціальних інститутів, то вони нічого не пояснюють. Щоб домовитися про
те, що є «моїм» і що – «твоїм», потрібно мати
ідею власності. Суспільний договір так само
припускає існування поняття власності, однак не
пояснює його» [3, c.349].
Як логічний підсумок наведемо твердження Людвіга фон Мізеса: «Одні автори приватну
власності виводять з поняття природного права.
Інші посилаються на природне право для виправдання скасування приватної власності на засоби
виробництва. Оскільки ідея природного права
похідна, тож подібні розбіжності не підлягають
урегулюванню» [19, c.324]. На думку автора,
права власності, окреслені законами та захищені
судовою практикою, є результатом еволюції,
людським механізмом. Вона (власність – Ю.П.)
не божественна, виникла на початках історії, коли люди своєю владою присвоювати собі те, що
не було чиєюсь власністю» [19, c.324-325].
У працях філософів поширена теза, відповідно до якої власність є способом реалізації
особистості, за допомогою якого особистість наче перевтілюється, переноситися на річ [24].
Оригінальну думку сформулював П.Ж.Пру-дон.
На його думку, власність за своїм етимологічним
значенням, і відповідно до визначення юриспруденції є правом, яке існує поза суспільством.
Очевидно, що якби майно кожного було суспільним майном, то умови були б рівні для всіх і тоді
утворювалася б така суперечність: власність є
належним людині правом розпоряджатися найбільш безумовні суспільним майном. Отже,
вступивши в союз для свободи, рівності, безпеки,
ми не стаємо союзниками у сфері власності, і
якщо власність є природним правом, то це право
не є соціальним, а антисоціальним. Власність і суспільство – два феномени, які, безумовно, не можна
поєднати; змусити об'єднатися двох власників так
само важко, як змусити два магніти поєднатися однаковими полюсами. Суспільство повинно загинути або знищити власність [22, c.83].
У процесі формування поглядів про сутність власності виникло питання про її правовий
аспект. Першим, хто дослідив сутність відносин
власника до своєї речі, став І.Кант. Його вчення
базується на твердженні про те, що річ не має
волі, тому право не здатне впливати на неї [15,
c.135]. Питання про власність як ставлення влас-
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ника до своїх речей розглядав також Г. Гегель.
На його думку, власність належить визначати
через відношення волі людини до речей: «Особа
має право вкладати свою волю в кожну річ, що
завдяки цьому стає моєю, одержує мою волю, як
свою субстанціональну мету, оскільки вона в собі самій не має душі: це абсолютне право людини на присвоєння речей. Власність матеріалізується в реальності через безліч осіб, які беруть
участь в обміні, і при цьому взаємно визнають
один одного» [17, c.103]. Згідно з ученням
Г.Гегеля, власність як вольове відношення окремих індивідів, тобто як право, правовідношення
власності, виникає в самому акті обміну. Для того, щоб обмінятися речами, потрібно визнати
один одного власниками. В основі цих поглядів
закладено об'єктивний ідеалізм. Він не дає відповіді на ті ж питання, на які не дають відповіді
представники школи природного права.
З позицій матеріалістичної філософії питання про природу власності досліджував
К.Маркс. Згідно з його вченням, власність є історично визначеною формою суспільних відносин
з приводу присвоєння та володіння матеріальними благами. Це ставлення індивіда до умов праці, до своєї власності припускає певне реальне
буття індивіда як члена певної племінної організації або колективу. На думку К. Маркса, у кожну
історичну епоху власність розвивалася по-різному
та за зовсім різних за складом суспільних відносин.
«Тому визначити буржуазну власність – значить
здійснити щось інше, ніж здійснити опис усіх суспільних відносин буржуазного виробництва».
Дослідники радянського періоду також виходили з того, що власність – це історично визначена форма суспільних відносин. В економічному
розумінні – це не відношення людини до речей, а
відносини людей із приводу речей, насамперед з
приводу володіння та присвоєння засобів виробництва. Сутність цих відносин полягає у ставленні
людини до речей як до своїх. Присвоєння результатів своєї або чужої праці відбувається в процесі
виробництва, при використанні та розпорядженні
власністю. Зміст економічних відносин розкривається за допомогою категорій володіння, користування та розпорядження [21, c.6].
Дослідження пострадянського періоду, як
правило, базуються на уявленні про власність, які
склалися здебільшого за радянських часів. Однак
варто відзначити існування численних спроб переглянути раніше сформовані й обгрунтовані погляди на сутність власності [27, c.306-309].
Спробу уточнити марксистське розуміння
власності зробив Ю.К. Толстой [26, c.21]. На йо-

го думку, визначення власності за допомогою
категорії присвоєння в принципі можливе, але
варто враховувати, що поняття присвоєння потребує конкретизації, а тому навряд чи може бути використане для розкриття змісту власності
без визначення його самого. У найбільш загальному розумінні, на його думку, власність можна
визначити як ставлення індивіда або колективу
до належної йому речі як до своєї, власність базується на відмітностях «мого» та «твого».
З цього випливає, що власність – це ставлення
людини до речі, але воно немислимо без того,
щоб інші особи, які не є власниками даної речі,
ставилися до неї як до чужої речі, тобто, «власність означає відношення між людьми із приводу
речей», тобто власність – це суспільне відношення. Його зміст розкривається через зв'язки та
відносини, у які власник вступає з іншими людьми в процесі виробництва, обміну та споживання матеріальних благ. Власність – це суспільні відносини, яким властиві матеріальна сутність
та вольовий зміст, це майнове відношення, причому в більшості майнових відносин вона займає
чільне місце. Для належного розуміння власності, на думку Ю.К. Толстого необхідно показати, у
яких конкретно формах можуть виражатися вольові акти власника щодо належної йому речі.
«Власність – це ставлення особи до приналежної
йому речі як до своєї, котре виражається у володінні, користуванні та розпорядженні нею, а також в усуненні втручання всіх третіх осіб у сферу господарського панування, на яку поширюється влада власника» [25, c.139]. Тобто мова йде
про правовідносини власності.
Зауважимо, що існує інша концепція, основоположником якої є Ю.С.Гамбаров [16]. Згідно
з цією концепцією, власність як економічна категорія – це речі, майно, до якого людина або організація ставляться як до свого. Однак це ставлення не мало б ніякого змісту, якби його не визнавали інші власники, і воно не було б юридично
закріплене та не користувалося б правовим захистом. На думку дослідника, володіння, користування та розпорядження не вичерпують змісту власності. Власність зберігається в ряді випадків, коли
власник позбавлений можливості володіння, користування та розпорядження речами, наприклад,
коли майно вилучене в нього та передане на зберігання іншій особі судовим виконавцем.
Окремі дослідники роблять припущення
про недоцільність проведення розмежування між
власністю та правом власності. Наприклад, В.П.
Шкредов вважає, що власність як особлива економічна категорія не існує і мова про неї може
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йти тільки як про правову категорію [28, c.103].
Заперечення існування власності як економічної
категорії дослідник аргументує тим, що власність
проявляється у всій системі виробничих відносин,
тому неможливо її відокремити в якості самостійної економічної категорії. Як підтвердження абсурдності такого погляду опоненти зазначають, що
саме тому, що власність як економічна категорія
проявляється у всій системі виробничих відносин,
її необхідно виділяти як економічну категорію,
щоб з'ясувати її зміст.
Отже, економічні відносини власності – це
історично сформований тип суспільних відносин, в межах яких здійснюється присвоєння засобів виробництва та його результатів – у тому
числі предметів споживання. Їх суть полягає у
відносинах присвоєння та забезпечення стану
присвоєння предметів і благ у межах певної суспільно-економічної формації.
Економічні відносини власності регулюються нормами права. Сукупність норм права,
які закріплюють належність певного майна відповідним фізичним або юридичним особам, державі або іншим публічним утворенням, визначають їх правомочності та забезпечують захист
прав і законних інтересів власника утворюють
право власності в об'єктивному розумінні. Конкретні правомочності власника речей володіти,
користуватися та розпоряджатися ними є право
власності в суб'єктивному розумінні.
Аналіз джерел свідчить, що наука цивільного права та цивільне законодавство зарубіжних
країн не проводять розмежування між власністю
як економічною категорією та правом власності.
Тобто термін «власність» наче припускає розуміння «права власності». Наприклад, у Цивільному кодексі Франції у ст. 544 запропоновано
таке визначення: «La propriete est le droit de jour
et disposer des choses...» (Право власності – це
право користуватися й розпоряджатися речами...)
[32]. Зауважимо, що сам термін «La propriete»
перекладається як поняття «власність» і «право
власності»[5, 680]. Подібний стан можна відзначити у цивільному праві Іспанії. У ст. 348 Цивільного кодексу Іспанії визначення права власності: «La propriedad es el derecho de gozar в
diesponer de una cosa...» (Власність це право користуватися та розпоряджатися річчю...» [34,
c.162]. Термін «La propriedad» перекладається як
«власність» та як «право власності» [12, c.410].
У Цивільному кодексі Аргентини для позначення
права власності вживається термін «El dominio»:
«Art. 1882. El dominio es el derecho real que otorga
todas facultades de usar, gozar в disponer de una
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cosa...» (Право власності є речове право, що надає всі повноваження по володінню, користуванню й розпорядженню річчю...) [36]. Термін «El
dominio» перекладається як влада, панування,
володіння [12, c.174], він має латинське походження й означає «право власності» (dominium)
[17, c.225]. Аналогічний висновок дає аналіз відповідних цивільно-правових норм Італії. У третій
книзі Цивільного кодексу містяться норми, присвячені праву власності [33, c.136]. Термін «la
proprieta» перекладається як «власність» й як
«право власності» [23, c.368]. На основі цього
робимо припущення про те, що в Цивільному
праві Італії не проводять чіткого розмежування
між власністю та право власності.
Цивільне законодавство штат Каліфорнія
та провінції Квебек, які традиційно тяжіють до
континентальної системи права, також не розрізняє власність і право власності. Згідно ст.654
Цивільного кодексу Каліфорнії право власності
належить розуміти так: «The ownership of a thing
is the right of one or more persons to possess and
use it to the exlusion of others» (Власність на річ є
право однієї або декількох осіб володіти та користуватися нею, усуваючи інших) [30]. Подібну норму містить ст. 947 Цивільного кодексу Квебеку:
«Ownership is the right to use, enjoy and dispose of
property fulli and freely...» (Власність – це право користуватися, володіти й розпоряджатися майном
повно й вільно) [31]. Терміни «ownership»,
«property» перекладаються як «власність», «право
власності», «майно» [4, c.788].
В останні роки здійснюються спроби запропонувати нові теоретичні підходи до
розв’язання проблеми розуміння природи та сутності юридичних конструкцій власності та права
власності [29, c.6-15].
Свій підхід до визначення сутності власності пропонує В. П. Павлов. На його думку, власність – це сукупність набутих прийомів і навичок, що забезпечують панування особи над річчю. Головною ознакою такого панування над
конкретною річчю є набута власником на практиці можливість змінювати призначення речі
відповідно до свого інтересу. Цим власник відрізняється від інших осіб, які, не маючи юридичних навичок користування досить складною річчю, здатні лише її зіпсувати. На думку дослідника, власність можна визначити як сутнісну характеристику особи поряд з іншими невід'ємними
властивостями особи, такими як життя, ім'я,
честь гідність та ін. [20, c.34]. Щодо сукупності
прийомів і способів (навичок) дій конкретної
особи з речами, то очевидний висновок про те,
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що такі дії – суто технічні операції людей у процесі доцільної діяльності. Результатом такої діяльності може бути виготовлення або зміна речей.
Здійснення таких дій відповідно до свого інтересу свідчить тільки про наявність у власника правомочностей на їх здійснення, але не розкриває
сутності власності.
Варто нагадати, що більшість сучасних дослідників цивілістів розглядають власність в
економічному розумінні як «відношення особи
до приналежної йому речі як до своєї» [21, c.5].
На нашу думку, це і є володіння у сучасному розумінні. Найбільше повно сутність володіння
розкрив Шарль Майнц. Він писав: «Перш ніж
говорити про речові права, ми зобов'язані сказати кілька слів про владу, яку людина може здійснювати над річчю, відволікаючись від питання,
чи мала вона чи ні право її здійснювати. Ця фізична влада людини над річчю називається володінням. Володіння містить, отже, два елементи,
які однаково присутні у власності, а саме: воля
людини й річ, підлегла цій волі. Але власність
вимагає відповідності важливій істотній умові,
щоб річ була підкорена нашій волі визнаним
способом і гарантована законом. Для того щоб
було реалізовано володіння, досить, щоб ми мали
владу розпоряджатися річчю, при цьому зовсім
не важливо, чи ця влада повинна відповідати
праву чи ні» [35, c.362]. Таким чином, володіння
це фактичне панування особи над річчю, поєднане з наміром відноситися до речі як до своєї. При
такому розумінні володіння немає істотних відмітностей між ним та власністю в економічному
розумінні. Ще Р. Ієринг стверджував, що володіння – подоба власності [10, c.15].
Тому ми пропонуємо категорію «власність в
економічному розумінні» використовувати в науковому обігу як синонім до категорії володіння. У
цивілістичних дослідженнях, перш ніж розкривати
поняття права власності, варто говорити про володіння як фактичне ставлення людини до речі.
Висновки. На нашу думку, немає необхідності проводити розмежування між власністю в
економічному розумінні та правом власності як
юридичною категорією. Немає необхідності також зосереджувати увагу на особливостях категорії «власність в економічному змісті», тому що
вона може бути успішно замінена «володінням»,
добре відомою категорією цивільного права, тому що «власність в економічному розумінні» та
«володіння» за своїм змістом фактично збігаються. Щодо співвідношення права власності й права володіння, то вони за своїм змістом збігаються, тому право володіння не може бути елемен-

том змісту права власності. Володіння належить
розглядати як фактичного відношення, як цілком
самостійну категорію цивільного права.
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The main approaches to the definition of the notion and essence of ownership in civil law relations
Summary
The paper examines the main approaches to understanding the essence of property, the definition of its concepts
and the relations of ownership. Analyzes the basic scientific concepts on the issue of property relations and property
rights. Concluded that there is no practical need to distinguish between the property and in the economic sense of
ownership as a legal category.
Keywords: ownership, assignment, possession, ownership, property maintenance, subjective right.
Ю.П. Пацуркивский
Основные подходы к определению понятия и природы собственности
в гражданских правоотношениях
Аннотация
Исследуются основные подходы к пониманию сущности собственности, определение ее понятия и соотношения с правом собственности. Анализируются основные научные концепции по проблеме соотношения собственности и права собственности. Сделан вывод об отсутствии практической необходимости проведения разграничения между собственностью в экономическом смысле и правом собственности как юридической категорией.
Ключевые слова: собственность, присвоение, владение, право собственности, содержание собственности,
субъективное право.
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ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ БОРЖНИКА У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО
Досліджуються особливості правового становища боржника у справі про банкрутство. Аналізується світовий
досвід регулювання відносин неспроможності. Пропонується класифікація боржників у справі про банкрутство. Виявлено проблемні питання у застосуванні Закону про банкрутство та запропоновано шляхи їх розв’язання.
Ключові слова: боржник, банкрутство, неспроможність, мирова угода.

Постановка проблеми. Обов’язковим
учасником провадження у справі про банкрутство є боржник – один із ключових суб’єктів права
неспроможності. Інститут банкрутства має на
меті не лише задоволення грошових вимог кредиторів, але і фінансове оздоровлення боржника,
нормалізацію господарської діяльності останнього. У зв’язку з прийняттям нової редакції Закону
України «Про відновлення платоспроможності
боржника або визнання його банкрутом» (далі –
Закон про банкрутство) виникла необхідність
комплексного дослідження правового статусу
боржника у справі про банкрутство з урахуванням новел у законодавстві про неспроможність.
Ряд проблем і прогалин у правовому регулюванні становища боржника потребують нагального
виявлення та розв’язання.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Дослідження правового статусу боржника у
справі про банкрутство здійснювалося ще дореволюційним дослідником російського конкурсного процесу Г.Ф. Шершеневичем. На сучасному
етапі особливості правового регулювання становища боржника у справі про банкрутство досліджує чимало сучасних українських та російських
науковців: Б.М. Поляков, В.В. Степанов, О.В.
Повар, Є.А. Колініченко.
Метою статті є дослідження правового
становища боржника у справі про банкрутство,
виявлення проблем у правовому регулюванні
інституту неспроможності, аналіз змін у законодавстві про банкрутство.
Виклад основного матеріалу. Поняття «боржник» широко використовується у різних галузях
та інститутах права. Так, боржник у зобов’язальних
правовідносинах – це пасивна сторона зобов’язального правовідношення, на якій лежить обов’язок здійснити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу,
надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії [8]. У виконавчому провадженні
боржником є фізична або юридична особа, визначена виконавчим документом [2].

Якщо боржник у зобов’язанні та виконавчому провадженні не виконує своїх обов’язків, то він
може, за певних умов, стати боржником у справі
про банкрутство. Згідно з ч. 1 ст. 1 Закону про банкрутство боржник – суб’єкт підприємницької діяльності (юридична або фізична особа – підприємець), неспроможний виконати протягом трьох
місяців свої грошові зобов’язання після настання
встановленого строку їх виконання, які підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, та постановою про відкриття виконавчого провадження, якщо інше не передбачено цим Законом.
Теорією конкурсного процесу вироблено
такі можливі критерії банкрутства, як неплатоспроможність і неоплатність. «Неоплатність»
означає, що пасиви боржника перевищують його
активи. Термін «неплатоспроможність» означає
неспроможність боржника відповідати за своїми
зобов’язаннями, тобто можна тільки робити припущення про перевищення активів над пасивами
[3, с. 25]. Ці критерії застосовувалися ще дореволюційним юристом Г.Ф. Шершеневичем. Останній виділяв також «неспроможність» – тобто такий стан боржника, при якому він стає не в змозі
задовольнити пред’явлені йому цілком законні
вимоги з боку його кредиторів [10, с. 89–90]. Сучасне законодавство про банкрутство передбачає
неплатоспроможність як підставу для порушення
провадження у справі, але для визнання боржника банкрутом необхідне встановлення господарським судом неспроможності боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.
В Україні боржником у справі про банкрутство може бути тільки зареєстрована у встановленому законом порядку юридична особа або
фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності. У попередніх редакціях Закону про банкрутство коло суб’єктів, стосовно яких могло бути
порушено провадження у справі про банкрутство, було розширено за рахунок внесення до їх
переліку некомерційних організацій – споживчих
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товариств, благодійних чи інших фондів. Але в
новій редакції Закону про банкрутство подібні
норми відсутні.
Світова практика не завжди ставить наявність статусу суб’єкта підприємницької діяльності обов’язковою умовою можливості порушення
провадження у справі про банкрутство. Так, у
Німеччині, США та Англії процедури банкрутства можуть бути застосовані до всіх осіб, незалежно від їх комерційного статусу. В Англії
суб’єктами неспроможності можуть бути незареєстровані компанії, які мають місце бізнесу в Англії. У Німеччині може бути відкрито провадження стосовно майна об’єднання, яке не є
юридичною особою, шляхом урівняння його статусу з статусом юридичної особи [7, с. 44–45].
На нашу думку, така світова практика у жодному
разі не може бути сприйнята Україною, оскільки
вся національна правова система виходить з того,
що юридичними особами визнаються тільки зареєстровані в установленому законом порядку організації. Так, згідно з ч. 1 ст. 80 Цивільного кодексу
України, юридичною особою є організація, створена та зареєстрована у встановленому законом
порядку. Ст. 1 Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України) також передбачає можливість участі у господарському процесі
тільки для підприємств, установ, організацій та
інших юридичних осіб. Норми цих кодексів загальні, тому спеціальний акт – Закон про банкрутство – аж ніяк не може передбачати участь у процесі
незареєстрованих об’єднань майна.
Правовий статус боржника у справі про
банкрутство не є однаковим на всіх стадіях процесу. Обсяг прав і обов’язків боржника модифікується залежно від того, яку судову процедуру
застосовують до неплатоспроможного суб’єкта
підприємницької діяльності. Так, на стадії розпорядження майном боржника останній має порівняно великий обсяг повноважень. Звичайно,
введення мораторію обмежує господарську діяльність боржника, але за ним зберігається більшість його прав, залишаються діючими органи
управління боржника, крім випадків їх відсторонення. За діяльністю боржника здійснюється
тільки нагляд і контроль, на ряд управлінських
рішень стосовно боржника необхідна згода розпорядника майна.
Під час порушення провадження у справі
про банкрутство право- і дієздатність боржника
суттєво обмежуються. Недостатня правосуб’єктність боржника в процедурі розпорядження майном доповнюється арбітражним керуючим. Таке доповнення здійснюється шляхом
66

погодження з боржником тих чи інших угод або
організаційних дій. Однак у будь-якому разі розпорядник майна не повинен здійснювати дії на
шкоду як боржника, так і кредиторів – учасників
справи про банкрутство [5, с. 66].
На стадії санації обсяг прав боржника помітно звужується за рахунок розширення прав
арбітражного керуючого: керуючому санацією
надається право укладати від імені боржника мирову угоду, цивільно-правові, трудові та інші
правочини, розпоряджатися майном боржника
відповідно до плану санації та з урахуванням обмежень, передбачених законодавством. При цьому власник майна боржника не в праві обмежувати повноваження керуючого санацією щодо
розпорядження майном боржника.
У випадку введення ліквідаційної процедури, всі функції з управління та розпорядження
майном банкрута повністю переходять до ліквідатора. Боржник стає нездатним сам учиняти хоч
якісь юридично значимі дії стосовно не тільки
свого майна, але і взагалі всіх об’єктів цивільного права [9, с. 142]. Єдине, на що залишається
самостійне право у боржника, то це процесуальне право на оскарження ухвал та постанов господарського суду.
Отже, при застосуванні до боржника процедур банкрутства здійснюється обмеження право- і дієздатності суб’єкта підприємницької діяльності, причому найбільше це знаходить прояв
під час процедур санації та ліквідації. Складається ситуація, коли арбітражний керуючий діє у
правовідносинах банкрутства від імені та в інтересах боржника, але разом з тим не можна забувати, що підзвітний арбітражний керуючий усетаки зборам кредиторів.
У науковій літературі наводиться чимало
класифікацій боржників у справі про банкрутство. Так, Б.М. Поляков залежно від того, чи порушено стосовно них справу про банкрутство, чи
ні, поділяє їх на конкурсних і неконкурсних.
Крім того, конкурсні боржники залежно від процедур, що застосовуються до них, поділяються
на загальних і спеціальних. Залежно від суб’єктного складу боржники поділяються на фізичних і
юридичних [5, с. 65].
Ми пропонуємо класифікувати боржників
у справі про банкрутство за такими критеріями.
За формою власності божників можна поділити
на приватних, державних і комунальних. До приватних боржників відносяться всі юридичні та
фізичні особи – підприємці, засновані на основі
приватної власності. Це можуть бути як унітарні
підприємства, так і корпоративні.
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Щодо державних підприємств Закон про
банкрутство застосовується з особливостями,
передбаченими ст. 96 (вжиття Кабінетом Міністрів України заходів для запобігання банкрутству
таких підприємств; обов’язкова участь у справі
органу, уповноваженого управляти державним
майном). Зумовлено це досить значною часткою
державної власності в економіці держави та, відповідно, необхідністю державного контролю за
ефективністю використання державного майна,
недопущення «тіньових» схем його приватизації,
забезпечення реалізації прав власника – держави
в особі спеціально уповноважених державних
органів [6, с. 69]. Також ряд особливостей банкрутства державних підприємств передбачено Господарським кодексом України (далі – ГК України). Так, відповідно до ч. 3 ст. 214 ГК України,
до державних підприємств, які відповідно до закону не підлягають приватизації, процедури санації чи ліквідації застосовуються лише після
виключення їх у встановленому порядку з переліку об’єктів, що не підлягають приватизації.
Дана норма, звичайно, є позитивним моментом у
правовому регулюванні банкрутства держаних
підприємств, оскільки спрямована на захист державної власності. Однак, з іншого боку, на практиці існує чимало державних підприємств з великими
боргами, але в силу внесення таких боржників до
переліку підприємств, що не підлягають приватизації, з ними по суті нічого не можна зробити, оскільки після процедури розпорядження майном застосування санації та ліквідації не допускається, а
мирова угода укладається вкрай рідко. У результаті
численні вимоги кредиторів таких підприємств так
і залишаються незадоволеними.
Стосовно комунальних підприємств на
сьогодні правове регулювання банкрутства здійснено не в повній мірі. Так, по-перше, нова редакція Закону про банкрутство взагалі не містить
положень, які б прямо стосувалися комунальних
підприємств. Тоді як раніше Закон про банкрутство містив норму, якою органам місцевого самоврядування надавалося право приймати рішення
щодо незастосування процедур банкрутства до
окремих юридичних осіб – підприємств, що є
об’єктами права комунальної власності. Виключення даної норми суперечливе. Так, з одного
боку, підприємства комунальної форми власності
мають цінність для територіальної громади, і,
справді, захист зі сторони органів місцевого самоврядування для таких об’єктів був важливим.
Але, з іншого боку, всі форми власності в Україні рівні, а додаткові пільги для об’єктів комунальної власності були порушенням цього принци-

пу. Підвищений захист державної форми власності об’єктивно зумовлений і необхідний у будьякому разі, тоді як цінність об’єктів комунальної
власності не є аж настільки значна, щоб надавати
органам місцевого самоврядування такі широкі
повноваження у сфері банкрутства комунальних
підприємств.
По-друге, неузгодженість загальних норм ГК
України та спеціального законодавства про банкрутство проявляється в тому, що невирішене питання застосування Закону від 22 грудня 2011 р. до
комунальних некомерційних підприємств, які за
нормами ГК України не є суб’єктами підприємницької діяльності. Виходячи з цього, комунальні
некомерційні підприємства, які не є суб’єктами
підприємницької діяльності, не повинні визнаватися суб’єктами банкрутства [4, с. 135].
Також боржників можна класифікувати залежно від того, хто ініціював провадження у
справі про банкрутство: боржники, провадження
у справі щодо яких ініціював кредитор і боржники, провадження у справі щодо яких було порушено за їх власною ініціативою (окремі особливості стосуються боржників, щодо яких здійснюється санація за заявою його керівника та боржників, що ліквідуються власником).
Беручи участь у справі про банкрутство
боржника, кредитори мають на меті задоволення
своїх грошових вимог. Найпоширеніший спосіб
такого задоволення – продаж майна боржника і
погашення боргів боржника перед кредиторами
за рахунок коштів, вилучених від продажу майна.
Але такий шлях не єдиний. Зокрема, кредитори
можуть отримати задоволення своїх вимог шляхом
передачі їм корпоративних прав боржника стосовно інших юридичних осіб або корпоративних прав
учасників боржника. Але треба враховувати, що
корпоративні права є власністю засновників і учасників юридичної особи – боржника, а не самої
юридичної особи – боржника. Тому для передачі
корпоративних прав у рахунок погашення боргів
боржника необхідне рішення не керівника боржника, а кожного з власників боржника, у разі ж неможливості отримання такої згоди – загальних
зборів учасників.
У судовій практиці існували випадки, коли
за мировою угодою до інвесторів переходило
майно боржника. Так, ухвалою Господарського
суду Чернівецької області від 24.06.2010 р. затверджено мирову угоду між Боржником і комітетом кредиторів. Умови даної угоди передбачали повне погашення заборгованості перед кредиторами інвесторами відповідно до графіка погашення кредиторської заборгованості, а взамін
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інвестори набували права власності на корпоративні права підприємства – банкрута і ставали
власниками-учасниками даного підприємства.
Постановою Львівського апеляційного господарського суду від 04.05.2011 р. ухвалу місцевого
суду залишено без змін.
Вищий господарський суд України при перегляді ухвали у касаційному порядку зазначив,
що під мировою угодою у справі про банкрутство розуміється домовленість між боржником і
кредиторами щодо відстрочки та розстрочки, а
також прощення (списання) кредиторами боргів
боржника, яка оформляється угодою сторін, і
перехід права власності на майно боржника третій особі Закон про банкрутство не передбачає.
Оскільки для усіх кредиторів мировою угодою,
укладеною 30.04.2010 р. між боржником і кредиторами, передбачені не рівні умови погашення
заборгованості, що є порушенням Закону про
банкрутство, тому судові інстанції дійшли помилкового висновку про відповідність мирової угоди вимогам закону [1].
Отже, для задоволення вимог кредиторів
до боржника можна застосовувати тільки кошти
від продажу майна боржника, але аж ніяк не саме
майно неплатоспроможного суб’єкта. Умови мирової угоди повинні в рівній мірі задовольняти
інтереси всіх кредиторів.
Окремі проблеми виникають при застосуванні Закону про банкрутство і до приватних
підприємців. Так, якщо боржником є фізична
особа – підприємець, то у відповідності з чинним
законодавством одразу після прийняття рішення
про ліквідацію такого боржника, до державного
реєстратора надходять відомості про припинення
діяльності фізичної особи – підприємця і це має
наслідком внесення відповідних змін до Єдиного
держаного реєстру юридичних осіб і фізичних
осіб – підприємців. Однак, що робити якщо після
прийняття рішення про ліквідацію, боржник
укладає мирову угоду з кредиторами? Як бути з
відомостями у Єдиному державному реєстрі? На
нашу думку, дане питання необхідно чітко законодавчо врегулювати.
Висновки. Правовий статус боржника у
справі про банкрутство не є однаковим на всіх
стадіях процесу і змінюється залежно від того,
яку судову процедуру застосовують до неплатоспроможного суб’єкта підприємницької діяльності. При застосуванні до боржника процедур банкрутства здійснюється обмеження право- і дієздатності суб’єкта підприємницької діяльності,
причому найбільше це знаходить прояв під час
процедур санації та ліквідації.
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Ми пропонуємо класифікувати боржників
у справі про банкрутство за такими критеріями.
За формою власності божників можна поділити
на приватних, державних і комунальних. Залежно від того, хто ініціював провадження у справі
про банкрутство, боржників пропонуємо поділяти на тих, провадження у справі щодо яких ініціював кредитор і боржників, провадження у
справі щодо яких було порушено за їх власною
ініціативою (окремі особливості стосуються боржників, щодо яких здійснюється санація за заявою його керівника та боржників, що ліквідуються власником).
Законодавче регулювання правового статусу боржника у справі про банкрутство не є досконалим. Зокрема, потребують перегляду і зміни норми, що стосуються внесення відомостей
до Єдиного державного реєстру юридичних осіб
і фізичних осіб – підприємців про припинення
державної реєстрації банкрута.
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I.A. Butyrska
The legal status of the debtor in bankruptcy case
Summary
This article investigates the features of the legal status of the debtor in bankruptcy case. The
international experience of regulation of insolvency is analyzed. The classification of debtors in bankruptcy
case is proposed. The problems in applying of the law on bankruptcy are identified and solutions are
proposed.
Key words: the debtor, bankruptcy, insolvency, the settlement agreement.
И.А. Бутырская
Правовое положение должника в деле о банкротстве
Аннотация
Исследуются особенности правового положения должника в деле о банкротстве. Анализируется мировой опыт регулирования отношений несостоятельности. Предлагается классификация должников в деле о банкротстве. Выявлены проблемные вопросы в применении Закона о банкротстве и
предложены пути их решения.
Ключевые слова: должник, банкротство, несостоятельность, мировое соглашение.
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«ЕЛЕКТРОННИЙ СУД» – НОВІТНІЙ ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ
Досліджено теоретико-правові основи запровадження інформаційних технологій у процес здійснення судочинства. Проаналізовано порядок реалізації проекту «Електронний суд» у діяльності судів загальної юрисдикції, як
одного зі способів забезпечення доступу особи до правосуддя. Розкрито проблеми, які виникають у зв’язку з його
застосуванням. Запропоновані можливі шляхи усунення недоліків функціонування електронного суду та вдосконалення правового регулювання питань його застосування через розроблення державної політики в цій сфері.
Ключові слова: доступ до правосуддя, електронний суд, інформаційні технології в галузі судочинства, судова повістка у формі SMS-повідомлення, електронний обмін процесуальними документами.

Постановка проблеми. Імплементація у
вітчизняну правову систему стандартів європейського судочинства щодо забезпечення права на
справедливий суд передбачає, зокрема, втілення
заходів щодо дотримання строків розгляду і вирішення справи. Вагомим кроком нашої держави
в даному напрямку є запровадження проекту
«Електронний суд», який передбачає обмін електронними документами між судом і учасниками
судового процесу й електронного доступу до правосуддя. Концепція галузевої програми інформатизації судів загальної юрисдикції та інших установ
судової системи встановлює, що одним з основних
моментів цієї програми є скорочення термінів розгляду судових справ і підвищення доступу до правосуддя на основі комплексного використання новітніх інформаційних технологій [1].
Згідно з наказом Державної судової адміністрації України від 31 травня 2013 року «Про
реалізацію проекту щодо обміну електронними
документами між судом та учасниками судового
процесу» [2] зі змінами, внесеними наказом
Державної судової адміністрації України від 14
червня 2013 року [3], з 17 червня 2013 року, в
усіх місцевих і апеляційних судах загальної
юрисдикції запроваджується порядок щодо обміну електронними документами між судом і
учасниками судового процесу в частині надсилання судом таким учасникам процесуальних
документів в електронному вигляді, паралельно з
їх паперовим аналогом. Отримавши позитивну
оцінку з боку практиків-юристів, було продовжено впровадження проекту електронного судочинства і на підставі наказу Державної судової
адміністрації з 1 жовтня 2013 року в усіх місцевих і апеляційних загальних судах запроваджено
проект щодо надсилання судами учасникам судового процесу (кримінального провадження)
текстів судових повісток у вигляді SMSповідомлень [4]. Цей крок логічно зумовлений
розвитком сучасних інформаційних і комунікацій70

них технологій та їх застосуванням у всіх сферах
суспільного життя. Їх упровадження у діяльність
органів судової влади особливо актуальне в умовах масової інформатизації не тільки українського суспільства, але й світового співтовариства.
Однак практична реалізація проекту електронного судочинства, перебуваючи на початковому
етапі, стикається з проблемою недостатнього
правового регулювання порядку його втілення у
галузевих процесах.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Теоретико-прикладні аспекти інформаційної політики, значення інформаційних технологій у
різних сферах суспільного життя, питання інформаційно-технічного забезпечення діяльності
окремих органів державної влади знаходяться
під постійною увагою науковців-правників. Серед них А.Б. Агапов, А.В. Анісімов, Г.В. Атаманчук, О.А. Баранов, Ю.М. Батурін, І.Л. Бачило,
О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань, В.О. Єльцов, Р.А.
Калюжний, В.П. Колісник, В.С. Цимбалюк, В.Г.
Пилипчук, М.Я. Швець, М.М. Ясинок та ін. Однак у вітчизняній правовій науці відсутні комплексні дослідження теоретичних і практичних
особливостей функціонування саме електронного судочинства. Це пояснюються не браком уваги до даної проблематики, а новизною самого
питання. Україна перебуває на початковому етапі
впровадження інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій у процес здійснення правосуддя в цілому, і відносинах суд – учасники процесу,
зокрема. З огляду на це теоретичні дослідження
питань запровадження системи електронного судочинства в галузевих процесуальних науках є одним з напрямів її розвитку та вдосконалення.
Метою даного дослідження є загальна характеристика особливостей застосування засобів
електронного обігу документами між судом і
учасниками процесу та порядку надсилання судових повісток у вигляді SMS-повідомлень, виявлення проблем практичної реалізації вказаних

Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. Випуск 682. Правознавство.

«Електронний суд» – новітній засіб забезпечення доступу до правосуддя

дій, розробка можливих шляхів їх усунення та
напрямів подальшого удосконалення правового
регулювання у цій сфері.
Виклад основного матеріалу. На виконання
Указу Президента України «Про Концепцію вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських
стандартів» [5] Державна судова адміністрація розробила і затвердила Концепцію створення Єдиної
судової інформаційної системи. Головною метою її
створення та функціонування є інформаційна та
технологічна підтримка судочинства на принципах
дотримання балансу між потребою громадян, суспільства і держави у вільному обміні інформацією і
необхідними обмеженнями на її розповсюдження
[6]. У межах створення та удосконалення Єдиної
судової інформаційної системи України реалізується проект «Електронний суд». Так, наказом
Державної судової адміністрації України від 27
січня 2012 року «Про утворення міжвідомчої робочої групи з розробки пілотного проекту «Електронний суд»» утворено дану групу, серед завдань
якої аналіз функціональних і технологічних можливостей інформаційної інфраструктури судів загальної юрисдикції.
На думку керівника проекту «Електронний
суд» О. Самборської, його основними завданнями є поліпшення умов роботи працівників судів,
а також забезпечення швидкого, а головне, зручного доступу громадян до правосуддя. Електронний суд – це суд, двері якого відчинені цілодобово та в якому немає черг [7]. Пріоритетними
завданнями проекту є забезпечення відкритого
доступу учасників процесу до інформації шляхом створення сучасних інтернет-ресурсів і встановлення в приміщеннях судів інформаційнодовідкових кіосків, поетапний перехід до електронного обміну процесуальними документами
між судом і учасниками процесу із застосуванням електронного цифрового підпису, до електронного обміну інформацією з базами даних інших державних органів та установ, до забезпечення повної комп’ютеризації процесів судового
діловодства, формування єдиного електронного
архіву судових документів.
Запровадження у вітчизняне судочинство
проекту «Електронний суд» - безумовна новація,
яка зумовлена загальносвітовим інформаційним
прогресом. З метою ознайомлення з його основними положеннями, особливостями функціонування та порядком упровадження 21 серпня 2013
року відбувся семінар «Реалізація проекту «Електронний суд» – алгоритм дій» за участю Державної судової адміністрації України, Центру сер-

тифікації ключів інформаційно-довідкового департаменту Міндоходів України, адвокатів та
інших юристів-практиків. За результатами обговорення правнича спільнота прийшла до висновку, що впровадження інформаційних технологій
у судах – це не данина моді, а шлях до досягнення прозорості в діяльності судів, один зі способів
забезпечення доступу до судочинства, деперсоніфікація взаємовідносин людини і громадянина
у взаєминах з представниками судової влади, що
впровадить створення єдиного «пункту контакту» громадян і організацій з судовими структурами, а це стає ще одним важелем у протидії корупції в судочинстві [8].
Аналіз нормативно-правових актів, присвячених регулюванню процесу реалізації проекту «Електронний суд», дозволяє зробити висновок, що його втілення відбуватиметься у два етапи: 1) направлення процесуальних документів
суду учасникам судового процесу засобами електронного зв’язку та надсилання судових повісток
у вигляді SMS-повідомлень; 2) внесення відповідних змін у процесуальне законодавство; матеріально-технічне забезпечення проекту, повноцінний
обмін електронними документами між судом і учасниками процесу; можливість направлення електронних запитів інформації та отримання електронних відповідей на них; використання електронних
платежів для оплати судових витрат тощо.
Нині ми знаходимось на завершені першого етапу, метою якого є не тільки запровадження
вказаних заходів, але й їх апробація на практиці з
метою виявлення проблем, ускладнень, можливих недоробок, які і визначатимуть основний напрямок діяльності з упровадження електронного
судочинства на другому етапі.
Заходи, спрямовані на реалізацію першого
етапу проекту «Електронний суд», мають два
аспекти: 1) надсилання процесуальних документів електронною поштою учасникам судового
процесу; 2) надсилання судової повістки у вигляді SMS - повідомлення.
Порядок надсилання процесуальних документів електронною поштою учасникам судового процесу передбачає можливість кожного з них
отримувати процесуальні документи в електронному вигляді паралельно з документами у паперовому варіанті. Для отримання процесуальних
документів в електронному вигляді необхідно
зареєструвати поштову скриньку електронного
суду на офіційному веб-порталі судової влади
України за адресою mail.gov.ua. Реєстрація відбувається шляхом заповнення відповідної реєстраційної форми, у якій зазначаються такі відомо-
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сті: 1) найменування для юридичних осіб або
прізвище, ім'я, по батькові для фізичних осіб та
фізичних осіб-підприємців; 2) для юридичних
осіб ідентифікаційний код юридичної особи, для
фізичних осіб і фізичних осіб-підприємців – ідентифікаційний номер платника податків – фізичної особи (у разі відсутності ідентифікаційного
номера – серія та номер паспорта громадянина);
3) адреса місцезнаходження або місця проживання; 4) адреса особистої електронної пошти (еmail), номери телефонів (факсів); 5) інформація
про особу, яка внесла дані (ПІБ, посада, номер
телефона); 6) дата та час заповнення, які проставляються автоматично; 7) згода суб'єкта персональних даних на обробку персональних даних
(для фізичних осіб) [9].
Після реєстрації особа повинна подати до
суду заявку про намір отримувати процесуальні
документи в електронному вигляді. З дати подання вказаної заявки до суду та її реєстрації в
автоматизованій системі документообігу всі
процесуальні документи будуть надходити в електронному вигляді на зареєстровану електронну
адресу учасника судового процесу. Це значно
прискорює процес ознайомлення осіб з процесуальними документами у справі, оскільки після їх
підписання електронним цифровим підписом
судді вони автоматично надсилатимуться учаснику процесу, який їх отримає впродовж години.
Електронний обмін процесуальними документами потребує обов’язкового використання
електронного цифрового підпису, який можна
отримати в акредитованому центрі сертифікації
ключів. Однак упровадження електронного цифрового підпису як складової частини проекту
«Електронний суд» ще знаходиться на початковому етапі, і подальші дії повинні бути спрямовані саме на удосконалення процедури його видання та проведення роз’яснювальної роботи щодо
його використання користувачами системи електронного судочинства.
Другим аспектом запровадження проекту
«Електронний суд» є можливість надсилання судової повістки у вигляді SMS-повідомлення. Порядок надсилання учасникам судового процесу
(кримінального провадження) текстів судових
повісток у вигляді SMS-повідомлень визначає, що
їх формування та надсилання здійснюється засобами автоматизованої системи документообігу в електронному вигляді шляхом відправки SMSповідомлень [10].
Для отримання тексту судової повістки в
електронній формі за допомогою SMS-повідомлення учаснику судового процесу потрібно подати
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до суду відповідну заявку. Така заявка оформляється безпосередньо в суді або шляхом роздруковування
та заповнення форми, яка розміщена на офіційному
веб-порталі судової влади України. У ній обов’язкова
вказівка номера мобільного телефона учасника судового процесу, який може бути номером будь-якого з
операторів мобільного зв’язку України.
Наразі застосування електронних судових
повісток здійснюється у справах цивільного та
кримінального судочинства відповідно до ст. 135
Кримінального процесуального кодексу України
та ч. 6 ст. 74 Цивільного процесуального кодексу
України, які передбачають можливість інформування учасників процесу за допомогою телефону
або іншими засобами зв’язку, що забезпечують
фіксацію повідомлення. Зміст такої повістки визначається ст. 137 Кримінального процесуального кодексу України або ст. 75 Цивільного процесуального кодексу України, залежно від виду
судочинства. Формування тексту судової повістки, облік та її відправка у вигляді SMS-повідомлення здійснюється в автоматизованій системі
документообігу суду. Судова повістка додається до
електронної обліково-статистичної картки справи
як документ по справі, після чого автоматично доставляється у вигляді SMS-повідомлення на номер
мобільного телефона особи.
Оскільки як у цивільному, так і в кримінальному процесі важливе отримання відомостей про
належне повідомлення учасників судочинства про
час і місце розгляду справи, то цей аспект врахований у діяльності електронного судочинства. Результат доставки SMS-повідомлення на номер мобільного телефона учасника (дата і час доставки
або причина недоставки) автоматично розміщується у відповідному електронному реєстрі автоматизованої системи документообігу. Відповідальний
працівник апарату суду роздруковує таке повідомлення та долучає його до матеріалів справи.
Зауважимо, що використання електронних
засобів зв’язку передбачено не тільки щодо судів
загальної юрисдикції, але й у виконавчому провадженні та процесі реалізації рішень Європейського суду з прав людини. Зокрема, у процесі
взаємодії Державної виконавчої служби України
та Секретаріату Урядового уповноваженого у
справах Європейського суду з прав людини щодо
збору необхідних документів та інформації під
час розгляду заяв зі скаргами на невиконання
рішень судів, вжиття заходів щодо їх термінового виконання та заходів з виконання рішень Європейського суду вони обмінюються запитами і
інформацією, яка направляється поштою та засобами електронного зв’язку [11]. Оперативність
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обміну інформацією за допомогою новітніх технологій зумовлює висновок про те, що одним з
напрямків розвитку проекту електронного судочинства є можливість і доцільність його запровадження в усіх сферах діяльності органів судової
влади, в тому числі і в адміністративному та господарському судочинстві.
У контексті забезпечення вчасного отримання електронної інформації спірними є положення п. 14 «Правил реєстрації користувачів та
роботи в системі обміну електронними документами між судом та учасниками судового процесу», відповідно до якого адміністратор не несе
відповідальності за відмову в отриманні особою
кореспонденції, технічні обмеження сервісу
«Електронний суд» або за технічні збої в наданні
послуг сервісу «Електронний суд», зберігання
кореспонденції, файлів або інших даних в електронному сервісі «Електронний суд», доставку
пошти, збереження адреси особи, а також за
спричинення будь-яких збитків особі при наданні або ненаданні послуг сервісу «Електронний
суд» [12]. Безпека особистих даних і конфіденційність інформації не менш важливі, ніж забезпечення належного судового захисту особи, особливо в наш час, коли вельми розповсюджені
випадки кіберзлочинності, від якої, як свідчить
практика, страждають не тільки пересічні громадяни, але й державні органи та комерційні організації. Саме тому вважаємо, що вкрай необхідне
правове регулювання питань безпеки інформації,
визначення кола осіб, які повинні забезпечувати
її конфіденційність, збереження та передання
адресату, а також установлення відповідальності
за порушення у цій сфері. Як слушно зазначалося, для перетворення суспільства в сучасне інформаційне суспільство важливим є не лише обсяг
інформації, інтенсивність обігу інформації й обміну інформацією, але й її якісні показники. Інформаційне суспільство навряд чи зможе постати без формування методики та поширення культури опрацювання інформації [13, с.18-19].
Ведучи мову про напрями та перспективи
вдосконалення правового регулювання електронного судочинства, необхідна вказівка на те, що
правовий масив, який регулює інформаційні відносини, наразі складається з великої кількості
нормативно-правових актів різної юридичної сили. Як зазначає О.А. Баранов, існуюча сьогодні
практика «незалежного» створення нормативноправових актів призводить до появи великої кількості дублюючих норм, які, на жаль, іноді суперечать одна одній. А це є причиною виникнення надмірності інформаційного законодавства,

його суперечливості та неузгодженості. В умовах
«анархічного» способу формування інформаційного права, коли нормативно-правові акти створюються на злобу дня, інтуїтивно, утворюються
прогалини в інформаційному законодавстві, що є
суттєвим гальмом для розвитку цивілізованих інформаційних відносин у суспільстві [14, с.13].
Розв’язання цієї проблеми вбачається у проведенні
кодифікації інформаційного законодавства та створення Інформаційного кодексу, до якого повинні
ввійти правові норми, загальні для суспільних відносин у різних сегментах інформаційної сфери та
які в існуючій практиці повторюються в тій чи іншій формі в різних спеціальних законах.
Проблема розвитку та впровадження в
життя інформаційних технологій полягає не
тільки у браку належного нормативно-правового
регулювання. Вона має більш глибоке підґрунтя і
зачіпає основи людського буття. Так, О. Данильян порушив питання моральних дилем інформаційного суспільства. У цьому контексті він зазначає, що зубожіння духовного буття на тлі гігантського зростання інформації, про яке говорять і пишуть у засобах масової інформації, свідчить про те, що інформаційне суспільство не є
безпроблемною й позитивною реальністю, про
яку говорять його апологети, а розкриває новий
рівень моральної безвиході і суперечностей, яких
не знали попередні епохи [15, с.21-22]. Розв’язання окреслених проблем неможливе тільки за
допомогою суто технічної діяльності – вдосконалення інформаційного законодавства. Виникає
необхідність інноваційних підходів, як до законотворчої діяльності у цій сфері, так і до наукового-теоретичного осмислення вказаних проблемних аспектів і розробка найбільш ефективних
способів їх розв’язання. З огляду на це в сучасній
науковій літературі простежуються тенденції
закладання підвалин філософії інформаційного
права. Зокрема, проблемам становлення філософії інформаційного права присвячені дослідження О.П. Дзьобаня. Філософія інформаційного
права ним визначається як міжгалузева філософська наука, яка вивчає інформаційну суть (інформаційну побудову) права як складної соціальної
системи, ґрунтуючись при цьому разом з традиційними методами і способами на методологічному інструментарії природничо-наукових дисциплін [16, с.29].
Висновки. Уровадження інноваційних інформаційно-технологічних процесів у діяльність
органів судової влади та процес здійснення правосуддя зумовлені закономірним розвитком сучасних засобів масової комунікації та їх поши-
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ренням на всі сфери людської діяльності. Їх поетапне запровадження та комплексне застосування є запорукою поліпшення доступу до правосуддя та його якісних характеристик.
Будучи на етапі впровадження та практичної апробації, проект «Електронний суд» спрямований на оптимізацію таких важливих аспектів судочинства, як забезпечення права на судовий розгляд, дотримання процесуальних строків
розгляду справ, зменшення розміру судових витрат, гласність і відкритість тощо.
Навіть нетривалий досвід упровадження
проекту «Електронний суд» уже дозволяє окреслити певні суперечливі аспекти, яких не можна
недооцінювати і які потребують доопрацювання,
вдосконалення або відмови від них. Серед них можна зазначити: суперечливість і недосконалість
правого регулювання системи електронного судочинства; недовіра учасників процесу до електронного обміну процесуальними документами та
продовження їх дублювання в паперовому варіанті; відсутність належного нормативного регулювання питань забезпечення безпеки інформації, яка
міститься в системі «Електронний суд» і відповідальності за порушення в цій сфері тощо.
З плином часу та при належній увазі з боку
держави дане нововведення доведе свою ефективність. Розв’язання існуючих і попередження
майбутніх проблем функціонування електронного судочинства можливе шляхом розроблення
державної політики у сфері правого регулювання
даної галузі відносин. Під цим належить розуміти удосконалення законодавства; технічноінформаційне забезпечення судів; розроблення
заходів і систем забезпечення захисту інформації; правове регулювання питань відповідальності осіб за порушення у цій сфері; вжиття заходів
попередження кіберзлочинності у цій сфері; проведення навчальних семінарів серед працівників
апарату суду та інших користувачів системи; систематичний моніторинг ефективності роботи
системи та її постійна модернізація.
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«Electronic court» – the newest way to ensure access to justice
Summary
We have investigated theoretical and legal basics to implementing information technologies in the
administration of justice. Has been analyzed the procedure of the project «Electronic court» in the work of
the courts as one of the ways to ensure access to justice. Have been solved the problems that appear from its
use. We have suggested possible ways of troubleshooting of electronic functioning of the court and
improvement of legal regulation of its use through the development of public policy in this area.
Keywords: access to justice, electronic court, informational technologies in the area of justice, judicial
summons in the form of SMS text messages, electronic exchange of procedural documents.
А.Л. Паскар
«Электронный суд» – новейшее средство обеспечения доступа к правосудию
Аннотация
Исследованы теоретико-правовые основы введения информационных технологий в процесс
осуществления судопроизводства. Проанализирован порядок реализации проекта «Электронный суд»
в деятельности судов общей юрисдикции как одного из способов обеспечения доступа лица к правосудию. Раскрыты проблемы, которые возникают в связи с его применением. Предложены возможные
пути устранения недостатков функционирования электронного суда и совершенствования правового
регулирования вопросов его применения путем разработки государственной политики в этой сфере.
Ключевые слова: доступ к правосудию, электронный суд, информационные технологии в области судопроизводства, судебная повестка в форме SMS-уведомления, электронный обмен процессуальными документами.
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ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ ТА ВИРІШЕННЯ СПРАВ
ОКРЕМОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Викладено існуючі в теорії цивільного процесуального права погляди науковців на правову природу
окремого провадження. Охарактеризовано процесуальні особливості розгляду справ окремого провадження. На
підставі аналізу цих питань визначено спільні та відмітні риси окремого провадження в порівнянні з позовним
провадженням і сформульовано власні висновки.
Ключові слова: окреме провадження, процесуальний порядок, спір про право, заявник, зацікавлена особа,
заява, позов, вид судочинства.

Постановка проблеми. Цивільний процесуальний кодекс України (далі – ЦПК) у ч.3 ст.15
чітко визначає три види провадження : позовне,
окреме і наказне [1]. Указані види провадження
складають весь цивільний процес, мають визначену процесуальну мету і завдання, та відрізняються особливим порядком їх вирішення. Що
стосується позовного провадження, то воно є
найбільш поширеним видом цивільного судочинства, правила якого найчіткіше сформульовані в ЦПК України і є загальними для всіх справ.
За правилами позовного провадження, але з урахуванням окремих положень, вирішуються справи й окремого провадження. Однак властива судовій діяльності з розгляду і вирішення цивільних
справ цивільна процесуальна форма суттєво відрізняє окреме провадження від позовного провадження тим, що в його основі спрощений порядок вирішення справ через відсутність у ньому спору про
право цивільне. Специфічний порядок розгляду та
вирішення справ окремого провадження зумовлює
і специфічну цивільну процесуальну форму, в якій
і реалізується цей порядок.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Дослідженням питань, що стосуються поняття
окремого провадження, з’ясуванням його сутності, процесуальних особливостей, аналізу справ
окремого провадження, займалися такі вітчизняні процесуалісти, як С.С. Бичкова, В.І. Бобрик,
С.В.Васильєв, В.В. Комаров, С.Я. Фурса,
С.В. Щербак, М.М. Ясинок та ін., а також російські вчені-процесуалісти, такі як Н.А. Громошина, П.П. Єлісєйкін, Н.М. Масленнікова,
Г.Л. Осокіна, В.І. Решетняк, Т.В. Сахнова, Н.О.
Чечіна, Д.М. Чечот, В.В. Ярков та ін. Незважаючи на широкий спектр дослідження окремого
провадження, у теорії цивільного процесуального права є багато спірних питань, що стосуються
окремого провадження та, зокрема, процесуальних особливостей розгляду та вирішення справ,

76

які віднесені до цього виду провадждення, що і є
предметом нашого дослідження.
Мета статті – характеристика процесуальних особливостей розгляду та вирішення справ
окремого провадження в цивільному судочинстві.
Виклад основного матеріалу. Діюче цивільне процесуальне законодавство, на відміну від
ЦПК 1963 року, визначає окреме провадження
як самостійний вид непозовного цивільного судочинства (ч.1 ст. 234 ЦПК). Таке визначення
окремого провадження є не зовсім зрозумілим і
не чітко сформульованим, оскільки законодавець
починає його зі слів: “вид непозовного цивільного судочинства”. Тоді виходить, що законодавець, формулюючи сутність окремого провадження, виходить не від найширшого поняття –
усього цивільного процесу, а від вузького – лише
від позовного. Але позовне є теж видом провадження, тому, даючи поняття “окремому провадженню”, треба виходити з цивільного процесу в
цілому. Разом з тим підтримуємо позицію вченого-процесуаліста М.М. Ясинка, який вважає, що
кожна справа окремого провадження, являючи
собою процесуальну форму, за своєю суттю не
відрізняється від суті процесуальної форми позовного провадження, оскільки вони створюються
на основі організаційних дій суду відповідно до
процесуальних норм. Отже, процесуальна форма
виникає на основі організаційних дій суду [14, c.
162], розвивається на грунті процесуальних правовідносин відповідно до процесуальних нормам
права, формується на основі локальних процесуальних форм, які своїми зовнішніми сторонами
утворюють сегментарно стійку систему зовнішньої процесуальної форми судового процесу.
Що стосується особливостей даного виду
провадження, то окреме провадження відрізняється від інших видів провадження за своїм
предметом і завданнями суду, а також особливостями процесуального порядку розгляду справ
[4, с. 97]. Так, найважливішою особливістю

Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. Випуск 682. Правознавство.

Процесуальні особливості розгляду та вирішення справ окремого провадження

справ окремого провадження є відсутність у них
спору про право. Найчастіше під спором про
право розуміють “певний стан суб’єктивного права” і стверджують, що спір є “суть суперечності,
конфлікт, протиборство сторін” [2, c. 63-68]. Однак
відсутність спору ще не означає абсолютної безспірності справи. Сама необхідність установлення
факту, який уже в силу цього не є очевидним, підтверджує можливість існування спору про факт.
Крім того, сама особа, відповідно до якої розглядається справа, може оспорити подану в суд заяву,
тобто “спорити по суті справи” [12, c. 20].
Тому в процесуальній науці протягом багатьох років точиться дискусія з приводу того, чи
можливий в окремому провадженні спір про
факт. І чи завжди спір про факт тягне за собою
спір про право? З цього приводу сформувалися
два основні напрямки. Представниками першого
є А.О. Мєльніков, І.А. Жеруоліс, П.П. Єлісєйкін,
які стверджували, що спір про факт завжди тягне
за собою спір про право, а тому він не припустимий в окремому провадженні. Більше того,
І.А. Жеруоліс вважав, що незалежно від того,
який виникає спір – підвідомчий суду чи не підвідомчий суду – завжди при спорі про факт необхідно залишати заяву без розгляду. У той же
час представники іншого напрямку (С.Н. Абрамов, Р.Ф. Каллістратова, Д.М. Чечот) вважали,
що спір про факт не завжди пов’язаний зі спором
про право, а в окремому провадженні має місце
“спірність позовних фактів і обставин” [8, c. 10;
5, с. 198-200; 6, с. 89-93; 12, с. 447-448].
На нашу думку, у справах окремого провадження можливий спір про факт, що буде вимагати судового підтвердження, тому що не завжди
факти, які встановлює суд, є для нього очевидними і можуть викликати сумніви щодо їх існування. Тому в усіх цих ситуаціях суд повинен
переконатися в їх існуванні шляхом перевірки та
зіставлення доказів по справі, виявленні протиріч
у міркуваннях зацікавлених осіб. Тому спір про
факт у окремому провадженні можливий, а наявність чи відсутність факту мають бути встановлені судом, якщо спір про факт не перейшов у
спір про право [3, c. 135]. “Спір про право” і
“спір про факт” взаємопов’язані, але не тотожні
явища. У ЦПК України передбачається, зокрема,
лише заборона у вирішенні справ окремого провадження в разі виникнення спору про право, а
не про факт. Отже, вважаємо, що суд у разі виникнення спору про факт може вирішувати таку
справу у порядку окремого провадження. Як
вважає Т.В. Сахнова, в порядку окремого провадження факти встановлюються при наявності та-

ких умов: факт, про встановлення якого просить
заявник, породжує правові наслідки, заявник не
має іншої можливості отримати чи відновити належні документи для підтвердження даного факту,
встановлення факту не пов’язано зі спором про
право, підвідомчого суду [10, c. 561].
Відсутність спору про право тягне за собою
і відсутність сторін з протилежними інтересами
(позивача і відповідача), а також третіх осіб.
Суб’єктами процесуальних відносин є суд, особи, які беруть участь у справі, інші учасники цивільного процесу. Особами, які беруть участь у
справі, є заявник, зацікавлені особи та їх представники (крім справ про усиновлення). Заявником може бути фізична чи юридична особа. Коло
заявників, як правило, встановлено в нормах
ЦПК, що і відрізняє справи окремого провадження від справ позовного провадження, в
якому кожна особа має право в порядку, встановленому Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів (ч.1 ст. 3 ЦПК).
Усіх інших осіб, які будуть брати участь у справі, закон наділяє статусом зацікавлених осіб. На
жаль, на практиці існують випадки, коли зацікавлених осіб узагалі не встановлюють і не викликають до суду, а не встановлення заінтересованих осіб призводить до неможливості їх вступу у
процес для захисту своїх інтересів, а внаслідок
цього не будуть всебічно з’ясовані всі обставини
справи. Саме тому П.П. Єлісєйкін стверджував
про необхідність надання зацікавленій особі можливості на порушення спору і можливу погану
юридичну обізнаність цих осіб [4, c. 67], що також може негативно вплинути на судовий процес. Крім зазначених порушень, на практиці зазначаються також випадки, коли заявників називають позивачами, а зацікавлених осіб – відповідачами, свідками. На наш погляд, це пояснюється тим, що законодавець не дає визначення заявника і зацікавленої особи. Тому варто було б,
щоб ці дефініції були внесені до норм ЦПК Ураїни. Права й обов’язки заявника і зацікавленої
особи передбачено ст. 27 ЦПК України, хоча дана стаття називається права та обов’язки осіб, які
беруть участь у справі, а також ч.5 ст. 31 ЦПК
зазначає, що заявники та зацікавлені особи у
справах окремого провадження мають права і
обов’язки сторін, за винятком встановленим у
розділі IV цього Кодексу. Однак, як ми зазначали, ст. 31 містить перелік спеціальних прав сторін позовного провадження, але ці спеціальні
права також поширюються на заявника і зацікавлених осіб. Тому ми погоджуємося з думкою
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С.Я.Фурси, що у ЦПК повинна мати місце норма, яка б закріпила спеціальні процесуальні права заявника та зацікавлених осіб [11, c. 52].
Окрім заявника, зацікавлених осіб, інших учасників цивільного процесу, у справах окремого
провадження можуть брати участь органи й особи, які за законом захищають права, свободи та
інтереси інших осіб (ст. 45 ЦПК). Однак не варто
забувати, що участь заявника та заінтересованих
осіб відрізняється від їх участі у процесі, так як
особи, перелічені у ст. 45 ЦПК порушують справу в суді чи вступають у процес не з метою захисту суб’єктивного інтересу, а з метою здійснення
покладених на них обов’язків і для захисту інтересів інших осіб.
Специфічний інструментарій справ окремого провадження породжує і специфічну цивільну процесуальну форму цього виду провадження. Як зазначає В.В. Комаров, предмет судового розгляду передбачає правосудний характер діяльності, з яким пов’язана і специфічна
процедура (форма) судочинства [9, с. 236], тому і
процесуальний порядок розгляду справ окремого
провадження має свої особливості.
Відсутність правового спору, а відповідно і
сторін в окремому провадженні унеможливлює
пред’явлення зустрічного позову, заміну сторони, укладення мирової угоди, звернення до третейського суду та ін. Засобом порушення справи
в суді є не позов, а заява, зміст якої не передбачено окремо в ЦПК, тому визначається за аналогією зі ст. 119, яка регулює зміст і форму позовної заяви. Спеціальні вимоги до таких заяв сформульовані в нормах, які регулюють процесуальний порядок вирішення справ окремого провадження. Як результат – внаслідок того, що немає
позову – відсутні й інститути, пов’язані з ним:
відмова від позову, але можлива відмова від заяви, а в деяких випадках заміна її предмета чи
підстави (справа про обмеження фізичної особи у
дієздатності та визнання її недієздатною), немає
визнання позову, збільшення і зменшення розміру
позовних вимог, виходу за межі заявлених вимог.
Суд уживає заходів щодо всебічного, повного й
об’єктивного з’ясування обставин справи, тому він
може за власною ініціативою витребувати необхідні докази (ч.2 ст. 235 ЦПК), що теж відрізняє окреме провадження від інших видів провадження.
При ухваленні судом рішення судові витрати не
відшкодовуються (ч.7 ст. 235 ЦПК). Рішення суду
у справах окремого провадження не підлягають
примусовому виконанню, але мають загальнообов’язковий характер (ст. 14 ЦПК).
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Варто також зосередити увагу на дії одного
з принципів цивільного судочинства – змагальності і виявити, чи проявляється даний принцип
при вирішенні справ окремого провадження. Законодавець у ч.3 ст. 235 ЦПК вказує, що положення щодо змагальності та меж судового розгляду у справах окремого провадження не застосовується. Ми вважаємо, що принцип змагальності все ж таки діє при вирішенні справ окремого
продження, але по-особливому, оскільки він у
першу чергу реалізується у правах заявника та
заінтересованих осіб. Так, заявник має право подавати докази, брати участь у їх дослідженні,
заявляти клопотання, давати усні і письмові пояснення, подавати доводи і міркування, заперечення, доводити суду свої вимоги та ін. (за аналогією зі ст. 27 ЦПК). Не слід заперечувати і той
факт, що даний принцип реалізується не у всіх
справах окремого провадження. Найчастіше він
проявляється у справах про визнання фізичної
особи обмежено дієздатною та недієздатною,
надання неповнолітній особі повної цивільної
дієздатності, встановлення факту каліцтва, якщо
це необхідно для призначення пенсії або отримання допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, адже залучені до
участі у справі зацікавлені особи можуть спростовувати ці факти. Установлені законодавцем
винятки щодо принципу змагальності та меж судового розгляду в окремому провадженні можуть
свідчити про посилення явного дуалізму позовного
та окремого проваджень цивільного судочинства,
який не був таким за попереднім ЦПК України.
Цим, власне, піддав сумніву базовий принцип –
принцип єдності цивільного процесу та цивільної
процесуальної форми судочинства, як єдиної за
своєю природою діяльності зі здійснення правосуддя в цивільних справах [7, c. 707].
Не лише принцип змагальності, але і принцип диспозитивності діє не в повному обсязі,
оскільки в окремому провадженні не застосовуються такі характерні для позовного провадження інститути як мирова угода, визнання позову,
відмова від позову, забезпечення позову. Разом з
тим, по-іншому реалізується і принцип одноособовості і колегіальності розгляду справ – усі справи окремого провадження розглядаються суддею
одноособово, за винятком справ, перелічених в
пунктах 1, 3, 4, 9, 10 ч.1 ст. 234 ЦПК, які розглядаються у складі одного судді і двох народних засідателів. Є також винятки із принципу неможливості
перегляду рішення судом, який його ухвалив.
Адже у справах про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи не-
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дієздатною, визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою, в разі видужання чи появи особи, суд, який ухвалив рішення,
може його скасувати й ухвалити нове, не передаючи справи до апеляційної інстанції.
Порядок вирішення справ окремого провадження, як специфічна процесуальна форма, включає в себе ті ж стадії, що і справи позовного провадження, а саме: відкриття провадження у справі,
провадження у справі до судового розгляду, судовий розгляд та ухвалення судового рішення. Перелічені стадії також наділяються деякими особливостями щодо їх проведення. Як правильно зазначає
М.М. Ясинок, кожна справа окремого провадження, будучи процесуальною формою, за своєю суттю не відрізняється від суті процесуальної форми
позовного провадження, оскільки вони створюються на основі організаційних дій суду відповідно
до процесуальних норм [13, c.28 ].
У літературі з цивільного процесу існує
думка, що якщо в таких справах немає сторін з
протилежними інтересами, то і не може бути судових дебатів. І.Жеруоліс, виділяючи окреме
провадження своєрідної процесуальної форми,
підкреслював специфіку проведення судового засідання в цьому провадженні, вказуючи на відсутність змагальності процесу, судових дебатів, дещо
інший порядок допиту свідків [5, c. 72]. Проте вважаємо, що судові дебати не можна лише ототожнювати зі змаганням сторін, адже це та частина
судового засідання, метою якої є встановлення остаточних вимог заявника та думок зацікавлених
осіб щодо встановлюваного факту. Тому ця частина судового засідання обов’язково повинна бути
проведена в ході розгляду та вирішення справи.
Відповідно до ч.2 ст. 235 ЦПК, на відміну
від позовного провадження, суд може за власною
ініціативою витребувати необхідні докази. Це
положення є підставою для активності суду у
збиранні доказів та підсилює роль суду при розгляді справ окремого провадження. На відміну
від позовного провадження, в окремому провадженні суд досить активний у доказовій діяльності. Розкриваючи суть процесуальної діяльності суду та учасників процесу у справах окремого
провадження, М.М. Ясинок вважає, що нею є
«процесуально-правова конструкція всіх процесуальних дій, що характеризується чергуванням
активної та пасивної їх форм, зумовлених процесуальними нормами та здійснена суб’єктами в
межах процесуальної форми» [13, c. 94].
Отже, у діючому цивільному процесуальному законодавстві закріплена ще одна форма
судового захисту, в основі якої позовна форма і

яка має специфічні особливості розгляду, що
відрізняють її від останньої. Предмет розгляду,
процедура діяльності учасників процесу і ряд
інших вирізняльних ознак дозволяє нам визначити цю форму як окреме провадження. Властива
судовій діяльності з розгляду і вирішення цивільних справ цивільна процесуальна форма суттєво відрізняє даний вид провадження від інших
тим, що в його основі спрощений порядок вирішення справ через відсутність у ньому спору про
право цивільне. Тому під окремим провадженням
належить розуміти сукупність норм цивільного
процесуального права, які регулюють провадження
з окремих категорій справ, що характеризуються
відсутністю спору про право і специфічними особливостями порядку розгляду.
Висновки. На підставі викладеного автор
дійшла висновку, що окреме провадження є самостійним видом цивільного судочинства, який
характеризується специфічним, процесуальним
порядком розгляду і вирішенням чітко визначених процесуальним законом категорій цивільних
справ, у яких суд установлює дії, події, стан,
здійснює захист охоронюваних законом інтересів
громадян і організацій. Визначено, що всі справи
окремого провадження розглядаються судом з
додержанням загальних правил цивільного судочинства, за винятком деяких положень і меж
судового розгляду, і мають додаткові особливості розгляду. Оскільки ЦПК України виходить із
єдності позовного та окремого провадження, то в
ньому містяться норми, що можуть застосовуватися як у позовному, так і в окремому провадженнях. Крім того, ЦПК містить також норми,
які мають спеціальний характер для тих чи інших справ окремого провадження та норми, що
застосовуються винятково в окремому провадженні. Така законодавча конструкція взаємодії
різних за обсягом дій правових норм безпосередньо певною мірою визначається ч. 3 ст. 235 ЦПК,
відповідно до якої справи окремого провадження
розглядаються судом із додержанням загальних
правил, встановлених ЦПК, за винятком положень щодо змагальності та меж судового розгляду. У справах окремого провадження чітко визначене коло заявників, обов'язковою є підготовка суддею справи до судового розгляду, можливий вихід суду за межі заявлених вимог, обмежена дія принципу змагальності та ін.
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The procedural peculiarities of the proceedings and solutions of the cases of the separate prosecution
Summary
The scientists views on the legal nature of the separate prosecution that exist in the theory of civil
procedural law are described in the given article. The procedural peculiarities of the separate prosecution are also
characterized. On the analysis authority of these issues the common and uncommon features of the separate
prosecution in comparison with the action proceeding were determined and own conclusions were made.
Key words: separate prosecution, procedural order, issue of law, applicant party, interested party,
application, claim, manner of proceeding.
И.Ю.Татулич
Процессуальные особенности рассмотрения и решения дел особого производства
Аннотация
Изложены существующие в теории гражданского процессуального права взгляды ученых на
правовую природу особого производства. Охарактеризованы процессуальные особенности рассмотрения дел особого производства. На основании анализа этих особенностей определены общие и отличительные черты особого производства в сравнении с исковым видом производства, а также сформулированы собственные выводи.
Ключевые слова: особое производство, процессуальный порядок, заинтересованные лица, заявление, иск, вид судопроизводства.
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ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ
У ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ
Досліджуються поняття та ознаки речових доказів. Стверджується, що поняття «речовий доказ» є
об’єктом, на якому відображені сліди взаємодії з іншими об’єктами матеріального світу або на якому інформація зафіксована за допомогою спеціальних технічних засобів (відеозапис, звукозапис), які досліджуються судом
з метою встановлення наявності обставин, що мають значення для справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду і вирішення цивільної справи. Ознаками речових доказів є: сталість, інформативність, формалізм.
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Постановка проблеми. Речові докази відіграють важливу роль у сфері відправлення правосуддя як у цивільних так і кримінальних справах, адже саме вони містять інформацію про обставини справи, що мали місце в минулому, так
як саме ці «німі свідки» надають можливість судді шляхом їх огляду отримати ту інформацію,
яка може вплинути на рух справи в майбутньому, що в свою чергу забезпечить ухвалення
справедливого рішення по справі на користь однієї з сторін судового процесу.
Проте на практиці та й між вченими процесуалістами завжди постає питання до якого виду доказів
(письмових чи речових) та по яким критеріям необхідно віднести той чи інший предмет, який містить в
собі інформацію про обставини справи.
У цілому, такий стан справ негативно
впливає на вдосконалення процесу відправлення
правосуддя в цивільних справах. Отже, невідкладне усунення вищезгаданих недоліків вкрай важливе та надзвичайно актуальне у наш час, оскільки дослідження речових доказів для сучасної
вітчизняної цивільної процесуальної науки наділено також методологічним значенням, та сприяє
виявленню та розв’язанню важливих аспектів
проблеми доказування.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Дослідженням окресленої проблеми в різні часи
займалися вітчизняні та зарубіжні дослідники як
теоретичних так і процесуальних наук: С.С. Алєксєєв, Н. М. Авдєєнко, С. С. Бичкова, Ю. В. Білоусов, О. Т. Боннер, С. В. Васільєв, М. А. Вікут,
П. Ф. Єлісейкін, А. Ф. Клейнман, В. В. Комаров,
В. А. Кройтор, О. В. Малько, М. І. Матузов,
М. М. Марченко, Ю. К. Осипов, В. М. Тертишнік,
В.І. Тертишніков, Р.В. Тертишніков, М.К.Треушніков, С.Я. Фурса, Т.В. Цюра, Ю.С.Червоний,
Н.О. Чечіна, Д.М. Чечот, М.С. Шакарян,
М.Й. Штефан, М. М. Ясинок та інші.
Проте більшість наукових праць, які тією
чи іншою мірою торкаються проблеми речових

доказів, не враховують сучасного змістовного
наповнення поняття «речовий доказ», ускладнення змісту його об’єктів і порядку їх дослідження в судовій практиці.
Мета – дослідити поняття речових доказів
у цивільному процесуальному праві та виявити
на їх основі сутнісних ознак.
Виклад основного матеріалу. Доктрина
цивільного процесуального права нашої держави
знає чимало прикладів науково-теоретичних підходів до визначення поняття «речовий доказ», де
достатньо уваги приділяється висвітленню зовнішніх та змістовних характеристик речових доказів у цивільному судочинстві.
Щодо визначення поняття речові докази, то
ч. 1 ст. 65 ЦПК України закріплює, що речовими
доказами є предмети матеріального світу, що
містять інформацію про обставини, які мають
значення для справи.
Зазначимо, що подібне визначення поняття
«речові докази» закріплено і в нормативноправових актах багатьох держав пострадянського
простору (наприклад, у Цивільному процесуальному кодексі Російської Федерації (ст. 73), у Цивільному процесуальному кодексі Республіки
Азербайджан (ст. 91) тощо). Зовсім інакше визначаються речові докази у Цивільному процесуальному кодексі Республіки Казахстан, де ст. 86
закріплює, що речовими доказами можуть бути
будь-які предмети, але лише за умови, що у суду
є підстави вважати, що вони спроможні виконувати функції встановлення обставин, які мають
відношення для справи.
Насамперед зауважимо, що вітчизняні законодавчі конструкції текстуального закріплення
норм різних галузей права у нормативноправових актах різної юридичної сили вже давно
не містять таких неконкретизованих формулювань, як «…у суду є підстави вважати, що…».
Тим більше, що спроможність речового доказу
підтвердити або спростувати наявність чи відсу-
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тність певного факту, що має відношення до
справи, яка розглядається в суді, виявляється
лише після належного дослідження їх у судовому засіданні в порядку, чітко визначеному відповідним процесуальним законодавством.
Відтворюють подібний підхід законодавця
до визначення поняття «речових доказів» і окремі
теоретичні джерела. Наприклад, автори Сучасної
правової енциклопедії вважають, що речові докази
— це предмети, які були знаряддям або об’єктом
певних дій, гроші, цінності та інші речі, які можуть
бути достатніми засобами [1, c. 295].
Природно, що законодавче визначення запозичене більшістю науковців у підручниках,
монографічних та інших дослідженнях із цивільного процесуального права. Зокрема, М. Й. Штефан доказами у цивільному судочинстві називав
одержані з передбачених законом і допустимих
ним засобів доказування у визначеному порядку
будь-які фактичні дані, на підставі яких суд
установлює наявність чи відсутність обставин,
що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін
та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи [2, c. 265].
Досить влучним ми вважаємо визначення,
запропоноване С. Я. Фурсою, яка стверджує, що
речові докази – це ті речі, доказове значення
яких у цивільному процесі не залежить від певних технічних та інших наукових знань, і які можуть бути досліджені судом для отримання інформації, що матиме значення для вирішення
справи [3, c. 42]. Так, згідно з п. 20 Постанови
Пленуму Верховного Суду України «Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції» від 12.06.2009р., належним повідомленням відповідача, місце проживання (перебування
чи роботи) невідоме, про виклик його до суду
буде вважатися повідомлення, здійснене відповідно до ч. 9 ст. 74 ЦПК України через оголошення
в пресі за умови, що в матеріалах справи є речові
докази про звернення позивача до адресного бюро та/або органів внутрішніх справ [ 4 ].
Поряд з цими досить поширеними поглядами існують у науці цивільного процесуального
права і дещо своєрідні підходи до розуміння речових доказів, з якими ми не можемо погодитися. С. В. Васільєв ототожнює речові докази з
окремою групою предметних доказів [5, c. 152].
Подібний висновок викликає певні заперечення,
адже у даному випадку відбуваються ототожнення досліджуваного об’єкта (речові докази) з
його предметом (матеріальними речами зовнішнього світу), що, на наш погляд, несприйнятне з
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позицій, насамперед, загальної теорії права,
представниками якої вже давно фундаментально
розмежовано об’єкт і предмет дослідження.
Також ми не поділяємо погляди окремих
учених, які пропонують називати вищезгадані
об’єкти зовнішнього світу, що містять важливу
інформацію для справедливого і своєчасного вирішення цивільної справи по суті, не речовими, а
матеріальними доказами [6, c. 75]. Проте для сучасного наукового пізнання недостатньо просто
здійснити синонімічну заміну поняття «речові докази» на «матеріальні докази» без аргументованого
обґрунтування доцільності такого підходу з паралельним виділенням науково визначених підстав
для подібного схоластичного розмежування.
Наукові дискусії між вченими процесуалістами тривалий час точилися не тільки стосовно
самого визначення поняття речовий доказ, але й
питання торкалися класифікації ознак речових
доказів. Серед перших це зробив А. І. Уємов, за
версією якого всі ознаки речових доказів належить
поділяти на дві групи: 1) ознаки однієї групи утворюють межу певного речового доказу, оскільки зі
зникненням або перетворенням таких ознак ця річ,
на думку А. І. Уємова, перетворюється на іншу (такі ознаки він пропонує називати якостями речового
доказу), 2) до другої групи ознак науковець радить
відносити просто ознаки, які не є істотними, будучи зовнішніми ознаками [7, c. 39].
Загалом же з тих пір учені-процесуалісти
запропонували безліч авторських класифікацій
ознак речових доказів, які з розвитком суспільноекономічних відносин зазнавали відчутного
впливу на свій зміст і наповненість оригінальними тезами. Наведемо деякі з них. Н. А. Селіванов
як ознаки речових доказів виділяв такі: 1) речовий характер матеріального об’єкта; 2) наявність прямого чи побічного зв’язку з обставинами, що розслідуються; 3) здатність предмета
сприяти встановленню наявності чи відсутності
певних обставин справи; 4) долучення до справи
в якості речового доказу предмету відповідним
процесуальним актом [8, c. 11]. C. Я. Фурса та
Т. В. Цюра вважають, що у формуванні засобів
доказування та самих судових доказів можна
встановити чимало загальних і спеціальних рис,
через що вони пропонують знайти поряд із загальними рисами їх характерні особливості та проаналізувати на предмет доцільності їх існування
[3, c. 46-47]. Так, наукове визначення поняття
передбачає розкриття його змісту та провідних
ознак: 1) як джерело відомостей про факти тут
виступає матеріальний об'єкт, яким можуть бути
найрізноманітніші предмети неорганічного й ор-
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ганічного походження: будівлі, ушкоджені меблі,
зіпсований костюм, підроблений документ,
транспортний засіб, продукти харчування тощо;
2) у речових доказах фактичною інформацією
служать ознаки матеріального об'єкта, які сприймаються судом та іншими учасниками процесу
візуальним шляхом; 3) речові докази повинні
бути отримані судом з дотриманням установленого законом порядку, тобто процесуальним
шляхом. Але перелік ознак речових доказів, на
думку В. М. Тертишніка, не є чітко визначеним,
адже, наприклад, така ознака, як здатність бути
засобом встановлення обставин справи охоплює
взагалі всі види джерел доказів [9, c. 64].
А. О. Власов пропонує в речових, як і в будьяких інших різновидах судових доказів, виділяти
4 ознаки: 1) наявність будь-яких фактичних даних чи, використовуючи сучасну термінологію,
наявність інформації, 2) наявність зв’язку між
такого роду фактичними даними та обставинами,
що мають значення для справи, 3) отримання
фактичних даних у визначеному процесуальному
порядку, 4) отримання фактичних даних шляхом
дослідження різних об’єктивованих станів предметів матеріального світу (їх об’єма, кольору,
запаху тощо) [10, c. 11-12].
За версією А.Н. Гуєва, серед ознак речових
доказів на перший план виступають дві головні
характеристики: 1) речовими доказами є предмети реального світу (зокрема речі домашнього
вжитку, побутова техніка (холодильники, пилососи тощо), аудіо- та відеотехніка, телевізори
тощо, персональні комп’ютери, диски, дискети,
інші носії комп’ютерних програм, одяг, предмети особистої гігієни та ін.; транспортні засоби;
інші рухомі та нерухомі речі); 2) предмети визнаються речовими доказами, якщо вони можуть
слугувати засобом установлення яких-небудь
обставин, що мають значення для цивільної
справа, яка розглядається судом (наприклад, пошкоджений автомобіль — обставини ДТП) [11,
c. 118]. Як бачимо, в результаті перераховування
категорій речей автор дійшов висновку, що за
необхідних умов можуть стати речовими доказами, ототожнює їх з ознаками речових доказів.
Серед останніх наукових розробок у цій царині
заслуговує на окрему увагу створена В. В. Молчановим класифікація ознак речових доказів, що,
за його словами, призводить до визначення особливостей речових доказів як засобів доказування,
а саме: 1) джерелами доказів виступають предмети (матеріальні об’єкти), — доказами є відомості про факти, що мають значення для справи;
2) відомості про факти, що містяться у зовніш-

ньому вигляді, якостях, місцезнаходженні та інших ознаках предметів; 3) доказ має бути отриманий з дотриманням установленого законом
порядку [12, c. 280-281].
Отже, врахувавши всі позитивні та негативні риси наведених вище і поширених у наукових працях різних років класифікацій ознак речових доказів, вважаємо, що найбільш повно і
всебічно відобразить цей правовий феномен такий авторський перелік визначальних ознак речових доказів:
1. Сталість. Речові докази — це, насамперед, завжди матеріальні предмети зовнішнього світу, в тому числі магнітні, електронні та інші носії
аудіовізуальної інформації, що характеризуються
стійкою формою та за своїм змістом спроможні
дозволяти вилучення з них даних про обставини,
що мають значення для своєчасного та неупередженого вирішення цивільного спору по суті.
2. Інформативність. Речові докази завдяки дослідженню їх зовні об’єктивованих станів
(кольору, запаху, об’єму, ваги, збереженості, відбитків на предметі, цілісності, давності тощо)
підтверджують наявність або відсутність прямого чи побічного причинно-наслідкового зв’язку з
обставинами, що мають значення для справи.
3. Формалізм. Об’єкти матеріального світу
набувають процесуально-правового статусу речових доказів лише у тому випадку, коли їх подання, витребування, вилучення, огляд і дослідження відбулися у строгій відповідності до вимог чинного цивільного процесуального законодавства України, в тому числі з обов’язковим
оформленням відповідної процесуальної дії належним судовим актом.
Отже, дослідивши визначальні ознаки речових доказів у цивільному судочинстві, вважаємо
за необхідне на цій основі сформулювати власне
визначення поняття, яке б максимально точно
відобразило комплексне поєднання матеріальноречової сутності та інформативної основи цієї
складної правової конструкції. Адже для того,
щоб закріпити в загальному понятті «речовий доказ» усю внутрішню нерозривну єдність об’єктивно існуючого в матеріальному світі предмета з
тією інформацією, носієм якої він є і яка слугує
першоосновою відомостей про обставини, що
мають значення для розгляду справи, запропонованого законодавцем визначення недостатньо.
На наш погляд, найбільш для відтворення
змісту та призначення речових доказів у цивільному
судочинстві підходить термін «об’єкт», який походить від лат. «Оbjectum» і означає предмет, що містить відбиток того, чого торкався (буквально, вки-
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нутий у щось, вбитий). Тлумачний словник
В. І. Даля визначає поняття «об’єкт», як предмет
(протилежність суб’єкта) або річ [13, c. 216].
З правового погляду поняття «об’єкт» використовується у кількох значеннях: 1) як матеріальні
та інші соціальні блага, з приводу яких суб’єкти
права вступають у правовідносини; 2) як семантико-синтаксична категорія, що означає того (те), на
кого (що) спрямована дія чи звернено який-небудь
стан; 3) як елемент дійсності, взятий поза зв’язком з
часом і суб’єктом; 4) як предмет об’єктивної реальності, що втілює інформацію [14, с. 569].
Вважаємо, що наведені загально філософське
та правове розуміння поняття «об’єкт» якнайбільш
підходить для виразу суті феномена речових доказів
у цивільному судочинстві, які: 1) з одного боку, являють собою певні речі (предмети), сутність яких
для цивільного процесу полягає в інформації, що
відтворена на них у різний спосіб, 2) з другого –
здатні відображати певні речовини, рідини, що також можуть бути пред’явлені до суду як речові докази, але фактично предметами (речами) не є.
Висновки. Отже, речовий доказ – це об’єкт,
на якому відображені (містяться) сліди взаємодії з
іншими об’єктами матеріального світу або на якому
інформація зафіксована за допомогою спеціальних
технічних засобів (відеозапис, звукозапис), які досліджуються судом з метою встановлення наявності
або відсутності обставин, що мають значення для
справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду і вирішення цивільної справи.
Даний підхід до розуміння змісту понять
«речові докази» дозволить максимально повно
відобразити фактичну сутність досліджуваного
питання з урахуванням особливостей їх практичної реалізації в ході здійснення судочинства в
цивільних справах.
Серед ознак, які притаманні саме речовим
доказам, слід виділити наступні: сталість, інформативність, формалізм.
Вважаємо, що саме така запропонована нами класифікація ознак речових доказів дозволяє
відмежувати ці предмети від інших засобів доказування в цивільному процесуальному праві та
дає максимально вичерпну характеристику досліджуваного процесуально-правового інституту.
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Поняття та ознаки речових доказів у цивільному процесуальному праві

M.O. Getmantsev
Concept and characteristics of physical evidence in civil procedural law
Summary
We study the concept and characteristics of physical evidence. Argued that the concept of "material
evidence" is the object, which displays traces of interaction with other objects or material world in which
information is recorded by means of special equipment (video, audio) which are investigated by the court to
determine the circumstances relevant to a fair, impartial and timely consideration and resolution of civil
cases. Signs of physical evidence include: sustainability, informative formalism.
Keywords: evidence, the concept of evidence, signs of physical evidence.
М.А. Гетманцев
Понятие и признаки вещественных доказательств в гражданском процессуальном праве
Анотация
Исследуются понятие и признаки вещественных доказательств. Утверждается, что понятие
«вещественное доказательство» является объектом, на котором запечатлены следы взаимодействия с
другим обєктом материального мира или на котором информация зафиксирована с помощью специальных технических средств (видео, музыка), которые исследуются судом с целью установления наличия обстоятельств, имеющие значение для справедливого, беспристрастного и своевременного рассмотрения и разрешения гражданского дела. Признаками вещественных доказательств являются: постоянство, информативность, формализм.
Ключевые слова: вещественные доказательства, понятие вещественных доказательств, признаки
вещественных доказательств.
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ПРИЄДНАННЯ ДО АПЕЛЯЦІЙНОЇ СКАРГИ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
Розкрито сутність та значення приєднання до апеляційної скарги у цивільному судочинстві України.
Сформульовано авторське визначення поняття «приєднання до апеляційної скарги». Обґрунтовано необхідність
скасування сплати судового збору за подання заяви про приєднання до апеляційної скарги до суду.
Ключові слова: заява про приєднання до апеляційної скарги, судове рішення, апеляційне провадження,
цивільне судочинство.

Постановка проблеми. Право на судовий
захист є конституційним правом людини, яке не
може бути обмежене, крім випадків, передбачених
Конституцією України. Однією з гарантій реалізації цього права є апеляційне оскарження судових
рішень. Важливого значення для перегляду судового рішення в порядку апеляційного провадження
мають форма і зміст апеляційної скарги. Утім, коли
особа не подала чи не склала власну апеляційну
скаргу, то така особа може приєднатися до апеляції
іншого учасника судового розгляду.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Питання щодо права особи на приєднання до
апеляційної скарги недостатньо досліджувалося
у науковій літературі. Так, у науці цивільного
процесу цій проблематиці приділяли увагу такі
вчені, як І. Є. Енгельман, Є. О. Борисова,
К. В. Гусаров, Є. А. Чернушенко, у теорії кримінального процесуального права – О. Ю. Костюченко, В. Т. Маляренко М. І. Сірий, В. І. Теремецький, у науці господарського процесу –
О. А. Ломакіна, В. І. Плевако, М. І. Тітов, у теорії
адміністративного процесуального права –
Р. О. Кукурудза, М. О. Сорока та інші. Утім,
ґрунтовного аналізу сутності та значення приєднання до апеляційної скарги в цивільному судочинстві України й досі не проводилося.
Мета статті – дослідження процесуального значення приєднання до апеляційної скарги в
цивільному судочинстві та внесення пропозицій
до Цивільного процесуального кодексу України
(далі – ЦПК України) щодо вирішення окремих
спірних питань, які виникають на практиці, під
час подання до суду заяви про приєднання до
апеляційної скарги.
Виклад основного матеріалу. Поняття
«приєднуватися, приєднатися» означають з’являтися на додаток до чого-небудь; переходити на
чийсь бік у своїх думках, переконаннях, діях,
виявляти свою згоду з ким-, чим-небудь [2,
c. 931]. Тому Є. О. Борисова стверджує, що приєднання припускає наявність основної апеляції,
яка є підставою та умовою прийняття апеляції
86

від особи, яка приєднується, та яка не скористалася можливістю подати самостійну апеляцію у
встановлений законом строк [3, c. 120]. На підставі цього приєднання до апеляційної скарги
слід розуміти як додавання певного процесуального документа (письмової заяви), в якому чітко
формулюється ставлення особи до доводів, висловлених у раніше поданому процесуальному
документі (апеляційній скарзі), з метою висловлення своєї підтримки усіх вимог, викладених у
останньому [4, c. 85].
Відповідно до ч. 1 ст. 299 ЦПК України,
особи, які беруть участь у справі, мають право
приєднатися до апеляційної скарги, поданої особою, на стороні якої вони виступали. До апеляційної скарги мають право приєднатися також
особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права й обов’язки [1]. Право на приєднання до вже поданої апеляційної
скарги мають особи з переліку тих, що беруть
участь у розгляді справи, які виступали на стороні особи, котра подала апеляційну скаргу в суді першої інстанції, а саме процесуальні співучасники (співпозивачі чи співвідповідачі); треті
особи, що не заявляли та ті, що заявляли самостійні вимоги на предмет спору; судові представники; особи, які не брали участі у справі, якщо
суд вирішив питання про їх права й обов’язки.
Необхідно вказати, що в науці цивільного
процесуального права є таке поняття, як «сукупна апеляція», під яким розуміється надання права
кожному апелянту приєднатися до апеляційної
скарги, поданої одним з них. Так, відповідно до
ст. 766 Статуту цивільного судочинства 1864 р.,
якщо сторона складається з кількох осіб, то кожна може подати апеляцію для себе протягом встановленого законом строку, а також має право приєднатися до апеляції одного із співтоваришів [5,
c. 352]. У сучасному цивільному процесі Франції
існує так зване провадження за спільною заявою,
коли «апеляція може складатися у формі спільної
заяви, яка повинна бути складена всіма сторонами
судового розгляду в першій інстанції, підписана
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судовими уповноваженими і містити вказівки, необхідні для такого роду заяви» [6, c. 109].
Враховуючи зазначене, у теорії цивільного
процесу приєднання до апеляційної скарги можна розглядати у двох аспектах: 1) право учасників судового розгляду приєднатися до поданої
апеляційної скарги іншої особи – суб’єкта апеляційного оскарження судового рішення суду першої інстанції; 2) надання особі, яка з будь-яких
причин не оскаржила рішення у межах визначених законом строків, права приєднатися до раніше поданої апеляційної скарги іншою особою, на
стороні якої вона виступає, шляхом подання до
апеляції відповідних доповнень або змін.
На відміну від ЦПК України 1963 р., чинний ЦПК України передбачає можливість приєднання до апеляційної скарги до початку розгляду
справи в апеляційному суді, а не в межах строку
апеляційного оскарження (ч. 2 ст. 299 ЦПК
України). Це пояснюється тим, що в ЦПК України всі дії щодо вирішення питання про прийняття апеляційної скарги до розгляду вчиняє апеляційний суд, а не суд першої інстанції, і надсилати
копії процесуальних документів, якими відкривається апеляційне провадження, повинен саме
апеляційний суд. Тому з часу ознайомлення зі
змістом та вимогами апеляційної скарги особи,
котрі брали участь у розгляді справи, мають реальну можливість приєднатися до неї.
Заява про приєднання до апеляційної скарги викладається державною мовою або з перекладом на державну мову та подається в одному
примірнику. Отже, право приєднатися до апеляційної скарги повинно реалізуватися через подання
заяви, але із зазначенням сторони та статусу, в
якому заявник був залучений до справи в суді
першої інстанції, причини такого приєднання.
Крім цього, у заяві про приєднання до апеляційної скарги можуть міститися додаткові обґрунтування й уточнення до вже поданої апеляційної скарги щодо юридичного та фактичного
змісту цивільної справи. Утім, якщо в заяві про
приєднання до апеляційної скарги, поданої до
початку апеляційного розгляду справи, містяться
інші вимоги або заявлені інші доводи, ніж ті, що
зазначені в апеляційній скарзі, то, відповідно до
п. 10 Постанови Пленуму Верховного Суду
України «Про судову практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку», така заява
вважається окремою апеляційною скаргою зі
всіма наслідками, які з цього випливають, а саме:
вона залишається без руху для усунення її недоліків як апеляційної скарги відповідно до ст. 295
ЦПК України і для сплати судових витрат [7].

Заява про приєднання до апеляційної скарги повинна відповідати змісту апеляційної скарги, зокрема, в ній має бути зазначено: 1) найменування суду апеляційної інстанції, до якого
подається заява; 2) прізвище, ім’я, по батькові
особи, котра подає заяву, або повне найменування юридичної особи чи органу, що подають заяву, поштова адреса, а також номер телефону,
адреса електронної пошти, якщо такі є; 3) процесуальний статус особи, котра подає заяву; 4) номер справи, якщо він відомий заявнику, оскільки
саме за цим номером можна визначити справу та
долучити до неї заяву; 5) вказівка про підтримку
змісту апеляційної скарги чи на аргументи, що
свідчать про необхідність задоволення вимог, які
містяться в апеляційній скарзі; 6) у разі необхідності можуть заявлятися клопотання, додаватися
нові матеріали тощо.
У зв’язку з тим, що співвідповідачі, співпозивачі та треті особи наділені самостійним
правом апеляційного оскарження, судам необхідно розуміти, коли подається заява про приєднання до апеляційної скарги, а коли – окрема
апеляційна скарга. Для їх розмежування важливо,
щоб приєднання до апеляційної скарги передбачало декілька умов: 1) правове обґрунтування посилання на незаконність або необґрунтованість судового рішення в заяві про приєднання до апеляційної скарги не повинно відрізнятися від обґрунтування, яке міститься в апеляційній скарзі; 2) вимоги щодо заяви про приєднання й до апеляційної
скарги повинні бути однаковими, тобто якщо в
апеляційній скарзі ставиться питання про скасування рішення суду і ухвалення нового рішення
або зміну рішення, а в заяві про приєднання – про
скасування рішення суду та закриття провадження
в справі, то така заява про приєднання не може бути прийнята судом [8, c. 118–119].
Заява про приєднання до апеляційної скарги перебуває в тісному зв’язку з самою апеляцією, залежить від неї, тому Є. О. Борисова наголошує на тому, що якщо співучасники, які виступають на тій же стороні, що й особа, від котрої надійшла апеляційна скарга, подали самостійні скарги, а апелянт згодом її відкликав, то
щодо співучасників апеляційне провадження у
справі повинно продовжуватися. Утім, якщо ж ці
особи приєдналися до поданої апеляційної скарги, а апелянт згодом відкликав апеляційну скаргу, то відносно них апеляційне провадження в
такій справі повинно закриватися [3, c. 120].
Аналогічна позиція відтворена у п. 12 Постанови Пленуму Верховного Суду України
«Про судову практику розгляду цивільних справ
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в апеляційному порядку», зокрема при відкликанні апеляційної скарги втрачається можливість
розгляду заяви про приєднання до апеляційної
скарги, оскільки така заява без апеляційної скарги не має свого самостійного значення. Таке твердження обґрунтовується тим, що при її поданні
не було оплачено судовий збір [7].
У юридичній літературі висловлюється й
інша думка, за якою, якщо особа, яка подала апеляційну скаргу, відмовилася від неї, то для закриття апеляційного провадження в цій справі
необхідна згода осіб, котрі приєдналися до цієї
апеляційної скарги. За відсутності такої згоди
апеляційне провадження продовжується, оскільки в іншому випадку буде порушений принцип
забезпечення права апеляційного оскарження
судового рішення [4, c. 184].
З огляду на вищевказане існує дві протилежні позиції щодо процесуального значення
приєднання до апеляційної скарги у разі відкликання чи відмови від апеляційної скарги в апеляційному провадження, зокрема: заява про приєднання до апеляційної скарги має самостійне процесуальне значення для справи. Упровадження
цієї пропозиції вимагає внесення зміни до ст. 299
ЦПК України, доповнивши її частиною 4 такого
змісту: відкликання чи відмова особи від поданої
апеляційної скарги, подання змін і доповнень до
неї не позбавляє інших осіб, які приєдналися до
цієї апеляційної скарги, права вимагати від суду
розгляду справи; заява про приєднання немає
самостійного значення відносно апеляційної скарги, в разі відкликання останньої чи відмови від
неї. Втілення цього положення потребує скасування сплату судового збору за подання заяви
про приєднання до апеляційної скарги та частину
3 ст. 299 ЦПК України викласти в такій редакції:
за подання заяви про приєднання до апеляційної
скарги судовий збір не сплачується».
При обґрунтуванні першої позиції треба
вказати, що особи, які приєдналися до апеляційної скарги, зможуть у повній мірі здійснити своє
право апеляційного оскарження рішення, продовжити підтримувати свою правову позицію і відстоювати обґрунтованість своїх вимог без утрати
часу на заявлення клопотання про поновлення
пропущених строків оскарження (у разі відкликання апеляційної скарги) та складання власної
апеляційної скарги.
Аналізуючи другу позицію, відзначимо, що
заява про приєднання є по суті продовженням
апеляційної скарги в процесуальному значенні,
тому не може мати самостійного значення в разі
відкликання апеляційної скарги чи відмови від
88

неї. Крім того, у разі відкликання апеляційної
скарги чи відмови від неї особами, які її подали,
особи, які приєдналися до апеляційної скарги, не
позбавляються права апеляційного оскарження
судового рішення, оскільки можуть заявити клопотання про поновлення строків апеляційного
оскарження і в подальшому підтримувати свою
правову позицію й обґрунтовувати свої вимоги
та доводи в загальному порядку (п. 12 Постанови
Пленуму Верховного Суду України «Про судову
практику розгляду цивільних справ в апеляційному порядку») [7].
У випадку ненадання заяві про приєднання
самостійного процесуального значення зникає
необхідність сплати судового збору за подання
такої заяви. Наразі відповідно до ч. 3 ст. 299 ЦПК
України до заяви про приєднання до апеляційної
скарги додається документ про сплату судового
збору. Варто зазначити, що до 8 липня 2011 року
сплата судового збору за заяву про приєднання до
апеляційної скарги не сплачувалася, утім таке положення було змінено на підставі ст. 4 Закону
України «Про судовий збір». Тому на сьогодні під
час подання заяви про приєднання до апеляційної
скарги на рішення суду особа повинна сплатити 50
відсотків ставки, що підлягає сплаті при поданні
позовної заяви, іншої заяви і скарги, а у разі подання позовної заяви майнового характеру – 50 відсотків ставки, обчисленої виходячи з оспорюваної
суми [9]. Станом на 2013 рік ця сума становить від
57 грн. 35 коп. до 1720 грн. 50 коп.
Доцільність скасування сплати судового
збору за подання заяви про приєднання до апеляційної скарги обґрунтовується тим, що, поперше, особа, яка подала апеляційну скаргу відповідно до вимог ЦПК України, вже сплатила
судовий збір, по-друге, особи, котрі приєдналися
до апеляційної скарги, лише підтримують заявлені вимоги та висловлюють свою згоду щодо
обґрунтованості доводів апеляційної скарги.
Отже, фактично за один і той же документ
(у змістовому значенні) особи кілька разів повинні сплачувати судовий збір. На думку автора
статті, така ситуація не сприяє забезпеченню
права апеляційного оскарження судового рішення та є перешкодою в реалізації такого права
суб’єктами апеляційного оскарження. Приєднатися
до апеляційної скарги є правом особи, а не її
обов’язком, тому особа, яка з тієї чи іншої причини
не змогла чи не вважала за потрібне оскаржити
рішення суду першої інстанції, не може бути позбавлена чи обмежена в праві приєднатися до апеляційної скарги іншої особи, якщо їх правові позиції у справі є спільними та єдиними.
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Крім того, у випадку прийняття апеляційним судом відмови від апеляційної скарги, він
відповідно до ч. 4 ст. 300 ЦПК України закриває
провадження у справі. У зв’язку з цим виникають складнощі в особи, яка приєдналася до апеляційної скарги іншої особи, що згодом відкликала її, щодо повернення судового збору. Згідно
з п. 5 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про судовий
збір», сплачена сума судового збору повертається за ухвалою суду в разі закриття провадження
у справі [9]. Судова практика свідчить, що зазвичай при постановленні ухвали про закриття апеляційного провадження питання про повернення
суми судового збору вирішується щодо самого
апелянта. За такої ситуації особам, що приєдналися до апеляційної скарги досить проблематично повернути свої кошти вже після постановлення ухвали про закриття провадження у справі.
У деяких випадках неможливість особи
сплатити судовий збір за заяву про приєднання
до апеляційної скарги є порушенням права апеляційного оскарження судового рішення, оскільки таке право передбачає також право на вступ у
процес, розпочатий у суді першої інстанції, шляхом приєднання апелянтів до апеляційних скарг
інших суб’єктів судового розгляду. З урахування
цього, необхідно зазначити позицію Н. Ю. Сакари, котра одним із елементів доступності правосуддя в цивільному судочинстві виділяє право
бідності як механізм усунення фінансових перешкод під час звернення до суду. Проблема оплати судових витрат існує і при поданні процесуальних документів заінтересованими особами до судів
про перегляд справи. Тому необхідно підтримати
думку науковця у тому, що судам треба активніше
використовувати механізми відстрочення, розстрочення або звільнення від сплати судових витрат
щодо конкретних осіб, які через свій майновий
стан не можуть їх сплатити [10, c. 41].
Поряд із цим зазначимо, що в цивільному
процесуальному законодавстві Республіки Молдови вищевказані запропоновані варіанти поєдналися в одній правовій нормі. Приєднання до
апеляційної скарги може мати як самостійне значення у справі, так і повністю залежати від вимог, викладених у скарзі. Це насамперед залежить від сплати судового збору та відмови або
відкликання апеляційної скарги особою. Так,
відповідно до ч. 3 ст. 361 ЦПК Республіки Молдови, у разі відкликання апеляційної скарги основним апелянтом, залишення апеляційного заяви без руху, повернення апеляційного заяви або
наявності інших причин, які виключають розгляд
справи по суті, приєднання до апеляційної скарзі

має юридичну силу, якщо воно здійснювалося
протягом строку, передбаченого для апеляційного оскарження, і особою, яка приєднується до
апеляційної скарзі, сплачено судовий збір. Водночас, якщо основний апелянт не відкликає, не
відмовляється від апеляційної скарги то, згідно з
ч. 1 ст. 361 ЦПК Республіки Молдови, співучасники (співпозивачі, співвідповідачі) і треті особи, що залучені в справу на стороні апелянта,
вимоги яких збігаються з вимогами апелянта,
можуть приєднатися до апеляційної скарги, подавши про це заяву в письмовому вигляді. За заяву про приєднання до апеляційної скарги судовий збір не сплачується [11].
Тому з огляду на зазначені способи вирішення питання щодо надання самостійного процесуального значення приєднанню до апеляційної скарги в цивільному судочинстві й аналізу
зарубіжного законодавства, автор цього дослідження переконаний, що необхідно скасувати
сплату судового збору за подання заяви про приєднання до апеляційної скарги, а у разі відкликання апеляційної скарги чи відмови від неї або з
наявності інших причин, що виключають розгляд
справи по суті, заява про приєднання до апеляційної скарги повинна мати самостійне процесуальне значення, якщо вона подана в межах строку апеляційного оскарження та за її подання
сплачено судовий збір. Саме за такої ситуації
особи, які приєдналися до апеляційної скарги,
зможуть у повному обсязі реалізувати своє право
апеляційного оскарження для відстоювання правової позиції в суді апеляційної інстанції.
Отже, приєднання до апеляційної скарги –
це прояв правової позиції особи, яка бере участь
у справі, чи іншої особи, якщо суд вирішив питання про її права та обов’язки щодо підтримки
повністю або частково змісту, обґрунтування та
вимог апеляційної скарги, поданої апелянтом.
Висновки. На підставі вищевказаного
процесуальне значення приєднання до апеляційної скарги в цивільному судочинстві полягає ось
у чому. По-перше, дозволяє повніше реалізувати
принцип доступності особи до правосуддя. Співучасник шляхом подання відповідної заяви про
приєднання може самостійно, без допомоги
представника подати таку заяву, не остерігаючись того, що вона з будь-яких формальних причин буде відхилена і не розглянена судом апеляційної інстанції. При цьому один і той же представник матиме можливість представляти права і
законні інтереси таких співучасників, оскільки в
них спільна правова позиція в цивільній справі.
По-друге, виявляє процесуальну активність і волю
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не тільки співучасників, а й інших осіб, які беруть
участь у справі та дозволяє суду апеляційної інстанції зрозуміти ще до судового засідання їх правову
позицію у справі. По-третє, сприяє реалізації принципу забезпечення права особи на судовий захист.
Подальшого наукового дослідження потребує питання щодо визначення процесуального
значення доповнення та зміни апеляційної скарги
для реалізації права апеляційного оскарження,
оскільки саме доповнення та зміна апеляційної
скарги є одними зі складових елементів права
апеляційного оскарження судового рішення в
цивільному судочинстві України.
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Раскрыто сущность и значение присоединения к апелляционной жалобе в гражданском судопроизводстве Украины. Сформулировано авторское определение понятия «присоединении к апелляционной жалобе». Обоснована необходимость отмены уплаты судебного сбора за подачу заявления о
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ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН
Проаналізовано сутність і природу правового регулювання земельних відносин та сформульовано поняття правового регулювання земельних відносин органами місцевого самоврядування.
Ключові слова: правове регулювання, земельні відносини, правотворчість місцевого самоврядування.

Постановка проблеми. В умовах формування в Україні основ правової держави роль і
значення правового регулювання суспільних відносин набувають особливої актуальності. Адже
головною ознакою моделі держави, що характеризуються як правова, виступає саме ознака високої правової урегульованості суспільних відносин. Правове регулювання – різновид соціального регулювання. За його допомогою відносини між суб'єктами набувають певної правової
форми, яка має споконвічно державно-владний
характер, тобто в юридичних нормах держава
вказує міру можливої та належної поведінки.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Проблемами правового регулювання земельних
відносин в Україні приділено достатньо багато
уваги: правове регулювання земельних відносин
(Коваленко Т.О., Шульга М.В., Мірошниченко
А.М., Третяк А.) проблеми здійснення права власності на землю Українського народу (Носік
В.В.), поняття земельних відносин (Сидор В.),
зарубіжний досвід орендно-земельних відносин
(Чиж Ю.В.), правове регулювання охорони земель (Кудінов В.), приватизація землі (Кулинич
П.Ф.), формування комунальної власності на землю (Воскобійник М.В.) і т.д.
Проте слід зазначити, що правове регулювання земельних відносин саме органами місцевого самоврядування є на даний час не достатньо
висвітленим. Дана питання стосується двох реформ (муніципальної і земельної), зачіпає питання розподілу повноважень між органами державної влади та місцевого самоврядування, питання
розмежування земель, питання здійснення органами місцевого самоврядування правого регулювання взагалі, приватизацію, містобудування,
охорону земель.
Виклад основного матеріалу. Термін
«регулювання» походить від латинського слова
„regulo” (правило) і означає впорядкування, налагодження, приведення чого-небудь у відповід-

ність з чим-небудь. Правове регулювання – це
дія права на суспільні відносини з допомогою
використання певних юридичних засобів.
Правове регулювання має конкретний характер, тому що завжди пов'язане з реальними
відносинами. Крім цього, ознакою правового регулювання є цілеспрямованість, яка проявляється
в тому, що воно спрямоване на задоволення законних інтересів суб'єктів права. Правове регулювання здійснюється за допомогою правових
засобів, які забезпечують його ефективність та в
кінцевому результаті повинно гарантувати доведення норм права до їх виконання.
Як відомо, правове регулювання складає
собою механізм, який передбачає три стадії регулювання: загальна дія правових норм, стадія
суб’єктивної реалізації цих норм та стадія державного примусу. Правове регулювання земельних відносин здійснюється через дію відповідних
нормативних актів в даній сфері – Земельного
Кодексу України, законів та підзаконних актів.
Залежно від галузі права правове регулювання
набуває своїх конкретних рис. В нашому випадку
об’єктом регулювання виступає такий різновид
суспільних відносин як земельні відносини.
Відповідно до ст. 2 Земельного Кодексу
України [1] земельні відносини – це суспільні
відносини щодо володіння, користування та розпорядження землею. Серед суб’єктів земельних
відносин зазначена стаття визначає, зокрема, і
органи місцевого самоврядування. Слід пам’ятати, що в земельних відносинах органи місцевого
самоврядування володіють подвійним статусом,
оскільки одночасно можуть виступати суб’єктом,
що регулює земельні відносини і цивільноправовим учасником цих відносин.
Земельним Кодексом України повноваження органів місцевого самоврядування в сфері
земельних відносин визначені більш детально,
ніж в законі «Про місцеве самоврядування в
Україні». Вважається, що здійснюючи деякі з
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цих повноваження орган місцевого самоврядування виступає суб’єктом владних повноважень.
З цього приводу слід звернути увагу на рішення
Конституційного Суду України від 01 квітня
2010 р., в якому зазначено, що відповідно до п. а,
б, в, г ст. 12 Земельного Кодексу України, до повноважень сільських, селищних, міських рад належить розпорядження землями територіальних
громад, передача земельних ділянок комунальної
власності у власність громадян та юридичних
осіб, надання земельних ділянок у користування
із земель комунальної власності, вилучення земельних ділянок із земель комунальної власності. Конституційний Суд України вважає, що зазначені повноваження охоплюються зазначеним
у ст. 143 Конституції України поняттям «інші
питання місцевого значення», а тому при їх здійсненні сільські, селищні, міські ради виступають
як суб’єкти владних повноважень, які реалізують
розпорядчі та інші функції [2].
Все ж потрібно зазначити, що зазначені
повноваження не характеризують орган місцевого самоврядування як власне регулятора земельних відносин. Повертаючись до визначення правового регулювання, доречно зауважити, що
правове регулювання земельних відносин органами відбувається через прийняття відповідних
нормативних актів в даній сфері, які встановлюють правила поведінки для всіх суб’єктів земельних відносин на відповідній території. Саме в
такій діяльності і проявляється суть владних повноважень органів місцевого самоврядування.
Зазначені ж у рішенні Конституційного Суду
України повноваження характеризують орган
місцевого самоврядування скоріше як власника
земель комунальної власності, який наділений
всіма відповідними правами і обов’язками, проте
власне «владними» такі повноваження назвати
важко. Лише в повноваженнях щодо вилучення
земельних ділянок можна говорити про владні
повноваження. Якщо законодавчо дозволити органам місцевого самоврядування здійснювати
господарську діяльність, то повноваження з приводу продажу чи оренди земель комунальної
власності повинні бути прирівняні до повноважень власника нерухомого майна (землі) згідно
Цивільного Кодексу України.
Поняття компетенції органів місцевого самоврядування у сфері земельних відносин та
компетенції органів місцевого самоврядування у
сфері регулювання земельних відносин не слід
ототожнювати. Перше поняття є ширшим і
включає в себе не тільки регулювання земельних
відносин, але й інші повноваження.
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Потрібно наголосити, що предметом дослідження є виключно ті повноваження органів
місцевого самоврядування, через які здійснюється регулювання земельних відносин, тобто суто
владні повноваження. Саме владні повноваження
дають можливість органу місцевого самоврядування встановлювати правила поведінки для
суб’єктів права. Створюючи механізм правового
регулювання земельних відносин, орган місцевого
самоврядування здійснює правовий вплив на суспільні відносини в бажаному для нього напрямку.
При цьому, місцева влада не повинна забувати про
загальні правила, які вже встановлені державою і
дотримання яких є обов’язковими при встановленні локальних правил.
У механізмі правового регулювання виділяють структуру правового регулювання, що характеризується, насамперед, методами і способами
регулювання [3]. Кожна галузь права має свій метод чи сполучення методів правового регулювання.
Погоджуючись з позицію про те, що муніципальне право України є окремою галуззю права України [4], потрібно зазначити, що йому
притаманні свої методи правового регулювання.
Це насамперед імперативний метод, який і передбачає владний вплив на учасників відносин та
диспозитивний метод, коли орган місцевого самоврядування виступає рівноправним учасником відносин на рівні з іншими учасниками. Для регулювання земельних відносин визначальним є імперативний метод правового регулювання, або його ще
називають методом обов’язкових приписів.
Крім нього, є ще метод рекомендацій, проте його застосування нині представляється нереальним через деяке падіння авторитету як державної, так і місцевої влади. Але після перетворення існуючого сьогодні «дикого» ринку в цивілізовану ринкову економіку, можливо, одержить
розвиток і названий вище метод регулювання
земельних відносин. Звичайно, рекомендації повинні бути не простими побажаннями, а підкріплюватися матеріальним стимулюванням у випадку їхнього виконання. Обмежене застосування
методу обов'язкових приписів особливо необхідне в перехідний період від однієї економічної
системи до іншої [5].
Майже з початку 90-х років ведуться пошуки рішення, спрямованого своєю дією на поглиблення реформ в агропромисловому комплексі, які ще не дали бажаного результату. Можна
зробити висновок, що регулювання земельних
відносин було недостатньо ефективним. Пошук
ефективної моделі регулювання, яка б задовольнила всіх (державу, органи місцевого самовряду-
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вання, фізичних та юридичних осіб) – це і є кінцевою метою земельної реформи.
Говорячи про регулювання земельних відносин, не можна не сказати про якість такого регулювання взагалі. Свідченням якості є наявність
чи відсутність колізій в правовому регулюванні.
Як зазначає Мірошниченко А.М., норми, що регулюють земельні відносини, розпорошені по
сотнях нормативно-правових актів, причому дублювання у правовому регулюванні земельних
відносин стало стандартом нормопроектної роботи. Це неминуче призводить до наявності величезної кількості колізій між ними. Наявність
численних колізій значно знижує ефективність
правового регулювання, підриває довіру населення до держави, ставить під сумнів успіх земельної реформи в Україні[6]. Тут також потрібно
згадати, що дублювання повноважень органів
місцевого самоврядування та органів виконавчої
влади в сфері регулювання земельних відносин
теж є однією з таких колізій.
Система законодавчо встановлених обмежень повинна реалізуватися через планування
земель, зокрема, в порядку зонування. Ст. 180
Земельного Кодексу України передбачено, що
при зонуванні земель встановлюються вимоги
щодо допустимих видів забудови та іншого використання земельних ділянок у межах окремих
зон відповідно до місцевих правил забудови. 17
лютого 2011 р. Верховною Радою України прийнято Закон «Про регулювання містобудівної
діяльності». Згідно даного закону планування
територій на місцевому рівні здійснюється шляхом розроблення та затвердження генеральних
планів населених пунктів, планів зонування територій і детальних планів території. Виконавчі органи сільських, селищних і міських рад, Київська
та Севастопольська міські державні адміністрації
є замовниками, організовують розроблення, внесення змін та подання генерального плану населеного пункту на розгляд відповідної сільської, селищної, міської ради. Рішення про розроблення
генерального плану приймає відповідна сільська,
селищна, міська рада. Законом визначені повноваження виконавчих органів сільських, селищних,
міських рад та Київської та Севастопольської міської адміністрації щодо організації розроблення генерального плану населеного пункту.
І знову ж законодавець свідомо чи несвідомо в нормах вищезазначених законів чомусь
виконавчі органи місцевого самоврядування ставить в один ряд з виконавчими органами державної влади. Виконавчі органи місцевого самоврядування не входять до виконавчої вертикалі

державної влади. Зрозуміло, що питання організації розроблення генерального плану населеного
пункту тісно пов’язане з розробленням та затвердженням схем планування та території Автономної Республіки Крим, областей, районів та
в кінцевому результаті всієї держави. Як видно
повноваження в даній сфері суспільних відносин
покладено на виконавчі органи державної влади.
Тому положення закону, які стосуються повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування щодо замовлення, організації розроблення, внесення змін та подання генерального
плану населеного пункту на розгляд відповідної сільської, селищної, міської ради в даному
випадку можна розглядати лише як делеговані
повноваження. Виходячи з принципів делегування повноважень, потрібно зазначити, що питання
планування території має як загальнодержавне
так і велике значення для конкретної територіальної громади. Саме тому, це саме той випадок,
де делегування є ефективним інструментом регулювання. Водночас в законі не варто ставити в
один ряд виконавчі органи сільських, селищних,
міських рад з місцевими державними адміністраціями. Це підриває самостійність та незалежність місцевого самоврядування. Натомість вказівка на те, що такі повноваження є делегованими внесе визначеність стосовно позиції законодавця з приводу їх юридичної природи.
Шульга М.В. досліджував регулювання
земельних відносин виходячи з особливості
об’єкта регулювання, тобто землі. На основі аналізу чинного на той час законодавства Шульга
М.В. зробив висновок про те, що право комунальної власності на землю - це право територіальної громади володіти, раціонально, ефективно та
по цільовому призначенню користуватися і розпоряджатися земельною ділянкою на свій розсуд,
забезпечуючи реалізацію земельних та інших
інтересів громади згідно із законом. Для формування комунальної власності на землю основною
передумовою виступає право державної власності на даний природний об’єкт [7].
Дійсно, за радянських часів земля перебувала виключно в державній власності. Тому передумовою формування комунальної власності на землю була саме державна власність. Специфічною
підставою формування об’єкта права комунальної
власності на землю стало розмежування земель
державної та комунальної власності, що носить
одноразовий характер. Тобто держава передає частину земель, які знаходилися у її власності у власність територіальних громад. Земля в такому випа-
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дку стає територіальною та фінансово-економічною основою місцевого самоврядування.
Суб’єктом комунальної власності на землю відповідно до ст. 142 Конституції України є
територіальна громада [8]. В даній статті спостерігається вплив природничої теорії місцевого
самоврядування. Крім цього, статтею 80 Земельного Кодексу України [1] визначено, що територіальні громади реалізують право комунальної
власності на землю безпосередньо або через органи місцевого самоврядування. З іншого боку
Носік В.В. зазначає, що закріплена у Земельному
Кодексі України юридична модель здійснення
права власності на землю шляхом реалізації права комунальної власності, розмежування на місцевості (в натурі) землі на об’єкти права державної і комунальної власності не узгоджується з
Конституцією України, оскільки, згідно ст. 13 і
ст.14 Основного закону держави, територіальні
громади по-перше, не визнаються суб’єктами
права власності на землю Українського народу,
по-друге, органи місцевого самоврядування визнаються суб’єктами здійснення прав власника
на землю від імені Українського народу в межах
юрисдикції територіальної громади [9]. З цього
випливає, що органи місцевого самоврядування
слід вважати лише представниками власника –
територіальної громади. Механізм реалізації
права власності на землю безпосередньо територіальною громадою в законодавстві на даний
час відсутній. Тому, аналізуючи вищезгадані положення Земельного Кодексу України, слід вважати, що органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження власника землі, а також
здійснюють управління землями комунальної
власності в інтересах всіх членів територіальної
громади. Але власником земель комунальної
власності на конкретній території є частина народу України – конкретна територіальна громада. Воскобійник М.В. зазначає, що її слід розглядати як особливий самостійний суб’єкт, що повинен мати відповідну організаційну-правову форму (наприклад, як юридична особа публічного права), що, з одного боку, дає їй можливість безпосередньо реалізовувати право комунальної власності
на землю, а з другого – виступає передумовою набуття специфічних ознак, які притаманні саме
суб’єкту земельних правовідносин [10].
Воскобійник М.В. дала таке визначення
розмежуванню земель державної та комунальної
власності – це система організаційно-правових
заходів, що становлять одноразову дію щодо розподілу земель у результаті їх передачі з державної
в комунальну власність протягом установленого
94

строку з визначенням у натурі (на місцевості) меж
земельних ділянок державної та комунальної власності в межах населених пунктів та, в окремих випадках, поза ними з посвідченням права комунальної власності на землю державним актом [10]. Тут
знову ж таки постає питання який суб’єкт буде зазначений в державному акті про право власності на
землю: власне територіальна громада чи орган місцевого самоврядування.
Виходячи з того, що було вже раніше сказано, вважаю, що державний акт, як документ,
що посвідчує право власності на землю, повинен
містити власником територіальну громаду. Крім
цього, потрібно заповнити ту прогалину в законодавстві, яка існує у зв’язку з тим, що нема механізму безпосередньої реалізації цього права
власності територіальної громади. Зокрема,
йдеться про місцеві референдуми, місцеві опитування, громадські слухання. Для створення такого механізму, крім законодавчого визначення
суб’єкта права комунальної власності на землю
та його повноважень, потрібні також кошти та
бажання членів територіальної громади, усвідомлення ними відповідальності за подальший розвиток земельних відносин. Все це в комплексі і
вилилось би в наближення місцевого самоврядування до ідеалів громадянського суспільства.
На даний час про здійснення територіальною громадою управління у сфері комунальної
власності на землю в чинному законодавстві взагалі не йдеться. Управління здійснюють виключно органи місцевого самоврядування, їх компетенція в даній сфері суспільних відносин є юридично визначена.
Розкривши суть правового регулювання
земельних відносин органами місцевого самоврядування, вивчивши його правову природу
можна дати наступне визначення: правове регулювання в сфері земельних відносин органами
місцевого самоврядування – це діяльність з
прийняття рішення, які є обов’язковими для всіх
суб’єктів, які знаходяться на території відповідної територіальної громади, а також інших
індивідуальних актів, які врегульовують конкретні земельні відносини. Як видно з визначення,
регулювання розглядається як діяльність конкретного органу з прийняття обов’язкових до виконання рішень. Хоча регулювання можна розглядати і як дію самих цих рішень.
Висновки. Науковцями є більш дослідженою тема державно-правового регулювання земельних відносин. Проте територіальна громада
через створені нею органи місцевого самоврядування в межах, визначених законодавством може
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Поняття та сутність регулювання земельних відносин

встановлювати власні норми (правила поведінки)
для суб’єктів земельних відносин через прийняття рішень нормативного характеру.
Законодавством встановлені вузькі межі для
правотворчості місцевих рад. Сфера земельних
відносин є особливим предметом відання органів
місцевого самоврядування. Необхідно розмежовувати контрольні повноваження від повноважень
щодо правового регулювання. Поки що діяльність
органів місцевого самоврядування в більшій мірі
характеризується контролюючими повноваженнями в сфері земельних відносин. Територіальні громади до сьогоднішнього дня не володіють правовстановлюючими документами на землі, що знаходяться у їхній власності. Можливо в цьому криється причина, через яку органи місцевого самоврядування не можуть в повній мірі здійснювати правотворчу діяльність в сфері земельних відносин.
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Summary
This article is about the essence and nature of regulation of land relations, the concept of the legal
regulation of land relations by local governments.
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Понятие и сущность регулирования земельных отношений
Аннотация
Проанализированы сущность и природа правового регулирования земельных отношений, сформулировано понятие правового регулирования земельных отношений органами местного самоуправления.
Ключевые слова: правовое регулирование, земельные отношения, правотворчество местного
самоуправления.
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АТРИБУТИВНІСТЬ ПОДАТКУ ДЕРЖАВІ (ПУБЛІЧНИЙ ХАРАКТЕР ПОДАТКУ):
ЕТАТИСТСЬКА ВЕРСІЯ
Досліджується атрибутивність податку державі (публічний характер податку). З'ясовано, що публічність
податку в межах етатистської доктрини податкового права пояснюється атрибутивно: його легітимацією державою та призначенням для державних потреб та цілей. У позитивістській традиції праворозуміння внутрішніми атрибутами субстанціональної держави є: безроздільна політична влада, населення, територія, податки. Внутрішні атрибути держави проявляються на зовні в якості відповідних її суверенітетів. Проаналізовано діалектичну пару атрибутивність податку державі - податковий суверенітет держави. Виявлено, що зв'язок між ними має природу взаємодії парних юридичних категорій. Проаналізовано п'ять ознак вказаної взаємодії щодо
атрибутивності податку державі: 1) єдність протилежностей; 2) їх взаємовиключність, взаємозаперечення; 3)
їх взаємоположення, взаємопроникнення один в одного; 4) "взаємоперетворення", "саморух" протилежностей;
5) нерівноцінність протилежностей в ході взаємодії.
Ключові слова: атрибутивність податку державі; публічний характер податку; діалектична пара атрибутивність податку державі – податковий суверенітет держави; сутнісний (субстанціональний) підхід до розуміння держави; генетичний код етатистської доктрини податкового права.

Постановка проблеми. Теоретична конструкція "парадигмальні константи етатистської
доктрини податкового права", що здається на
перший погляд очевидною та зрозумілою, насправді, при більш поглибленому проникненні в
її субстанційні властивості та природу в цілому,
починає висвічуватися, розкриватися неупередженому, незаангажованому виключно на певні
парадигмальні цінності дослідникові неоднозначностями, протиріччями, ідеологізованими кліше
і просто пробілами, припущеннями в змісті поки
що не розв'язаних, таких, що все ще залишаються у відповідній науковій традиції пізнавальних
проблем. Останнє передусім стосується поняття
етатистської доктрини податкового права зокрема, а також поняття правової доктрини в цілому. У цьому загалом аксіоматичному твердженні нас ще більше переконало зроблене нами
звернення до дослідження феномену правової
доктрини І.В.Семеніхіним. Нині, в принципі, навряд чи можливо заперечити проти його висновку про те, що сьогодні в юридичній науці існують
значні розбіжності стосовно усвідомлення юридичної природи доктрини права, визначення її поняття та ознак, субстанційних властивостей, розкриття
її співвідношення з юридичною наукою.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Водночас значна більшість розробників і просто
апологетів етатистської доктрини податкового
права нерозривно пов'язують її: 1) з позитивним
податковим правом держави та 2) з нормативістською податково-правовою догмою як із спеціальним вченням про податкове право субстанційної держави. Цих двох, виділених нами вище,
безперечних субстанційних властивостей етати96

стської доктрини податкового права такої ж субстанційної держави – органічного зв'язку її з позитивним податковим правом держави і буттям її
у формі догматичного вчення про це ж податкове
право – як переконує наявний історичний досвід
вивчення податкового права, мінімально досить
для того, щоб науково визначити та розкрити
субстанційні та парадигмальні константи етатистської доктрини податкового права, пізнати
їх засадничі властивості та природу, вивчити системний характер та безпосередньо системні взаємозв'язки цих парадигмальних констант етатистської доктрини податкового права.
Безперечно, набагато природнішою виглядала б ситуація пізнання невідомого через достовірно відоме, проте науці фінансового права до
такої специфіки здійснення пізнання фінансовоправової дійсності не звикати. Можна привести
аналогію, як у 80-і роки ХХ ст. радянські вчені
юристи-фінансисти у своїх малоуспішних пошуках адекватного юридичного змісту фінансовоправової категорії фінансова діяльність держави
звернулися за допомогою до економічної науки
[24, c.31]. Вони намагалися визначити, який саме
зміст вкладає остання в поняття фінансів і фінансових відносин, оскільки це були саме її категорії.
При цьому зауважимо, що з пануючих тоді філософсько-методологічних позицій радянської теоретичної юриспруденції це була абсолютно коректна постановка питання, оскільки у той час у
дусі марксизму-ленінізму було загальноприйнятим вважати право надбудовою, юридичною формою економічного змісту, а останньому, як передбачалося, належала визначальна роль. Проте
очікуваної відповіді в сенсі однакового тлума-
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чення радянськими ученими-фінансистами змісту вище вказаних категорій радянські ученіюристи не знайшли. З цього приводу відомий
радянський учений-фінансист того періоду
Е.А.Вознесенський іронізував, що вчені юристифінансисти, "звернувшись до спеціальної економічної літератури, виявили, що дискусійними є
практично усі засадничі питання теорії фінансів
та фінансових відносин" [7, c.105].
До з'ясування аналогічних дискусійних питань етатистской доктрини податкового права,
які, як було вказано вище, безумовно існують, ми
вимушені будемо звернутися у будь-якому разі.
Проте вважаємо за доцільне зробити це тоді, коли без їх з'ясування ми будемо нездатними вирішувати наші пізнавальні завдання. Останнє з неминучістю проявиться, коли ми будемо вимушені
розглядати проблему соціокультурної, інструментальної та особливо пізнавальної обмеженості етатистської доктрини податкового права субстанційної держави. Для вивчення питання про парадигмальні константи етатистської доктрини податкового права останнє не потрібне.
Поняття парадигмальної константи безперечно належить до числа загальновідомих, аксіоматичних істин для вченого, що пізнає об'єкт в
межах парадигми, і можна було б в подальшому
вирішенні вище сформульованої проблеми виходити із загальноприйнятого цією парадигмою
його тлумачення. Проте подібних парадигм пізнавального процесу є багато, стандартів наукового пізнання також існує декілька, тому ми
вважаємо необхідним нагадати, що у філософію
науки поняття парадигма було введено позитивістом Г.Бергманом при характеристиці ним нормативності методології. Широкого розповсюдження це поняття набуло в результаті вельми
успішного застосування його у ряді робіт, передусім в роботі "Структура наукових революцій",
американським істориком фізики Томасом Куном. Під парадигмою він розумів визнану відповідним науковим співтовариством "модель постановки проблем та їх рішень" [15, c.11]. Пізніше
він же уточнив, що поняттям парадигма охоплюються "теорія, визнана науковим співтовариством,
правила та стандарти наукової практики, стандартна система методів пізнання" і позначив це нове
розуміння парадигми поняттям дисциплінарна матриця [10]. З часом за поняттям парадигма закріпилося лише позначення "теорії, визнаної відповідним науковим співтовариством" [38, P.77], точніше, сутнісного ядра цієї теорії. У даному дослідженні ми саме так розумітимемо парадигму.

На відміну від поняття парадигма поняття
константа вже упродовж багатьох віків тлумачиться однаково, враховуючи точно встановлене
його римське походження: constans (constantis) стійкий. У сучасних українській та російській
мовах воно тлумачиться однаково – як "постійна
величина у ряді тих, що змінюються" [6, c.566; 2,
c.450]. Звідси під парадигмальними константами етатистської доктрини податкового
права слід розуміти постійні для цієї доктрини, тобто такі, що не змінюються у своїй соціальній суті упродовж усього періоду активного існування цієї теорії, засадничі постулати,
що відображають такі ж фундаментальні властивості цієї доктрини. Такими парадигмальними константами етатистської доктрини податкового права є: 1) атрибутивність податку
державі (публічний характер податку); 2) податковий суверенітет держави; 3) законне встановлення (встановлення законом) податку;
4) примусовий характер податкового обов'язку
платника податків; 5) фіскальна природа податку; 6) асиметричність податкового права держави; 7) особливий, каральний з боку держави і
жертовний з боку платників податків характер
відповідальності за порушення податкового суверенітету держави; 8) податково-правовий патерналізм як функціональна константа.
Мета статті. Здійснити комплексний аналіз висхідної парадигмальної константи етатистської доктрини податкового права – атрибутивності податку державі. Дослідити діалектичний
взаємозв'язок атрибутивності податку державі
та податкового суверенітету держави.
Виклад основного матеріалу. Висхідною
парадигмальною константою етатистської доктрини податкового права є розуміння податку як
атрибуту держави та пояснення цим самим публічного характеру податку. Ця ідея, образно кажучи, червоною ниткою проходить крізь всі нормативні та доктринальні положення та установки податкового права держави. Публічність
податку в межах етатистської доктрини податкового права так само пояснюється його легітимацією державою та призначенням для державних потреб та цілей 1. Іншими словами, згідно з
1

Зокрема, виражаючи загальний підхід цієї пізнавальної традиції щодо розуміння нею природи податкового права, а також співвідношення публічного та державного, автори колективної монографії «Соотношение частных и публичных интересов в условиях реформирования законодательства Российской Федерации"» (М.: Юрлитинформ, 2010) за заг. ред. О.Ю.Бакаєвої пишуть: «... у своїй основі податкові правовід-
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носини є публічними, що обумовлено в цілому завданнями, які стоять перед податковою системою».
(С. 22). А на самому початку «Вступу» до цієї монографії уточнюється, що «публічні інтереси» «виробляються державою» (С. 4). Е.Талапіна і Ю.Тихомиров
істотно уточнюють зміст подібного «вироблення державою публічних інтересів». Вони пишуть, що публічний інтерес — це «визнана державою і забезпечена
правом потреба соціальної спільноти, задоволення
якої є умовою та гарантією її існування та розвитку»
[Див: 33, c. 3]. Не відрізняється від вище викладеного
розуміння природи «опублікування» іншими пострадянськими ученими-юристами [Див., наприклад: 5], у
тому числі і вченими юристами-фінансистами [Див.:
30, c. 51-61; 29; 9, c. 78-126; 20, c. 82-340; 25, c. 93-112
та ін.]. Вище викладене розуміння публічного знаходиться в очевидному контрасті, протиставленні з його
розумінням в західній культурній традиції, в якій категорія публічне і з'явилася. Зокрема, науковий редактор колективної монографії "От общественного к публичному" О.В.Хархордін у "Вступі" до монографії
пише: "Так, якщо ми подивимося на словникову статтю
«public» в Oxford English Dictionary, підрозділ «special
collocations, phrases and combinations», то знайдемо наступні стійкі вирази, коли публічність того, що відбувається, була передана терміном «суспільство» або «суспільний, громадський»: in the public domain («у суспільному доступі, або власності»); public defender («громадський захисник»); public enemy (number one) («ворог суспільства (номер один)»); public figure («громадський, суспільний діяч»); public good («благо суспільства»); public
health («громадська охорона здоров'я»); public holiday
(«державні, або громадські свята»); public interest
(«громадський інтерес, або інтереси суспільства»); public
opinion («громадська, суспільна думка»); public sector
(«громадський сектор економіки, або держвласність»);
public spirit («дух суспільства, громадськості»); public
transport («громадський транспорт»); public works («громадські роботи») і т. ін". [Див: 39]. Для порівняння: багато прикладів з підрозділу "special collocations, phrases
and combinations" статті на термін social в цьому виданні (ibid. Vol. 2: 2930-2931) частіше переводяться як
"соціальні", рідше — як "громадські, суспільні". Це:
social action ("соціальна дія"); social contract ("суспільний, громадський договір, або соціальний контракт"); social control ("соціальний контроль") (не громадський(!), термін "громадський контроль" був би
аналогом public control); social credits ("соціальні кредити") (незаможним), social Darwinism ("соціальний
дарвінізм"); social democrat ("соціал-демократ", але не
"громадський демократ"); social deprivation ("соціальна депривация"); social disease ("соціальна хвороба,
або хвороба суспільства"); social distance ("соціальна
дистанція"); social geography ("соціальна географія");
social history ("соціальна історія", але не "громадська
історія"); social order ("соціальний порядок", але не
"громадський порядок" — це був би переклад public
order); social psychology ("соціальна психологія", але
не "громадська психологія" і не "психологія суспільс98

вищезгаданою доктриною податок породжується державою та нею ж споживається. Тобто,
філософсько-методологічний ключ до розуміння
природи податкового права в цілому та окремих
його властивостей прихований, згідно парадигмальних постулатів етатистської доктрини оподаткування, в природі та властивостях держави.
Звідси неминучий сутнісний аналіз держави.
У юридичній літературі зокрема і в суспільно-політичній, гуманітарній літературі в цілому традиційно розрізняють два підходи до розуміння природи держави – інструментальний
[Див., наприклад: 11, c.127-128; 18, c.23; 31,
c.302; 23, c.5; 16, c.70-80; 17, c.22; 13, c.12-16] та
сутнісний, іншими словами, субстанційний, підходи. Другий у своїх крайніх проявах описує
державу як цілком самодостатню структуру,
що має усе необхідне для власного розвитку і що
не потребує рівноправного діалогу з іншими
провідними силами в суспільстві, не кажучи вже
про людину (кваліфікуючи людей в якості «маси», «засобу» держави). При такому сутнісному
(субстанційному) підході до розуміння природи
держави вона свідомо або не усвідомлено онтологізується, протиставляється суспільству і
звеличується над ним. Класики марксизму, особливо їх ревні послідовники, стверджуючи на
словах протилежне, насправді пішли саме шляхом онтологізації держави. Особливо ж «успіху» в цьому досягли успіху теоретики та ідеологи засуджених історією тоталітарних режимів,
що різко понизило привабливість їх етатистських
доктрин. В якості яскравого прикладу цих доктрин, що абсолютно не приївся, вважаємо необхідним привести органістичну теорію держави,
одним з творців якої був шведський ученийюрист і суспільно-політичний діяч, один з батьків-засновників науки геополітики кінця ХІХ –
початку ХХ століть Рудольф Челлен. В якості
висхідної точки з'ясування поглядів на природу
держави Р.Челлена слід зауважити, що він був
представником досить впливової в його час гегельянської традиції розуміння ідеї держави як
свого роду морфологічного інваріанту політичтва"); social revolution ("соціальна революція"); social
science ("соціальні, або суспільні, громадські науки");
social stratification ("соціальна стратифікація, або розшарування суспільства"); social structure ("соціальна структура"); social work ("соціальна робота"). Звичайно, багато з цих термінів пов'язані з "соціальним питанням" XIX
століття, з появою пов'язаної з цими питаннями науки
під назвою соціологія та з її термінами, що перекладалися на українську та російську мови з коренем "соці-", а
не "гром-" [Див: 22, c. 490-491].
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ної організації, що знаходить свої конкретні прояви
в історії, точніше, в ході людської еволюції. Апелюючи до Аристотеля, Цицерона та Макіавеллі,
Р.Челлен наголошує: «... перед нами поставлено
методологічне питання з більш ніж двохтисячолітньою традицією. Але саме в наші дні це питання
стає особливо актуальним, оскільки знаходить абсолютно пряме пояснення поза науковою традицією, а саме у фактичному способі життя держави»
[35, c.48]. Це питання про природу держави. Воно
було основним питанням наукових і ширше – життєвих інтересів вищезгаданого автора, пошуку відповідей на яке він присвятив усього себе.
Р.Челлен розглядає держави як ключових
акторів суспільного, соціального життя. Для їх
розуміння і втілення цього розуміння в знятих
формулах він застосовує метафору форма життя. І дійсно перше стійке і сильне враження від
прочитання його книги – що це дослідження самодостатнього живого організму. Проте глибше проникнення в зміст монографії переконує,
що для Р.Челлена держави – швидше за все істоти, що мають особисті якості – темперамент, волю, характер, життєві установки. Ці своєрідні
особисті риси, на думку автора, акцентуються і
мультиплікуються природними властивостями
територій держав. Держава трактується Р.Челленом максимально розширювально. Фактично він
розуміє під нею політичну систему, що організує
усе людське, а також частково біологічне та географічне середовище. Народ розглядається Р.Челленом як невідривна, невід'ємна від держави якість,
що входить в її системоутворюючу субстанцію, як
матеріальне наповнення простору держави, її стану та територіального панування.
Вже на початку першої глави "Загальна
сутність держави" вище вказаної монографії
Р.Челлен фіксує наступне філософсько-методологічне самовизначення своїх поглядів на підходи до пізнання природи держави: "Держава повинна "конструюватися не у сфері розумного,
але сприйматися емпірично"" [35, c.53]. Цей підхід до пізнання держави він витримує строго та
послідовно. І вже незабаром отримує перший
результат: "... держава, - приходить він до висновку, - не діє виключно на вимогу та заради приватної особи. Держава виконує завдання, що стоять над індивідом, вона підтримує індивіда тільки в тій мірі, в якій діяльність приватної особи
приносить користь державним зовнішнім завданням" [35, c.56]. "Внутрішнє, - продовжує
Р.Челлен, - полягає у зовнішньому. Конституція це тільки одна з багатьох сторін держави. Держава як влада є ширшим поняттям, яке охоплює

юридичне поняття держави, але не навпаки" [35,
c.79]. "Усі формально-юридичні уявлення про
всемогутність держави, гіпотетично цілком допустимі, зникають, - резюмує Р.Челлен, - як тільки ми зі світу юридично можливого вступаємо у
світ соціальної дійсності" [35, c.62].
Саме тому один з підсумкових своїх висновків про природу субстанційної держави
Р.Челлен формує наступним чином: "Нам необхідно, щоб наука про державу синтетично піднялася над старою тезою державознавства [що
вбачає тільки юридичну особу держави – Г.Р.]...
При вивченні багатої фактичної суті держави ми
не можемо більше задовольнятися протиставленням "або... чи", нам потрібне також зіставлення "як... так і", як її моральної організації, так
і її природного організму. Нам важлива не лише
правова сторона держави, нехай навіть вкрай
збагачена за рахунок економічної та суспільної
сторін, але і уся держава цілком, як вона проявляється в дійсному житті" [35, c.80]. "Держави, пише Р.Челлен, - діють, говорять, засідають на
конгресах і б'ються на полях битв, заздрять та
ненавидять одна одну точно так, як і живі істоти
у співтоваристві один з іншим" [35, c.82]. "Держави, - робить висновок він, - суть об'єктивні
реальності зовні і над індивідуумами, так само,
як і в них, одночасно займають кожна своє місце,
також перебуваючи у владі основних законів
життя. Таким чином, держави проявляються в
державній системі (виділено мною – Г.Р.), але
ще виразніше – в минулій історії, коли вже стих
гул днів" [35, c.83].
І на закінчення приведемо ключові підсумкові висновки Р.Челлена, отримані ним внаслідок емпіричного пізнання природи держави. Він
постулював: "... держава – окремий від вільної дії
індивіда, феномен... " "У основі своїй між державою та індивідом конкуренції немає. Вони йдуть
по історії пліч-о-пліч, отримуючи, таким чином,
він неї кожен своє – своє власне джерело енергії.
Індивід не може придбати прав, не служачи державі" [35, c.286]. У розвиток цього постулату
Р.Челлен пояснює, що "люди можуть бути замінені [у субстанційній державі – Г.Р.] іншими людьми, адже щороку в державі спостерігається
зникнення маси її громадян, яким завдяки природному приросту на зміну приходять інші... саме вони несуть на собі печать рухомого майна
держави (виділено мною – Г.Р.). Але факт залишається завжди наявний. Ніщо у свідомості не
може так чітко показати інтимний зв'язок сучасної держави із землею, ніж те, з якою легкістю
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вона виносить втрату людей в порівнянні з втратою території" [35, c.106-107].
Ще один ключовий висновок Р.Челлен постулював в підрозділі "Природне суспільство та
соціальність". "Держава, - пише він, - стаючи
фундаментом природного суспільства, перетворюється на своєрідний атрибут природної географічної сфери, нації та автаркічного способу
господарювання... Органічне суспільство... у своєму "шлюбі" з державою ... приносить в якості приданого постійну конкретну реальність живого інтересу, але приймає від держави в якості "ранкового
дару" віжки егоїзму..." [35, c.234-235].
І на завершення: "В якості внутрішнього
принципу влади... для самої держави дієвою є
політична доцільність, але ніяк не право. На
практиці тут також немає ніяких відмінностей.
Держава реалізує право тому, що вона усвідомлює усю його доцільність" [35, c.241]. У даному
та усіх інших, вище наведених характеристиках
органічного (різновиду субстанційного) розуміння держави, що було здійснене зсередини одним
з його ідеологів Р.Челленом, гранична відвертість межує з таким же граничним цинізмом у
відношенні щодо усіх і всього, що складає інтерес, потребу такої держави. "Se la vie", як сказав
би все той же Р.Челлен або будь-який інший
представник цієї традиції розуміння та пізнання
природи держави.
Протилежний приклад найбільш спрощеного, до смішного схематизованого тлумачення
природи субстанційної держави знаходимо у сучасному популярному американському підручнику із загальної філософії П.Вульфа, що витримав в першому, 1989 р., свого виходу у світ чотири видання: «Держава – це група людей, яка
править, видає закони, здійснює управління соціальними процесами та виробляє правила для соціальних груп на визначених територіях та в межах певних кордонів" [40, P.422]. Цим вся характеристика держави П.Вульфом вичерпується, від
чого остання не стала більш зрозумілою ні для
звичайного члена соціуму, ні для учених.
Проте, саме сутнісний (субстанційний) підхід до розуміння природи та призначення держави
на даний час продовжує залишатися домінуючим
як в колі учених-юристів – представників загальної
теорії права, так і в ще більшій мірі в колі ученихюристів – представників галузевих юридичних наук, особливо науки фінансового права в цілому та
податкового права зокрема.
Так, один з провідних пострадянських теоретиків держави і права П.М. Рабінович у своєму
стереотипному навчальному посібнику «Основи
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загальної теорії права та держави», добре відомому не лише в Україні, але і за її межами, визначає державу наступним чином: «Держава – це
організація політичної влади домінуючої частини
населення у соціально неоднорідному суспільстві, яка, забезпечуючи цілісність та безпеку суспільства, здійснює керівництво ним передусім в
інтересах цієї частини, а також управління суспільними справами» [26, c.35]. Тобто, держава згідно
П.М.Рабіновича – це організація політичної влади.
Коментуючи своє визначення, він виділяє чотири її
аспекти. По-перше, держава завжди є продуктом
соціально неоднорідного суспільства: «будь-яка
соціальна неоднорідність суспільства обумовлює
необхідність держави» [26, c.36]. По-друге, вона
неминуче пов'язана з «домінуючою частиною населення» [26, c.36]. По-третє, саме держава покликана вирішувати загальносуспільні питання, задовольняти загальносоціальні потреби, тому що ніхто інший цього зробити не може [26, c.36]. Почетверте, пише П.М.Рабінович, «замикання» соціальної суті держави на потребах та інтересах (чи то
домінуючої частини, чи то усього суспільства) дозволяє матеріалістично, тобто максимально об'єктивно, визначити цю сутність» [26, c.36-37].
Розглядаючи питання про типи держав
згідно їх суті, П.М.Рабінович пише під рубрикою
«Ознаки відносної самостійності держави»:
організаційна відокремленість її від суспільства в
цілому, від яких-небудь груп та класів (зокрема,
від пануючого, домінуючого); наявність власної
внутрішньої будови (структури) та особливих,
специфічних інтересів; залежність не лише від
домінуючого класу, домінуючої групи, але і, тією
або іншою мірою, від інших груп суспільства (зокрема, від національних або етнічних спільностей);
залежність не лише від співвідношення класових та
інших соціальних сил всередині країни, але і від
зовнішньополітичних умов та подій; необхідність
виконувати не лише строго класові, групові, але і
загальносоціальні функції» [26, c.44].
Не складно переконатися, що тут зведені
воєдино як субстанційні, так і функціональні характеристики держави та її призначення. Стосовно характеристики субстанційних властивостей
держави П.М.Рабіновичем визначальне значення
має той факт, що державі властива організаційна відособленість її від суспільства в цілому,
наявність власної внутрішньої будови (структури) та особливих, специфічних інтересів,
тобто, субстанційна держава є закритою системою. Ці чинники і призводять зрештою до
виникнення протиріч етатистської держави та
громадянського суспільства, до протистояння та
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антагонізмів між ними, особливо у сфері податкових відносин.
А.А.Кененов, автор глави 4 частини I «Теорія держави» підручника «Теорія держави і права» під редакцією М.Марченко, розглядаючи питання про суть держави, передусім зазначає, що
він при цьому дотримується того методологічного підходу, згідно з яким суть прийнято вважати
стержнем, основою речі, законом її буття. Без
суті, зауважує він, річ перестає бути собою.
Тільки пізнання суті в усіх зовнішніх формах її
прояву дозволяє скласти адекватне наукове уявлення про річ. А.А.Кененов стверджує: «Шлях до
пізнання суті держави може рухатися по таких зовнішніх виразах якісної, сутнісної сторони держави,
як форма правління, форма державного устрою,
державний режим, державний апарат, державний
орган, функції держави та ін. Саме на цих східцях
пізнання, - резюмує він, - виявляють себе сутнісні
властивості держави» [34, c.119-120].
Така висхідна філософсько-методологічна,
теоретико-пізнавальна
позиція
дозволила
А.А.Кененову зробити наступний ключовий висновок: «Суть держави – це державна (політична) влада. Держава за своєю суттю є політичним, владним, суверенним інститутом (організацією). До якого б типу або якої історичної
епохи держави не звернутися – ми завжди матимемо справу з владною, володарюючою організацією (виділено мною – Г.Р.). Будь-які варіанти
монархії або республіки – це зовнішнє оформлення владної суті держави. Унітаризм або федерація – це зовнішнє оформлення державної влади. Демократичний, авторитарний або тоталітарний державні режими – це наочні способи прояву властивостей суті держави. Що означає узяти державну владу у свої руки? Це означає підпорядкувати собі державний апарат. Що означає втратити державну владу? Це означає
втратити контроль над державним апаратом»(виділено мною – Г.Р.) [34, c.120].
Полемізуючи з представниками інших точок зору, які вважають, що в державі слід виділяти декілька сутностей (ми розділяємо твердження А.А. Кененова, що теоретичні корені такого підходу беруть початок від ідеї К.Маркса
про класову природу держави, що, з одного боку,
виконує так звані загальні справи, а з іншого –
реалізує, передусім, інтереси панівного класу),
А.А.Кененов зауважує: «Методологічно вірна та
позиція, яка стверджує, що у будь-якої речі, не
виключаючи держави, одна суть, тобто одна основа, один закон буття. Інша справа, що в кожний конкретно-історичний період суть держави,

державна влада можуть мати переважно вузько
класовий або навіть вузько партійний характер,
демократичну або теократичну природу. Але в
усіх названих випадках держава залишатиметься за своєю суттю організацією політичної
влади» (виділено мною – Г.Р.) [34, c.120-121].
От як описує субстанційну державу один із
представників російської науки конституційного
права Н.В.Бутусова. Держава в цілому як суб'єкт
конституційно-правових та інших суспільних
відносин є системою усіх органів державної
влади, яка реалізує завдання та функції держави.
Носієм державного суверенітету, продовжує вона, є система органів держави, «жоден орган
влади (навіть вищий) не може [одноосібно – Г.Р.]
персоніфікувати державу у своїй особі», що,
проте, не означає, на думку Н.В.Бутусової, що
держава не може вступати в правовідносини в
особі своїх органів, що виступають в даному випадку від імені держави та втілюють собою
участь в правовідносинах самої держави. Отже,
резюмує Н.В.Бутусова, держава бере участь у
відповідних правових відносинах безпосередньо
(як система органів державної влади) і тоді, коли від її імені вступають в правовідносини державні органи, що реалізовують правосуб'єктність
держави в цілому (при цьому автор уточнює, що
в першому випадку йдеться про участь держави в
загальних правовідносинах, а в другому – в конкретних) [4; 3].
Розвиваючи та конкретизуючи положення
Н.В.Бутусової про етатистську державу, інша
російська вчена, юрист-фінансист Л.Л.Бобкова
відмічає: «Підсумовуючи дослідження, проведені Н.В.Бутусовою, ми дійшли висновку, що сьогодні держава в конституційному праві розуміється як багаторівневий суб'єкт, що вступає в
правовідносини безпосередньо (через систему
державних органів) (виділено мною – Г.Р.) та
через її компетенцію» [1, c.11]. Це положення
Л.Л.Бобкової викладене в методологічно значимій
першій главі «Поняття держави як суб'єкта бюджетного права» її монографії. Увесь подальший виклад цього її монографічного дослідження строго
витриманий в цьому ж методологічному ключі, як і
«Заключення», що завершує його. У останньому,
зокрема, стверджується: «...дер-жава як суб'єкт фінансового права відрізняється від усіх інших в системі суб'єктів тим, що виступає в конкретному
правовідношенні через компетентні органи»;
«Компетенція Російської Федерації у бюджетному
праві є сукупністю владних повноважень Російської Федерації, детермінованих предметами відання» [1, c.175, 176]. Компетенція, іншими словами,
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сукупність владних повноважень, і виражає, з позицій даного методологічного підходу, суверенітет держави.
Своє концентроване втілення, вищевикладене розуміння природи субстанційної держави
знайшло у відповідній енциклопедичній літературі. Так, Ю.С.Шемшученко у статті "Держава"
"Юридичної енциклопедії" підкреслює, що держава (характеризуючи саме субстанційну державу) як організація політичної влади, головний
інститут політичної системи суспільства відрізняється: існуванням особливого апарату управління (публічної влади), суверенітетом, виключним правом на прийняття законів, існуванням
апарату примусу, правом стягувати податки та
іншими сутнісними ознаками [36, c.80-81].
В російському "Юридичному енциклопедичному словнику" також знаходимо, що з точки зору теорії права субстанційна держава – це "певний
спосіб організації суспільства, основний елемент
політичної системи, організація публічної політичної влади, що розповсюджується на все суспільство та виступає його офіційним представником і
опирається в необхідних випадках на засоби та міри примусу. Як управляюча суспільством система володіє внутрішньою структурою" (виділено мною - Г.Р.) [37, c.70-71].
Суверенітет держави укорінений в її атрибутах. Категорія атрибут має латинське походження (від латинського attributum – наданий) і в
найбільш поширених наукових мовах світу тлумачиться однаково. У сучасній російській мові поняття атрибут означає: "Необхідна, істотна, невід'ємна властивість предмета або явища (на відміну від
випадкових, скороминущих її станів)" [2, c.51]. У
сучасній українській мові поняття атрибут тлумачиться аналогічно: "Сутнісна, невід'ємна властивість предмета або явища" [6, c.45].
У позитивістській традиції праворозуміння
атрибутами субстанційної держави є: безроздільна політична влада; населення; територія; податки. Ця держава не мислима хоча б без одного
із цих атрибутів, іншими словами, своїх засадничих внутрішніх властивостей, з яких складається
її природа. З тих її внутрішніх властивостей, що
утворюють природу субстанційної держави, росте її засаднича зовнішня властивість – суверенітет держави. Він поділяється на споріднені внутрішнім атрибутам держави такі його складові:
владний (політичний) суверенітет держави; публічний суверенітет держави; територіальний суверенітет держави; податковий суверенітет держави. Тобто, внутрішні атрибути держави
проявляються на зовні в якості відповідних її
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суверенітетів і, у свою чергу, живляться цими
відповідними суверенітетами держави, існують
за їх рахунок, підтримуючи одночасно ці суверенітети. Іншими словами, між відповідними внутрішніми атрибутами субстанційної держави
та її зовнішніми суверенітетами існує діалектичний взаємозв'язок.
В даному випадку нас цікавить не усе багатство взаємозв'язків – прямих, пов'язаних та
перехресних, - усього набору внутрішніх атрибутів субстанційної держави з усіма якісно відособленими проявами її зовнішнього суверенітету, а
тільки діалектична пара атрибутивність податку державі – податковий суверенітет держави. У переважній більшості робіт вчених
юристів-фінансистів ця пара не піддається спеціальному філософсько-правовому аналізу, не виявляється природа та характер взаємодії та взаємовпливу атрибутивності податку державі та
податкового суверенітету держави. Автори, і
то далеко не всі, лише обмежуються констатацією факту наявності вище вказаних феноменів
в податковому праві держави, а нерідко – тільки
одного з них. Це яскраво свідчить, поряд з багатьма іншими аналогічними фактами, про недостатню наукову обґрунтованість етатистської
доктрини податкового права, підтверджує лише
догматичну її розробку.
Проте окремі дослідники юристи-фінансисти періодично звертаються до спеціального
розгляду питання про податок як атрибут держави (украй рідко) або до питання про податковий суверенітет держави (значно частіше), але
узятих окремо. Однією з останніх таких публікацій є стаття Г.Р.Крупеніна "Податок як атрибут
держави". Вже сам факт звернення автора до цієї
проблеми заслуговує тільки підтримки та позитивної оцінки. Зокрема, Г.Р.Крупенін резонно
зауважує, що: "Державна організація суспільства, як і будь-яке інше явище об'єктивної дійсності, без сумніву, має сукупність унікальних атрибутів, що синтезують в собі необхідні, істотні і
невід'ємні властивості самого явища, тобто, в
нашому випадку держави". "Вважаємо, що до
числа атрибутів такого порядку слід віднести і
податок" [14, c.36].
Слід цілком підтримати як належним чином, достатньо обґрунтоване ще одне положення
вище зазначеної статті Г.Р.Крупеніна. "Так, пише він, - якщо під ознакою державної організації суспільства мається на увазі сукупність властивих виключно їй характеристик, за допомогою яких її відрізняють від інших подібних соціальних явищ, тобто, що по суті є набором вира-
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жених назовні і тому таких, що підлягають спостереженню і зміні, об'єктивно існуючих рис,
ознак, що відбивають лише зовнішню (формальну) сторону держави і не здатних нести в собі
характеристику суті та змісту конкретної державної організації, то атрибут держави якраз виражає саме ті властивості держави, які розкривають її змістовну сторону" (виділено мною
– Г.Р.) [14, c.36].
Нарешті, Г.Р.Крупенін справедливо резюмує:
"Сказане, на наш погляд, очевидним чином свідчить
про те, наскільки глибоке змістовне начало податку
саме як атрибуту держави, оскільки дозволяє зробити
досить конкретний висновок не стільки про сам податок, скільки про об'єкт, що відображається у ньому" [14, c.36]. На жаль, на цьому достоїнства вище
згаданої статті Г.Р.Крупеніна про податок як атрибут
держави вичерпуються.
Передусім до недоліків підходу Г.Р.Крупеніна слід віднести його не послідовність, внутрішню суперечливість і навіть наявність взаємовиключних положень у вище згаданій статті. Зокрема, ми вже звертали увагу на те, що автор обґрунтовано відніс атрибути держави до його
внутрішніх властивостей, які розкривають змістовну природу держави. Це означає не що інше,
як те, що поза своїми атрибутами держава не
має змісту. Проте тут же Г.Р.Крупенін без жодного філософсько-методологічного обґрунтування (притягнуте за вуха в подальшому абзаці посилання на відому роботу Д.А.Керімова "Методология права: предмет, функции, проблемы философии права". – М., 2009 таким обґрунтуванням не є в принципі) пише: "За характером своїх
відносин держава та її атрибути [а хіба існує
держава поза атрибутами? – Г.Р.] співвідносяться як зміст та форма (виділено мною – Г.Р.) [у
такому разі це вже не атрибути держави, а які
завгодно інші феномени – Г.Р.], що володіють
складними процесами взаємодії та взаємозв'язків
та представляють дві нерозривно пов'язані між
собою категорії, існуючі разом як дві сторони
будь-якого предмету, явища або процесу об'єктивного світу". Але і цього протиставлення змісту держави та її атрибутів Г.Р.Крупеніну видається недостатньо і він резюмує: "... атрибут
держави – це зовнішня форма (виділено мною –
Г.Р.), що є вираженою назовні організацією змісту
самої держави" [14, c.36]. Запитаємо у автора вище
наведеного твердження: а що ж організовує внутрішній зміст держави, якщо атрибут – його зовнішня форма? Відповідь Г.Р.Крупеніна на це питання вже відома (вона наводилася у формі прямого
цитування автора вище) – все той же всюдисущий

атрибут. Тобто, з розумінням природи атрибуту
держави вище вказаному авторові слід визначитися набагато однозначніше або, в протилежному
випадку, привести аргументи, які вказали б на квантову природу атрибуту держави.
В дійсності атрибути держави складають і
її внутрішній зміст і її внутрішню форму, іншими
словами, оформлюють цей зміст, а взяті в їх єдності, являють собою субстанцію держави. Згідно канонів філософії (яка у своїй частині, що відома як філософські підстави науки, відповідно
до некласичних стандартів науковості, входить
до складу наукового знання) змістом і формою
будь-якого явища дійсності і зв'язком між ними
вичерпується це явище. Зміст і форма існують
тільки у взаємозв'язку, взаємодії та взаємопереходах. Внутрішній зміст і відповідно внутрішня
форма держави в принципі не можуть бути виключенням з цього логічного ряду явищ. Вони
також не можуть бути пізнані нарізно.
Це слідує, зокрема, з наступного загальновідомого постулату про зміст та форму, а також
їх зв'язок Г.В.Ф.Гегеля, що має загальнометодологічне значення і для наукового правознавства:
"При розгляді протилежностей між змістом і формою, - підкреслював він, - сутнісно важливо не
упустити з виду, що зміст не є безформним, а
форма в один і той же час і міститься в самому
змісті, і є чимось зовнішнім йому... У собі тут дано, - резюмує Г.В.Ф.Гегель, - абсолютне відношення між формою і змістом, а саме: перехід їх одного
в інше (виділено мною. – Г.Р.), оскільки зміст є не
що інше, як перехід форми в зміст, а форма – перехід змісту у форму. Цей перехід є одним з найважливіших визначень" [8] діалектики змісту і форми явищ. Тобто, внутрішній зміст і форма держави, втілені в її атрибутах, виступають двома невід'ємними сторонами одного і того ж явища.
Апелюючи ще раз до Г.В.Ф.Гегеля, підкреслимо, що, як він довів, ніяка субстанція не може
бути відокремлена від власного змісту, а її зміст
– від відповідної форми. Таке виділення допустиме тільки в мисленні в процесі пізнання їх, що
знаходить своє відображення у відповідних поняттях, проте ні за яких умов воно неможливе і
не буває в реальності. "Субстанція тільки тоді
стає змістовною, - резюмує Г.В.Ф.Гегель, - коли
вона оформлена. Форма не лише співвідноситься
з тим, що вона оформлює, але і є необхідним атрибутом субстанції як її цілісність та тотальність,
як її тотожність самій субстанції, як її визначеність, її енергія, як умова можливості та спрямованості розвитку" [8, c.298].
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Ще більший інтерес становить аналіз
Г.Р.Крупеніним зв'язків податку, як атрибуту
держави та суверенітету держави. Він, зокрема,
пише: "Податок, як атрибут держави, є одне з
найбільш яскравих проявів такої її властивості,
як суверенітет, що виражається в концентрації та
легітимації усіх владних повноважень щодо
примусового вилучення частини власності платників податків та спрямуванню їх у свою користь" [14, c.36]. При цьому природа зв'язку податку як атрибуту держави з суверенітетом
держави як його іншим атрибутом залишається
нерозкритим. Логічно припустити, якщо розуміти Г.Р.Крупеніна буквально, що, по-перше, податок як атрибут держави є якоюсь частиною
суверенітету держави в цілому, по-друге, що
він є похідним від суверенітету держави, тобто,
не субстанційним, не державоутворюючим, не
первинною властивістю субстанційної держави.
Але якщо все-таки допустити це, то атрибут
тим самим втрачає свою атрибутивність державі, невід'ємність від її природи і в силу цього
перестає бути атрибутом. А це суперечить державно-правовій дійсності, істині буття субстанційної держави. Останню, не спотворивши одвічної природи субстанційної держави, навряд чи
можна скоректувати. Очевидно, легше це зробити з теоретичними уявленнями про природу субстанційної держави. Хоча багата традиція пізнання державно-правових явищ має і протилежний досвід: прилаштування дійсності під певні
висновки (наприклад, в колшньому СРСР).
Усі ці, вище викладені та проаналізовані
нами, так би мовити, "особливості" розуміння та
пояснення Г.Р.Крупеніним природи податку як
атрибуту субстанційної держави, співвідношення її з іншими засадничими властивостями
цієї держави та природою держави в цілому допустимо розцінити, в межах некласичних стандартів науковості, як наслідок впливу характеру цих
стандартів на процес та підсумки пізнання, тобто,
як дискусійні, такі, що запрошують інших представників науки фінансового права до діалогу та спільного більш поглибленого вивчення даної проблеми. Тому в цілому звернення Г.Р.Крупеніна до
спеціального розгляду однієї з найбільш важливих
і в той же час втаємничених констант етатистської
доктрини податкового права необхідно підтримати
та схвалити, як і частину отриманих ним в ході дослідження результатів.
В той же час не можливо не зауважити, що
центральне, ключове питання, яке підняв
Г.Р.Крупенін проблема податку як атрибуту
держави – про власну природу цього атрибуту
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– вирішується автором помилково. Так, у результаті своїх міркувань, висновків та оцінок
Г.Р.Крупенін робить не логічний, такий, що не
випливає з переднього викладу матеріалу та обраної ним методології пізнання висновок про те,
що квінтесенцією податку як атрибуту держави є
обов'язок покори платника податків. "Значення податку як атрибуту державної організації
суспільства, як нам уявляється, - зауважує
Г.Р.Крупенін, - саме в контексті категорії "покора" якнайповніше розкриває свою змістовну сторону, оскільки покора є не прояв своєї волі усупереч волі того, кому потрібно коритися, тобто
державі. Іншими словами, податок є обтяження
будь-якого члена суспільства, яке має державну
форму організації та яке знаменує собою відповідний його атрибут" [14, c.37].
При цьому Г.Р.Крупенін не коректно "підкріплює" свій щойно викладений висновок посиланням на одне з рішень Конституційного Суду
РФ. Критикуючи концепцію суті держави як організованого спілкування, він пише: "Уявляється,
на наш погляд, очевидним, що ідейна парадигма
вказаного вище підходу до визначення суті держави досить важко співвідноситься з обов'язком
"покори", який, як випливає з рішення Конституційного Суду РФ, і є змістовним ядром податкових відносин, що виникають між державою та
платником податків" [14, c.37]. При цьому автор
має на увазі постанову КС РФ № 20-П "У справі
про перевірку конституційності пунктів 2 і 3 частини першої статті 2 Закону Російської Федерації
від 24 червня 1993 р. "Про федеральні органи
податкової поліції" [14, c.37].
Проте, в згадуваній постанові КС РФ
йдеться про докорінно інше розуміння та тлумачення "сутнісного ядра податкових відносин",
ніж намагається подати його Г.Р.Крупенін. Зокрема, в пункті третьому мотивувальної частини
цієї постанови КС РФ відразу ж зазначає, що
відповідно до статті 57 Конституцій РФ кожен
зобов'язаний платити законно встановлені податки та збори. Цей конституційний обов'язок має
особливий – публічно-правовий – характер, що
зумовлено публічно-правовою природою держави та державної влади відповідно до сенсу статей
1 (частина 1), 2, 4 та 7 Конституції РФ. Пізніше
КС РФ викладає буквально наступне: "Податок необхідна умова існування держави [звідси і веде
своє начало атрибутивність податку державі –
Г.Р.], тому обов'язок платити податки, закріплений в статті 57 Конституцій Російської Федерації, поширюється на усіх платників податків в
якості безумовної вимоги держави. Платник
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податків не має права розпоряджатися на власний розсуд тією частиною свого майна, яка у
вигляді певної грошової суми підлягає внеску в
казну, і зобов'язаний регулярно перераховувати
цю суму на користь держави, оскільки інакше
були б порушені права та інтереси інших осіб,
що охороняються законом, а також держави.
Стягнення податку не може розцінюватися як
довільне позбавлення власника його майна, воно є законним вилученням частини майна
(усі виділення мої – Г.Р.), що випливають з конституційного публічно-правового обов'язку" [32].
З вище викладеного не складно переконатися, що
"сутнісне ядро податкових відносин" КС РФ абсолютно однозначно зводить до фіскальної функції податку - законного вилучення частини власності платника податків і такої ж законної
передачі її на користь держави. Це, якщо говорити образно, стратегія, сенс, головне в податкових відносинах.
Є в податкових відносинах держави та
платника податків також особлива, своя тактика,
що відіграє службову, підпорядковану роль по
відношенню до податкової стратегії держави.
Ось що говориться про цю тактику в тій же постанові КС РФ: "Податкові правовідносини побудовані на владному підпорядкуванні однієї
сторони іншій. Вони припускають субординацію
сторін, одній з яких – податковому органу, що
діє від імені держави, належить владне повноваження, а інший – платникові податків – обов'язок
покори [саме останнє поняття було вирване
Г.Р.Кру-пеніним з загального контексту постанови
КС і свавільно витлумачене – Г.Р.]. Вимога податкового органу та податкове зобов'язання платника
податків виходять не з договору, а із закону" [32].
Про те, що природа атрибутивності податку державі як первинної константи етатистської
доктрини податкового права полягає в принципово
іншому сенсі та меті, ніж досягнення покори платника податків державі, прямо вказує і така константа вище зазначеної доктрини податкового права,
як фіскальна природа податку, проте її зміст буде
спеціально проаналізований окремо.
Отже, атрибутивність податку державі,
іншими словами, податок як атрибут держави,
є висхідною, основоположною константою етатистської доктрини податкового права. Ця константа перебуває в діалектичному зв'язку з константою податкового суверенітету держави і
впливає через неї на усі інші сутнісні константи
даної доктрини, знаходячись одночасно і під їх
опосередкованим зворотним впливом. Прямий
діалектичний взаємозв'язок існує тільки між ат-

рибутивністю податку державі та податковим
суверенітетом держави як парними юридичними
категоріями. Тобто, зв'язок між ними має природу зв'язку парних юридичних категорій. А вони, як відомо, вже здатні (у розумінні таких, що
потенційно можуть) розкрити взаємодію внутрішніх та зовнішніх властивостей системи, тобто,
виступити тією логічною формою, за допомогою
якої в нашому випадку стає можливим "розкодувати" сенс та зміст діалектичних зв'язків податку
як атрибуту держави та податкового суверенітету держави, їх єдність та протилежність.
У цьому може виявитися евристично дуже
продуктивним філософсько-методологічний ключ
до розуміння природи діалектики парних юридичних категорій, винайдений В.В.Нирковим в результаті філософсько-правового пізнання ним
парних юридичних категорій заохочення та покарання. Він, зокрема, дійшов висновку, що "можна
виділити наступні п'ять головних і взаємозв'язаних
ознак вказаної взаємодії : 1) єдність протилежностей; 2) їх взаємовиключність, взаємозаперечення;
3) їх взаємоположення, взаємопроникнення один в
одного; 4) "взаємоперетворення", "саморух" протилежностей; 5) нерівноцінність протилежностей в
ході взаємодії" [21, c.46].
Стосовно діалектичної пари протилежностей податкова атрибутивність держави – податковий суверенітет держави їх єдність і неподільність сконцентровані в податку як умові
існування держави: податкова атрибутивність
держави невпинно фокусує установку держави
на стягнення податків як умову свого існування,
а податковий суверенітет держави забезпечує
практичну реалізацію цієї установки. Протилежний характер їх найяскравіше проявляється в
тому, що одна властивість є умовою існування
іншої і навпаки, зникнення однієї сторони спричинює за собою таке ж зникнення іншої і цього
протиріччя як пари в цілому (з банкрутством
держави і в тому числі атрибутивності податку
державі, прикладів чого історія знає багато, зникає також податковий суверенітет держави і,
навпаки, з втратою державою свого податкового
суверенітету гине субстанційна держава разом з
її податковою атрибутивністю і так далі). Тобто, зміна однієї з узятих двох властивостей держави з неминучістю тягне зміну іншої властивості, оскільки вони єдине ціле явище.
Взаємовиключення і взаємозаперечення
"атрибутивності податку державі" та "податкового суверенітету держави" в найбільш узагальненому вигляді проявляється в тому, що ці
властивості субстанційної держави, будучи здат-
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ними змінюватись в досить широких межах, в
принципі не можуть перерости, трансформуватися одно в іншу, стати своєю протилежністю, бо
це означало б змінити свою природу, чого неможливо досягти у своїй попередній якості, не
зруйнувавши її.
Взаємоположення, взаємопроникнення
атрибутивності податку державі та податкового суверенітету держави проявляється передусім в тому, що вони виростають з одного кореня
– податку як умови існування держави: атрибутивність податку державі породжує податковий суверенітет держави, який, у свою чергу,
надає життєву силу першій властивості.
Саморух, взаємоперетворення атрибутивності податку державі та податкового суверенітету держави передусім проявляються в тому, що
держава як система являє собою процесуальну матерію, умовою існування якої є самовідтворення і
пристосування до довкілля, де кожна з парних властивостей по відношенню до іншої також виступає
таким зовнішнім середовищем, оскільки саме воно
є системою. Таке взаємне пристосування спарених
систем, що саморозвиваються, і отримало в спеціальній літературі найменування взаємоперетворення [19, c.163].
Нарешті, нерівноцінність атрибутивності податку державі і податкового суверенітету
держави передусім проявляється в тому, що генетично перша властивість передує другій, породжує її, маючи проте більш пасивну, інерційну
природу, ніж активна природа податкового суверенітету держави, з появою якої саме до неї
переходить системотворча роль. Будучи спрямовані до досягнення нестійкої динамічної рівноваги між собою, до чого примушує їх природа
іншої системи – держави, в яку податкова атрибутивність держави і податковий суверенітет
держави входять в якості елементів, ці мікросистеми проте в принципі не можуть відійти від
домінування кожної з них в тих або інших проявах власної природи, про що говорилося вище.
Висновки. Отже, наяву достатні підстави
кваліфікувати атрибутивність податку державі
як одну з основоположних властивостей субстанційної держави і неподільно первородну константу етатистської доктрини податкового права.
Податок як атрибут держави є своєрідним соціокультурним (генетичним) кодом1 етатист1

Розшифровка генетичного коду як системи було
одним з найвидатніших наукових відкриттів ХХ століття. Як писав М.Ічас, "найважчим в проблемі коду
було зрозуміти, що код існує. На це знадобилося ціле
століття. Коли це зрозуміли, то для того, щоб розібра106

ської парадигми оподаткування, філософськомето-дологічним ключем до розуміння природи
власне субстанційної держави та природи її податкового права. Без розшифрування цього соціокультурного коду не можна зрозуміти філософії
податкової політики субстанційної держави в цілому, також і як не можна зрозуміти сенсу та природи кожної з окремо взятих основоположних констант податкового права цієї держави зокрема.
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– як відповідність двох текстів, записаних за допомогою двох різних алфавітів. За виразом Френсиса Крика, який вніс вирішальний вклад у відкриття та вивчення генетичного коду, "це ключ до молекулярної
біології, оскільки він показує, як дві великі мови полімерів – мова поленуклеотидів і мова полепиптидів
пов'язані між собою" [Див.: 39, P. 31]. Генетичний код
є не випадковим конгломератом відповідностей між
кодонами М-РНК і амінокислотами білків, а високоорганізованою системою, що проявляє загальні властивості і закономірності: триплетність, однозначність,
вироджуваність, зв'язаність, регулярність, симетричність [Див.: 27, c.17].
Ще складніше, ніж раніше було це зробити ученим-біологам, дається розуміння та сприйняття факту
наявності власного генетичного в сенсі соціокультурного коду в праві в цілому, а також в податковому
праві як його частині вченим юристам-позитивістам,
оскільки вони в переважній більшості своїй поки що
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мова іде про позитивне право) чи антропосоціокультурним (у випадку права людини) кодами неможливо.
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R.O. Havrylyuk
Attribution of tax to the state (public character of tax): etatist version
Summary
The article reveals the attribution of tax to state (public character of a tax). There is defined that the
publicity of a tax within etatist doctrine of tax law is explained attributively: its legitimation by a state and
assignment for state needs and purposes. In positivist tradition of legal comprehension the internal attributes
of substantive state are: absolute political power, population, territory, taxes. Internal attributes of the state
emerge outward in the quality of its corresponding sovereignties. There is analyzed a dialectic pairattribution
of tax to state – tax sovereignty of the state. The relation between them is defined not to have the nature of
interrelation of paired legislative categories. There are analyzed five following characteristics of this
interrelation in terms of attribution of the tax to state: 1) unity of opposites; 2) their mutual exclusion; 3) their
relative position, interpenetration; 4) “intermutation”, “self-motion” of opposites; 5) unequality of opposites
in the course of interrelation.
Key words: attribution of tax to state; public character of tax; dialectic pair attribution of tax to state –
tax sovereignty of the state’; substantive approach to comprehension of the state; genetic code of etatist
doctrine of tax law.
Р.А. Гаврилюк

Атрибутивность налога государству (публичный характер налога): этатистская версия
Аннотация
Раскрыто атрибутивность налога государству (публичный характер налога). Определено, что

публичность налога в пределах этатистской доктрины налогового права объясняется атрибутивно:
его легитимацией государством и назначением для государственных нужд и целей. В позитивистской
традиции правопонимания внутренними атрибутами субстанционального государства есть: безраздельная политическая власть, население, территория, налоги. Внутренние атрибуты государства проявляются во вне в качестве соответственных его суверенитетов. Проанализировано диалектическую
пару атрибутивность налога государству – налоговый суверенитет государства. Определено, что
связь между ними имеет природу взаимодействия парных юридических категорий. Проанализировано пять следующих признаков этого взаимодействия касательно атрибутивности налога государству:
1) единство противоположностей; 2) их взаимоисключение, взаимоотрицание; 3) их взаимополагание,
взаимопроникновение друг в друга; 4) "взаимопревращение", "самодвижение" противоположностей;
5) неравноценность противоположностей в ходе взаимодействия.
Ключевые слова: атрибутивность налога государству; публичный характер налога; диалектическая пара атрибутивность налога государству – налоговый суверенитет государства; сущностный
(субстанционный) подход к пониманию государства; генетический код этатистской доктрины налогового права.
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СТРОКИ ДАВНОСТІ У ПОДАТКОВОМУ ПРАВІ
Давність у податковому праві – це передбачений податковим законодавством термін, протягом або після
якого набувається або втрачається право суб’єктом податкових правовідносин. Структуру юридичної конструкції давності утворюють такі обов’язкові елементи: 1) фіксація часових моментів початку та закінчення строку,
з перебігом якого пов’язані ті чи інші юридичні наслідки; 2) самі юридичні наслідки; 3) об’єкт, з приводу якого
виникають правовідносини; 4) суб’єкти права, в діях яких реалізуються норми права, що регулюють конкретний вид давності.
Ключові слова: давність, обчислення строків, податкове право, Податковий кодекс.

Постановка проблеми. Великий тлумачний словник сучасної української мови дає наступне визначення давності – термін, протягом
або після якого втрачається або набувається право на що-небудь [11, с. 206]. Теоретики права
інститут давності визначають як міжгалузевий
правовий інститут, який охоплює норми різних
галузей публічного та приватного, матеріального
та процесуального права, де його загальний зміст
переломлюється залежно від предмета й методу
регулювання конкретної галузі. Проблема полягає в тому, що єдність у розумінні даного феномену в різних галузях права на сьогодні відсутня.
Навіть у межах однієї галузі права кожний вид
давності живе своїм життям [18, с. 3]. Наприклад, у цивільному праві, де інститут давності
найбільш досліджений, давність визначається як
сплив визначеного строку за умов, установлених
законом, який спрямований на припинення або
набуття цивільних прав і обов’язків (на підставі
такого поняття давності в цивільних правовідносинах даються поняття різних видів давності,
зокрема позовної, набувальної та давності примусового виконання добровільно невиконаного
обов’язку, давності пред’явлення виконавчого
документа до виконання) [19, с. 4].
Ступінь наукової розробки проблеми.
У податковому праві інститут давності найменш
досліджений, існує лише кілька праць присвячених окремим аспектам строків давності у податкових правовідносинах [7, 9, 16], однак визначення поняття давності в податковому праві в
цих публікаціях немає.
Мета даного дослідження – виявити особливості строків давності в податковому праві,
виділити та проаналізувати їх види, показати їх
специфіку стосовно інших галузей права, дослідити їх недоліки та переваги.
Виклад основного матеріалу. На нашу
думку, при визначенні поняття давності у податковому праві необхідно взяти за основу позицію

О.В. Чепика, згідно якої давність являє собою
юридичну конструкцію, покликану зафіксувати в
нормах права ідейно-теоретичне уявлення про
зміни правової ситуації в результаті спливу певного періоду часу, при цьому призначену для
реалізації в ситуації “відліку часу з теперішнього
в минуле” [20, с. 4]. Структуру юридичної конструкції давності утворюють такі обов’язкові елементи: 1) фіксації часових моментів початку і
закінчення строку, з перебігом якого пов’язані ті
чи інші юридичні наслідки; 2) самі юридичні наслідки; 3) об’єкт, з приводу якого виникають
правовідносини; 4) суб’єкти права, в діях яких
реалізуються норми права, що регулюють конкретний вид давності. І незалежно від того, в якій
саме галузі права використовується конструкція
давності, вона формується в результаті певної
комбінації своїх елементів, що дозволяють наповнити її юридично значимою інформацією, необхідною для регламентування того чи іншого різновиду правовідносин.
Строк, як самостійний юридичний засіб,
використовується для оцінки тривалості юридично значимої дії чи бездіяльності та призначений
для контролю за юридичною практикою, яка має
всі елементи, характеристики і властивості (тривалість, перебіг, фіксація початку та закінчення,
зупинення, відновлення, продовження) є первинним стосовно до давності як юридичної конструкції. Тому у структурі конструкції “давність”
знаходять свій вираз його елементи та властивості. Фіксація моментів початку та закінчення перебігу строку є невід’ємним елементом конструкції давності, володіє своєю унікальною специфікою. Вона, зокрема, визначає встановлений
законом період часу, із закінченням якого пов’язується настання конкретних юридичних наслідків. При цьому строк давності являє собою не
просто форму прояву календарного часу, а одне з
ідеальних (абстрактних) уявлень про нього, дозволяє суб’єктам права здійснювати з ним різні

Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. Випуск 682. Правознавство.

109

І.І. Бабін

правові маніпуляції – призупиняти та продовжувати, відновлювати, встановлювати початок і
кінець перебігу, тобто створювати (конструювати) типову модель правового регулювання кола
правовідносин відповідно до ідеальних уявлень
про найбільш ефективний спосіб такого регулювання [20, с. 9].
Виходячи з балансу публічних і приватних
інтересів, конструкція давності в податковому
праві виконує подвійну функцію: з одного боку,
вона гарантує платникам податків передбачуваність у відносинах з державою, з іншого боку,
обмежені давністю строки заставляють державу
в особі уповноважених нею органів оперативно
здійснювати свої повноваження по обчисленню
та нарахуванню податків і зборів, податковому
контролю, притягненню до податкової відповідальності, погашенню податкового боргу та ін.
[14, с. 130-135]. На думку А.А. Архипова, в податковому праві необхідно виділяти такі групи
строків давності: 1) строк давності притягнення
до відповідальності за здійснення податкового
правопорушення; 2) строк стягнення недоїмки, заборгованості по пені та штрафах у судовому порядку (судові строки давності); 3) давність сплати
податку (загальна давність); 4) строки заліку та повернення надміру сплаченого чи надміру стягненого податку, збору чи пені [7, с. 159]. Тому вважаємо, що якщо окремо виділяти кожну групу строків
давності у податковому праві, то необхідно виділити ще таку групу, як строки оскарження рішень
контролюючих органів, оскільки вона характеризується певною специфікою.
Загальний строк давності в податковому
праві складає 3 роки, або в редакції Податкового
кодексу України – 1095 днів [1, ст. 102]. Цей
строк спільний для кожної з вищезазначених нами груп строків давності у податковому праві,
але в деяких групах, крім загального строку, в
окремих випадках можуть застосовуватись і спеціальні строки. Відповідно до статті 102 Податкового кодексу України, контролюючий орган
має право самостійно визначити суму грошових
зобов’язань платника податків у випадках, визначених цим Кодексом, не пізніше закінчення
1095 дня, що настає за останнім днем граничного
строку подання податкової декларації та/або граничного строку сплати грошових зобов’язань,
нарахованих контролюючим органом, а якщо
така податкова декларація була подана пізніше, за днем її фактичного подання. Якщо протягом
зазначеного строку контролюючий орган не визначає суму грошових зобов’язань, платник податків вважається вільним від такого грошового
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зобов’язання, а спір стосовно такої податкової
декларації та/або податкового повідомлення не
підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку.
Грошове зобов’язання може бути нараховане або провадження у справі про стягнення
такого податку може бути розпочате без дотримання 1095 денного строку давності, якщо:
1) податкову декларацію за період, протягом
якого виникло податкове зобов’язання, не було
подано; 2) посадову особу платника податків (фізичну особу – платника податків) засуджено за
ухилення від сплати зазначеного грошового зобов’язання або у кримінальному провадженні винесено рішення про його закриття з нереабілітуючих підстав, яке набрало законної сили [1, ст. 102].
У всіх інших випадках сума податкового
зобов’язання може бути стягнута винятково в
межах терміну давності – за 1095 днів. При цьому колегія суддів Вищого адміністративного суду України відзначила, що сума податкового зобов’язання в примусовому порядку може бути
стягнута в межах 1095 денного терміну давності,
оскільки інших строків давності стягнення суми
податкового зобов’язання Закон не встановлює, а
платники податку, які самостійно визначили суму податкового зобов’язання відповідно до вимог податкового законодавства, не можуть перебувати в гіршому правовому становищі, ніж ті
платники податків, яким податкові зобов’язання
визначені контролюючим органом, у тому числі і
на підставах, які пов’язані з порушенням податкового законодавства [3].
Стосовно строку давності повернення надміру сплачених грошових зобов’язань або про їх
відшкодування, то заява може бути подана не
пізніше 1095 дня, що настає за днем здійснення
такої переплати або отримання права на таке
відшкодування [1, ст. 102]. Що ж стосується
строків самого відшкодування, то Податковий
кодекс України не передбачає застосування до
них терміну давності. Особливо актуально це у
випадку, якщо платник податку задекларував
відшкодування шляхом зменшення суми податкових зобов’язань майбутніх періодів і не використав його протягом 1095 днів. В цьому разі
контролюючі органи зазвичай наголошують на
тому, що після сплину 1095 днів з моменту виникнення права на бюджетне відшкодування
платник податку втрачає право на зарахування
його залишку в зменшення майбутніх зобов’язань. Однак Верховний Суд України спростовує таку позицію контролюючих органів, зазначаючи, що граничні строки встановлено тіль-
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ки для подання заяви на повернення надміру сплачених податків, зборів або на їх відшкодування, і
ця норма не встановлює строків, протягом яких
здійснюється зарахування належної платнику повної суми бюджетного відшкодування шляхом
зменшення податкових зобов’язань з цього податку
наступних податкових періодів, якщо заява про
таке відшкодування подана своєчасно [2].
Стосовно строків давності притягнення до
податкової відповідальності, то стаття 114 Податкового кодексу України, яка регулює це питання, має відсилочний характер і відсилає до статті
102 цього ж Кодексу. Тобто строк давності для
застосування штрафних (фінансових) санкцій
(штрафів) складає 1095 днів. Тривалість даного
строку в науці податкового права викликає дискусію стосовно питання його співрозмірності
податковому правопорушенню, оскільки “встановлення строків давності повинно залежати від
важкості вчиненого діяння та процесуальних потреб такого виду юридичної відповідальності”
[12, с. 59]. Деякі спеціалісти у сфері податкового
права вважають цей строк явно завищеним і таким, що не відповідає сучасним тенденціям законодавства, потребам підвищеного захисту стабільності та передбачуваності правових відносин
у сфері бізнесу, підприємництва та іншої економічної діяльності, охорони приватної власності від
сваволі контролюючих органів [6, с. 93-94]. Інші ж
учені, навпаки, зазначають, що “строк давності
притягнення до відповідальності за податкові правопорушення дорівнює 3 рокам, що, напевно є світовим рекордом його стислості. Зазвичай такий
строк складає 5-7 років” [15, с. 571].
Певними особливостями характеризується
саме строк давності оскарження рішень контролюючих органів. Оскарження є одним з найбільш
важливих способів забезпечення захисту порушених прав у сфері публічно-правових відносин,
не є винятком і податкові правовідносини, предметом оскарження в яких є рішення контролюючих
органів [8, с. 350]. На нашу думку, заслуговує на
увагу пропозиція про внесення в основу способу
захисту також можливість оскарження бездіяльності з метою визнання її незаконною, а також примус контролюючого органу чи його посадової особи здійснити певні дії чи акт [13, с. 8, 15-16].
Оскарження рішень контролюючих органів
може бути здійснене в адміністративному або
судовому порядку. Важливим в процедурі оскарження є те, що вибір судової процедури оскарження виключає можливість оскарження рішення контролюючого органу в адміністративному
порядку. Процедура адміністративного оскар-

ження вважається досудовим порядком вирішення спору і не виключає можливість подальшого
судового оскарження. Не може бути предметом
оскарження грошове зобов’язання самостійно
визначене платником податків у поданій ним податковій декларації (розрахунку).
Адміністративний порядок захисту прав
платників податків полягає у вирішенні спорів
між платниками податків та органами державної
податкової служби у рамках системи податкових
органів без передачі спору до суду [8, с. 351].
Скарга подається у письмовій формі вищестоящому контролюючому органу протягом десяти
календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення, або будь-якого рішення контролюючого органу, що оскаржується. Якщо сума
грошового зобов’язання визначається контролюючим органом з причин, непов’язаних із порушенням податкового законодавства, платник
податків має право на адміністративне оскарження рішення протягом тридцяти календарних
днів, що настають за днем надходження такого
рішення. Тридцятиденний термін оскарження
поширюється, у тому числі на: а) суми грошового зобов’язання по платі на землю, нарахованій
органами державної податкової служби фізичним особам; б) рішення про: розподіл суми грошових зобов’язань або податкового боргу між
платниками податків, що виникають у результаті
реорганізації; погашення грошових зобов’язань
або податкового боргу, забезпечених податковою
заставою, до проведення такої реорганізації;
встановлення солідарної відповідальності за
сплату грошових зобов’язань платника податків,
який реорганізується, щодо всіх осіб, утворених
у процесі реорганізації, що тягне за собою застосування режиму податкової застави щодо всього
майна таких осіб; поширення права податкової
застави на майно платника податків, який створюється шляхом об’єднання інших платників
податків, якщо один або більше з них мали грошові зобов’язання або податковий борг, забезпечений податковою заставою.
Орган державної податкової служби розглядає скаргу і протягом двадцяти днів надсилає
або вручає під розписку платнику податків умотивоване рішення. Строк розгляду скарги може
бути продовжено керівником (його заступником)
податкового органу до шістдесяти календарних
днів з письмовим повідомленням про це платника податку. У випадку продовження строків розгляду скарги пеня на додатковий строк не нараховується незалежно від результатів адміністра-
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тивного оскарження. Якщо платник податків незадоволений отриманою відповіддю, то протягом
наступних десяти календарних днів він має право
звернутися з повторною скаргою до органу вищого
рівня. Процедура такого оскарження аналогічна що
і при поданні первинної скарги. Остаточне рішення
вищого податкового органу не підлягає оскарженню в адміністративному порядку, але може бути
оскаржене в судовому порядку.
На будь-якій стадії адміністративної процедури оскарження, а також після її закінчення
платник податків має право розпочати судову
процедуру оскарження шляхом подання позовної
заяви до суду. Однак, як зазначає М.І. Смокович,
уже з моменту започаткування адміністративного судочинства виникла проблема застосування
строків звернення до суду під час вирішення адміністративних справ [17, с. 2]. Проблема полягала у співвідношенні строків звернення до суду,
визначених у КАС України та іншому законодавстві [10, с. 15]. На даний час строк позовної
давності (права подати позовну заяву) залежить
від використання чи невикористання платником
податків адміністративної процедури оскарження. Якщо платником податків рішення податкового органу в адміністративній процедурі не
оскаржувалось, то строк подання заяви складає
1095 днів з дня отримання оскаржуваного рішення податкового органу. У випадку використання платником податків адміністративної процедури оскарження строк подання позовної заяви
складає один місяць з дня її закінчення [5, 4].
При зверненні платника податків до суду з позовом щодо визнання недійсним рішення контролюючого органу грошове зобов’язання вважається неузгодженим до дня набрання судовим рішенням законної сили.
Відлік строку давності може бути зупинений на будь-який період, протягом якого контролюючому органу згідно з рішенням суду заборонено проводити перевірку платника податків або
платник податків перебуває поза межами України, якщо таке перебування є безперервним і дорівнює чи більше за 183 дні. У разі, якщо грошове зобов’язання нараховане контролюючим органом до закінчення 1095 денного строку давності, податковий борг, що виник у зв’язку з відмовою у самостійному погашенні такого грошового
зобов’язання, може бути стягнений протягом наступних 1095 календарних днів з дня виникнення
податкового боргу. Якщо платіж стягується за
рішенням суду, строки стягнення встановлюються до повного погашення такого платежу або визначення боргу безнадійним.
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Граничні строки для подання податкової
декларації, заяв про перегляд рішень контролюючих органів, заяв про повернення надміру
сплачених грошових зобов’язань, підлягають
продовженню керівником контролюючого органу (його заступником) за письмовим запитом
платника податків, якщо платник податків протягом зазначених строків: 1) перебував за межами України; 2) перебував у плаванні на морських
суднах за кордоном України у складі команди
(екіпажу) таких суден; 3) перебував у місцях позбавлення волі за вироком суду; 4) мав обмежену
свободу пересування у зв’язку з ув’язненням чи
полоном на території інших держав або через
інші обставини непереборної сили, підтверджені
документально; 5) був визнаний за рішенням суду безвісно відсутнім або перебував у розшуку у
випадках, передбачених законом.
Висновки. Проведений аналіз дозволяє дати таке визначення давності у податковому праві: передбачений податковим законодавством
термін, протягом або після якого набувається або
втрачається право суб’єктом податкових правовідносин. Структуру юридичної конструкції давності утворюють такі обов’язкові елементи:
1) фіксація часових моментів початку і закінчення строку, з перебігом якого пов’язані ті чи інші
юридичні наслідки; 2) самі юридичні наслідки;
3) об’єкт, з приводу якого виникають правовідносини; 4) суб’єкти права, в діях яких реалізуються норми права, що регулюють конкретний
вид давності.
Список літератури
1. Податковий кодекс України// Офіційний вісник України. – 2010. - №92. – том 1. – ст.
3248. із змінами.
2. Постанова Верховного Суду України
від 06.02.2012р. у справі №21-354а11//
www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/3adf2d0e52f68d76
c2256c080037bac9/f6de0b873a60fbc9c2257b41004
051b5?OpenDocument
3. Постанова Вищого адміністративного
суду України від 16 червня 2011 року по справі
К-7002/10//
www.reyestr.court.gov.ua/Review/
18157807
4. Лист Вищого адміністративного суду
України “Про застосування строків звернення до
адміністративного суду у справах, що виникають
із податкових відносин” № 945/11/13-11 від
05.07.2011р// Бізнес-Бухгалтерія-Право. Податки.
Консультації. – 2011. - №31. – С. 32.

Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. Випуск 682. Правознавство.

Строки давності у податковому праві

5. Лист Вищого Адміністративного Суду
України “Щодо однакового застосування адміністративними судами окремих приписів Податкового кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України” №203/11/13-11 від
10.02.2011р.// Бізнес-Бухгалтерія-Право. Податки. Консультації. – 2011. - №9.
6. Архипов А.А. Сроки в налоговом праве: Монография/ А.А. Архипов. – М.: Статут,
2011. – 199с.
7. Архипов А.А. Сроки давности в налоговом праве/ А.А. Архипов// Закон. – М.: Закон,
2011. - №3. – С. 159-173.
8. Бабін І.І. Податкове право України: навч. посібник/ І.І. Бабін. – Чернівці: Чернівецький
нац. ун-т, 2012. – 504с.
9. Березова О.А. Сроки давности в налоговом праве/ О.А. Березова// Вестник Высшего
Арбитражного суда Российской Федерации. –
М.: Юрит-Вестник, 2002. - №3. – С. 135-143.
10. Будько З.М. Основні напрямки вдосконалення інституту строків звернення до адміністративного суду/ З.М. Будько// Держава та регіони. – Серія “Право”. – 2011. - №1. – С. 14-19.
11. Великий тлумачний словник сучасної
української мови/ Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел.
– К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. – 1440с.
12. Високосов С.Э. Влияние недобросовестности налогоплательщика на сроки давности привлечения к налоговой ответственности/ С.Э. Високосов// Закон и право. – 2005. - №6. – С. 59-63.
13. Гудым В.Н. Способы защиты прав налогоплательщиков: современное состояние и пе-

рспективы развития/ В.Н. Гудым. – Автореф.
дисс. … канд. юрид. наук. – М., 2008. – 26с.
14. Гусева Т.А. Срок давности в финансовом праве как средство защиты публичных интересов/ Т.А. Гусева// Актуальные проблемы борьбы с правонарушениями: история и современность: Сборник научных докладов и сообщений
Международной научно-практической конференции (19 марта 2010г.). – Орел: ОРАГС, 2010. –
С. 130-135.
15. Комментарий к Налоговому кодексу
Российской Федерации, части первой (постатейный)/ Сост. и авт. Комментариев С.Д. Шаталов. –
М.: МЦФЭР, 2003. – 688с.
16. Михайлова О.Р. Строки давности в налоговом праве: странные новации законодателя/ О.Р.
Михайлова// Налоговед. – 2007. - №1. – С. 9-12.
17. Смокович М.І. Строки звернення до
суду в адміністративному судочинстві/ М.І. Смокович// Часопис Національного університету
“Острозька академія”. Серія “Право”. – 2011. №2 (4). – С. 1-29.
18. Торопкин С.А. Давность в российском
праве: проблемы теории и практики/ С.А. Торопкин. – Дисс. … канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2004. – 185с.
19. Цікало В.І. Давність у цивільних правовідносинах: Автореф. дис. … канд. юрид. наук/
В.І. Цікало; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Л.,
2004. – 19с.
20. Чепик А.В. Давность как юридическая
конструкция: теоретико-правовой анализ/ А.В.
Чепик. – Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. –
М., 2009. – 26с.

Стаття надійшла до редколегії 10 вересня 2013 року.
Рекомендована до опублікування у “Віснику” науковим редактором П.С. Пацурківським.
I.I. Babin
THE TERMS OF REMOTENESS IN TAX LAW
Summary
The remoteness in tax law – it is foreseen by tax legislation term, on an extent or upon termination of which acquires
or deprived rights the subject of tax legal relationships. The structure of legal construction of remoteness has made by next
obligatory elements: 1) fixing the temporal moments of began and completions of terms, to the flow of which one or another
legal consequence are related; 2) legal consequences; 3) object, which tax legal relationships are in relation to; 4) legal
subjects, in the actions of which will be realized law norms, that regulative the concrete type of remoteness.
И.И. Бабин
СРОКИ ДАВНОСТИ В НАЛОГОВОМ ПРАВЕ
Аннотация
Давность в налоговом праве – это предусмотренный налоговым законодательством срок, на протяжении
или по окончании которого приобретает или лишается права субъект налоговых правоотношений. Структуру
юридической конструкции давности составляют следующие обязательные элементы: 1) фиксация временных
моментов начала и окончания сроков, с течением которых связаны те или иные юридические последствия;
2) сами юридические последствия; 3) объект, относительно которого возникают налоговые правоотношения;
4) субъекты права, в действиях которых реализуются нормы права, регулирующие конкретный вид давности.
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ГЕНЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ПОЯСНЕННЯ ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ:
СУТНІСТЬ І ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ
Розкривається сутність генетичного підходу до пояснення злочинної поведінки та дається характеристика
практики його застосування. Робиться висновок, що за допомогою генетичного підходу вчені намагаються з’ясувати:
1) роль генетичних факторів у визначенні особливостей злочинної поведінки; 2) спадковість і мінливість такої форми
поведінки; 3) вплив спадкових процесів на експресію генів, яка приводить до злочину. Автором також дається характеристика практики застосування генетичного підходу.
Ключові слова: злочин, злочинність, причина, ген.

Постановка проблеми. На думку М.П.
Клєймьонова та І.М. Клєймьонова, “сучасна кримінологія помітно нарощує свій науковий потенціал за рахунок проведення стикових досліджень. При цьому інтерес до таких досліджень
проявляють не тільки кримінологи, але й представники інших галузей наукового знання: політологи, соціологи, економісти, психологи та ін.”
[5, c.9]. Але тепер ми хочемо звернути увагу на
такі стикові дослідження, інтерес до яких проявляють біологи. Прояв такого інтересу вплинув на
появу трьох поширених біосоціальних підходів
до розуміння кримінальної поведінки: 1) генетичний; 2) еволюційний; 3) нейробіологічний [35,
p.1]. Хоча говорити про появу генетичного підходу, можливо, і неправильно, оскільки він існував і раніше. Але, на нашу думку, за сутністю він
інший. Відсутніть його аналізу, а саме аналізу
його сутності та практики застосування, дає нам
підстави говорити про актуальність такого дослідження. Наведене й зумовило мету: розкриття
сутності генетичного підходу до пояснення злочинної поведінки та характеристика практики
його засосування.
Виклад основного матеріалу. Яка сутність генетичного підходу до пояснення злочинної поведінки? Генетичний підхід поділяється вченими на три напрями: а) біхевіоральна
генетика (behavioral genetics) – доповнення кількісної генетики, що вивчає людську особистість,
характеристики та поведінку; б) спадковість – за
ступенем якої генетично піддаються впливу коливання фенотипових рис (центральне поняття
біхевіоральної генетики); в) епігенетика – вчення
про те, як фактори навколишнього середовища (і
внутрішнього середовища організму та його зовнішнє середовище) можуть змінити функцію гена без зміни послідовностей ДНК [36, p.9-10; 37].
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А. Біхевіоральна генетика. Початком
розвитку генетики поведінки вважається 1960 р.
– рік публікації монографії Джона Фуллера та
Уілліана Топсона “Генетика поведінки”, в якій
автори висвітлили: 1) деякі принципи генетики;
2) експериментальні методи в генетиці поведінки; 3) методи генетики поведінки людини; 4) варіацію в сенсорних і перцептативних процесах;
5) процеси реакції; 6) інтелектуальні здібності; 7)
особистість і характер; 8) психічні розлади; 9)
спадкові та індивідуальні відмітності в поведінці
[19; 20]. З.А. Вороніна, І.І. Полєтаєва та Ж.І. Рєзнікова в “Основах етології та генетики поведінки” виділили основне завдання генетики поведінки – з’ясування ролі генетичних факторів у визначенні особливостей поведінки, яке складається з таких підзавдань: 1) визначення відносної
ролі і взаємодії генетичних і середовищних (оточуючих) впливів при формуванні поведінки в онтогенезі; 2) дослідження механізмів генів, які визначають формування нервової системи; 3) вивчення механізмів реалізації дії мутантних генів,
що зачіпають функцію центральної нервової системи (ЦНС), які можуть служити моделями захворювань нервової системи людини; 4) дослідження
генетико-популяційних механізмів формування
поведінки та її змін у процесі мікроеволюції [3].
Б. Спадковість. Термін “генетика поведінки” частіше застосовується в західній літературі.
На пострадянському просторі закріпився термін
“психогенетика”. Так, вважається, що психогенетика людини вивчає спадковість і мінливість
психічних і психофізіологічних властивостей
людини. Об’єктом психогенетики виступає процес взаємодії спадковості (heritability) та навколишнього середовища (environment), у результаті
якого відбувається формування міжіндивідуальної варіантності психічних і психофізичних влас-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. Випуск 682. Правознавство.

Генетичний підхід до пояснення злочинної поведінки: сутність і практика застосування

тивостей людини. А оскільки психічні та психофізичні властивості людини в результаті взаємодії спадковість-середовище (навколишнє) є варіантними, викликає зацікавлення питання про те
наскільки/як/чому/і т.п./ вони є спадковими
та/або зміненими. Найчастіше в практиці предметом дослідження психогенетиків стають спадковість і мінливість таких психіко-психофізичних властивостей людини: 1) типи мозкових ритмів; 2) типи темпераменту; 3) психічні хвороби;
4) девіантні форми поведінки [1], в тому числі й
злочинні форми поведінки.
Хоча проведення досліджень спадковості
злочинної поведінки має свої методологічні труднощі (наприклад, пов’язані, насамперед, з необхідністю значного обсягу часу), тим не менше,
вони проводяться (С. Менард, С. Міхаліч [24], T.
Моффітт [25; 26], Дж. Адрі [42]).
В. Епігенетика. Епігенетика вивчає влив
спадкових процесів, незалежних від послідовності ДНК, на експресію генів. Тобто негативний
або позитивний досвід, набутий особою, відображається в її геномі та передається нащадкам
(Р. Холлідей [22], Дж. Готтліб [21], Р. Пломін
[29], К. Есбурі [30], Б. Уайнхолд [39], Е. Уоттерс
[39], A. Бьорд [17], A. Петроніс та Ай. Готтесман
[28]). Інакше, як замислюються A. Вонг, Ай. Готтесман і A. Петроніс, чому в генетично ідентичних
організмів спостерігаються фенотипові відмітності? [40]. Відбувається це через такі відомі епігенетичні механізми: 1) метилювання ДНК; ремоделювання хроматину; 3) регуляція на рівні РНК; 4) пріонізація білків; 5) інактивація Х-хромосоми.
Отже, характеризуючи ці три напрями
генетичного підходу до природи злочинної поведінки, можна зробити висновок, що за його
допомогою вчені намагаються з’ясувати:
1) роль генетичних факторів у визначенні
особливостей такої поведінки; 2) спадковість і
мінливість такої форми поведінки; 3) вплив
спадкових процесів на експресію генів, яка
приводить до злочину.
Яка практика застосування генетичного
підходу до пояснення злочинної поведінки?
Характеризуючи практичну сторону застосування вказаного вище підходу, зазначимо, що І.І.
Карпец у монографії «Сучасні проблеми кримінального права та кримінології» (1976) висловив
власну думку відносно зв’язку генетичних факторів і злочинності: «… людина як біологічна
істота має свої особливості, які впливають на її
поведінку, і ігнорувати їх, звичайно, не можна.
Але роль їх у злочинній поведінці мізерна, де, до
речі, вона і не з’ясована ще генетикою повністю»

[4, c.29]. У подальшому він разом з М.П. Дубініним і В.М. Кудрявцевим висунули гіпотезу, яка,
на їх думку, має умоглядний характер: масив
злочинності має генетичне малозмінюване “ядро” і соціальну “периферію”, яка змінюється у
часовому та територіальному розрізах, вважаючи, очевидно, що його розміри залежать у першу
чергу від величини часових і територіальних
відмітностей у злочинності, встановлених кримінологами. Для перевірки цієї гіпотези треба було
обрати злочини, які би стали її предметом. На їх
думку, саме перелік злочинів свідчить про те, що
деякі з них і без спеціальних досліджень легко
можуть бути пояснені соціально-економічними
причинами – господарські, службові, а також
багато інших злочинів, у тому числі і всі види
майнових злочинів, які вчиняються з корисливих
мотивів і в сумі складають більше 60% злочинів.
Враховуючи думку Н.Ф. Кузнєцової та Н.С. Лєйкіної про те, що проблема соціального та біологічного “локалізується головно у вивченні насильницьких злочинів, злочинів неповнолітніх, дезадаптивної (рецидивізм, бродяжництво) та необережної злочинності», а «для іншої злочинності вона практично значимої ролі не має…” [7, c.
103], вчені залишили в сенсі генетичної зумовленості “під підозрою” лише злочини проти особистості, хуліганство та необережні злочини, які
складають в цілому біля 40%, а враховуючи ще
мотиви злочинів проти особистості, які не несуть
“генетичний” характер, була виведена ще менша
цифра – 6-8 %. Подальша перевірка гіпотези
шляхом дослідження спеціально відібраних груп
не дала можливості вченим прийти до якихось
визначених висновків щодо зв’язку генетичних
факторів і злочинності. На їх думку, такі висновки щодо зв’язку генетичних факторів і злочинності є скоріш негативними.
Так був перевірений зв'язок між змінами в
злочинності упродовж часу та змінами в генофонді людських популяцій, з використанням даних
кримінальної статистики і численних емпіричних
досліджень про зміни в стані, структурі і динаміці злочинності в різних країнах та регіонах у
тривалі терміни. У результаті зв’язок динаміки
злочинності з генофондом (усього людства або
даної нації) не підтвердився. Пояснити вказані
зміни у злочинності з позиції генетики вченим не
представилось можливим, оскільки самі значні
зрушення в динаміці злочинності відбувались за
рахунок зміни структури і кількості майнових
злочинів, соціальна основа яких ними не піддавалася сумніву. Крім того, вчені зробили загальний висновок про те, що у своєму статистично-
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му, масовому вираженні злочинність не може
мати генетичного пояснення, виходячи з такого:
1) аналіз сучасних відмітностей у стані та структурі злочинності (зміна її динаміки) показує, що
ці відмітності доволі істотні та відбуваються
впродовж зовсім коротких відрізків часу. Жодні
генетичні зміни популяції за такий час були б неможливими; 2) про відсутність зв’язку злочинності
з генетичною популяцією свідчить і аналіз територіальних відмітностей у стані та структурі злочинності. На території регіонів, де проживає однорідне
в генетичному відношенні населення, рівень злочинності буває настільки різним, що це неможливо
пояснити генетичним різноманіттям [2, c. 105, 109110, 117, 135-136, 138, 170].
Цікаві результати 30-річного експерименту
з вивчення генетичної природи агресивності,
який провів професор Єн Крейг (керівник групи
молекулярної генетики Інституту психіатрії Королівського коледжу в Лондоні, член ради Всесвітньої організації з вивчення генома людини
HUGO). Учений проаналізував показники ДНК і
соціальну поведінку 1000 людей за 3 роки, які
народилися майже одночасно, розбивши їх на
чотири великих групи: 1) з активним геном (ген
– моноаміноксидази А) і м’якими умовами виховання; 2) з активним геном і жорсткими умовами; 3) з малоактивним геном і м’якими умовами;
4) з малоактивним геном і жорсткими умовами.
Результати показали, що чоловіки з останньої
групи частіше вчиняли насильницькі злочини та
були за них засуджені. Такі результати дали можливість ученим прийти до висновків: 1) тільки генетика або тільки середовище, в якому перебуває
людина, не визначають поведінку людини в цілому; 2) тільки поєднання генетичної схильності з
провокуючими дану поведінку умовами виховання
приводить до агресивної поведінки людини (або
іншої поведінки); 3) сприятливі умови, в яких росте дитина, здатні компенсувати її генетичну схильність до насильства [6, c.14].
Й. Бен-Ефраїм, Д. Вассерман, Я. Вассерман, M. Соколовскі стверджують, що фактори
ризику суїцидальної поведінки є частково спадковими та містять генетичні варіанти, які керують діатез-стресами, як додаток, або як результат
взаємодії з певними стресовими ситуаціями в
житті особи (certain stressful life events (SLEs)).
Регуляторні гени гіпоталамічного-пітуїтарногонадниркового асису (Hypothalamic–pituitary–
adrenal (HPA) axis regulatory genes), а також його
ендофенотипи, розглядаються елементи зв’язку
з суїцидом. Вивчаючи батьків та їх нащадків, які
намагалися покінчити життя самогубством (SA),

вчені виявили взаємодію «ген-навколишнє середовище» (G х Es) з стресовими ситуаціями, яка
проявлялась з однонуклеотідним поліморфізмом
(single nucleotide polymorphisms (SNPs)) у кортікотропін-рілізінг-гормон
рецепторі-1
(corticotropin-releasing
hormone
receptor-1
(CRHR1)), основному регуляторному гені аксису
HPA. Також учені виявили невідомий зв'язок
«ген-навколишнє середовище» серед жіноксамовбивць між 5′-SNP rs7209436 та фізичним
насильством щодо них у дитинстві або юнацтві,
або нападами на них. Також був виявлений зв’язок
«ген-наколишнє середовище» у чоловіків між 3′SNP rs16940665 та вчиненими нападами щодо них
у повнолітньому віці. Крім того, вчені підтвердили
існування такого зв’язку у чоловіків, які вчинили
самогубство внаслідок депресії, між SNP rs4792887
та сукупними стресовими ситуаціями в їх житті.
Учені вважають, що результати їх дослідження
узгоджуються з моделлю діатез-стресу суїцидальної поведінки та допомагають у поясненні спадковості самогубств [9, p.663].
Девід Розенталь також пише про зв'язок
злочинності та навколишніх факторів, однак зазначає, що з результатів досліджень сім’ї, близнюків, адаптацій стає очевидним вплив спадкових факторів на злочинність. І мова йде не про
якийсь один генотип, яким забезпечується потяг
до злочину, а про фенотипові характеристики,
які є спадковими у тому чи іншому ступені [31,
p.3]. K. Вервай, Б. Цайтщ, Дж. Бейлі та Н. Мартін
вважають, що ризикована сексуальна поведінка
(Risky sexual behaviour (RSB)) є результатом
впливу генів у поєднанні з факторами навколишнього середовища. Але більше того, вчені розглядають генетичне підґрунтя зв’язку між такою
поведінкою та «поганою» поведінкою повнолітніх [34]. A. Йоханссон, Г. Бергман, Дж. Корандер, Ай. Валдман, Н. Каррані, Б. Сало, П.
Джерн, M. Елгарс, K. Занднабба, П. Санттіла та
Л. Вестберг дослідили схильність реагувати агресивно, коли алкогольна інтоксикація організму
була стримана поліморфічними варіантами гена
рецептора окситоцина9 (oxytocin receptor gene
(OXTR)). Так,
дванадцять поліморфізмів
OXTR були генотиповані у 116 фінських чоловіків (вік 8–30, M = 22.7, стандартне відхилення
(SD) = 2.4), які були навмання доведенні до стану алкогольного сп’яніння, при якому була
отримана доза алкоголю 0.7 г чистого етанолу на
кілограм ваги тіла. Впливу поліморфізмів на агресивну поведінку виявлено не було. Взаємний
вплив між алкоголем і двома OXTR-поморфізмами
9
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(rs4564970 та rs1488467) на агресивну поведінку
був формальним та залишався значним для
rs4564970. подібне експериментальне дослідження
його автори визначають як перше дослідження
впливу особливих генетичних варіантів та алкоголю на агресивну поведінку людей [23].
Дж. Барнс, Б. Боутвелл і K. Фокс вважають,
що їх дослідження є першою спробою перевірити як генетичні й наколишні фактори у поєднанні
впливають на участь у банді, віктимізацію, вплив
участі в банді на досвіди віктимізації. Використовуючи дані з Національного довготривалого
огляду
здоров’я
неповнолітніх
(National
Longitudinal Study of Adolescent Health (Add
Health) у США, у дослідженні застосовані біхевіорально-генетичне моделювання (модель АПФ
(ангиотензин-перетворюючий
фермент
(аngiotensin-converting enzyme) та модель деФрайса-Фулкера (DeFries-Fulker model)) для перевірки такого зв’язку. Результати показали, що на
належність до банди впливають переважно генетичні та наколишні фактори у їх поєднанні [8].
K. Бівер, Б. Боутвелл, Дж. Барнс та Дж. Купер
звернули увагу на той факт, що, знаючи про зумовлення антисоціальної поведінки як генетичними факторами, так і факторами навколишнього середовища, вчені не намагалися перевірити
вплив таких факторів на віктимізацію неповнолітніх. Дослідження, яке провели вказані вчені,
використовуючи відомості про пари близнюків з
Національного багаторічного огляду здоров’я
неповнолітніх у США, показало, що генетичними факторами пояснюється приблизно 40-45%
змін у віктимізації неповнолітніх, а все інше
припадає на наколишні фактори. Більше того,
додатковий аналіз показав, що 64% повторної
віктимізації пов’язані з генетичними факторами
[9, p.223]. Про такий зв'язок ряд учених з вищевказаної дослідницької групи писали і раніше
[10]. Пишуть про це й інші вчені [32].
А ось K. Бівер, К. Манчіні, M. ДеЛізі та M.
Вон, констатуючи значну кількість генетичних
основ для широкого кола антисоціальних фенотипів, стверджують, що коли гени розглядаються
як чинники, які збільшують імовірність різноманітної неадаптованої поведінки, вони також здатні мати захисний вплив, який ізолює від пошкоджуючого впливу навколишніх патогенів. Так,
учені дійшли висновку, що різні гени людини
захищають її від віктимізації (на прикладі неповнолітніх, які перебувають в зоні ризику віктимізації) [11]. M. Вон, M. ДеЛізі, K. Бівер та Дж.
Райт вважаючи, що пріоритетною сферою кримінології є дослідження осіб, які вчиняють тяжкі,

насильницькі та систематичні злочини, пишуть,
що генетичні основи поведінки таких осіб і досі
залишаються недослідженими. Це змусило їх
зробити спробу на основі Національного довготривалого дослідження здоров’я неповнолітніх
(США) емпірично вивчити генетичні передумови
системної, небезпечної та кримінальної поведінки. Досліджуючи вік, стать, здатність пізнання та
самоконтролю злочинців, учені виявили значний
вплив дофамін транспортера генетичних поліморфізмів (DAT1) та серотонін транспортера
(5HTT), зумовлений групою делінквентних однолітків, у якій перебували неповнолітні, стверджуючи наявність значного взаємозв’язку «геннавколишнє середовище» [33]. K. Бівер, M. Ретчфорд і К. Фергюсон проаналізували теорію низького самоконтролю, якою пояснюється злочинна поведінка, та вказали, що поліморфізм
(5HTTLPR) у гені транспортера серотоніна
(serotonin transporter gene) та потяг до делінквентних однолітків пов’язані з рівнями самоконтролю. А проведений ними аналіз Національного
довгострокового огляду здоров’я неповнолітніх
підтвердив наявність зв'язку поліморфізму
5HTTLPR з рівнем вступу у групу декінквентних
однолітків [12]. Дж. Райт, Р. Шнапп, К. Бівер, М.
ДеЛізі та М. Вон виявили зв'язок генів дофаміна з
варіаціями низького самоконтролю, який пізніше
супроводжується високими та низькими рівнями
материнської негативності. На думку авторів, це
підтверджує наявність взаємодії «ген-навколишнє
середовище» [41, p.245]. Раніше ці вчені також
твердили про існування прямого впливу генетичних факторів на делінквентну поведінку, зумовлену низьким самоконтролем [13, p.147].
Вони ж і пишуть, що діапазон взаємовпливу «ген-навколишнє середовище» пов'язаний з
антисоціальними фенотипами, а для них зрозуміло, що етіологія антисоціальної поведінки є
спадковою і велике значення має навколишнє
середовище. Проведене ними дослідження показало, що за допомогою виявленого взаємозв’язку
між поліморфізмом у дофамін рецептор гені
(dopamine receptor gene (DRD2)) і батькомзлочинцем можна передбачити п’ять антисоціальних фенотипів серед афроамериканських жінок (n = 232). Учені також стверджують, що їх
дослідження перше, яке показало взаємозв’язок
«ген-навколишнє середовище» у передбаченні
антисоціальних фенотипів [18, p.1187]. K.Бівер,
К. Гібсон, М. ДеЛізі, М. Вон та Дж. Райт, відзначаючи зростаюче визнання антисоціальної поведінки продуктом комбінації генетичних на оточуючих факторів, перевірили як несприятливі
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умови житлового кварталу взаємодіють з двома
генами рецептора дофаміна (dopamine receptor
genes (DRD2 and DRD4)) з метою передбачити
три різні антисоціальні наслідки: віктимізацію
неповнолітніх, контакт з делінквентними однолітками та втягнення у насильницьку делінквентність. У результаті був виявлений зв'язок між
двома генами дофаміну й антисоціальними наслідками, які проявились у несприятливих умовах
житлового кварталу. На думку вчених, антисоціальні наслідки виступають результатом впливу
взаємодії «ген-навколишнє середовище» між дофамінергічними генами та несприятливими умовами житлового кварталу [14, p.25]. Вищевказані
вчені та Дж. Шатт пишуть, що дослідження у
сфері біхевіоральної генетики показали, що приблизно 25% варіацій у заходах сімейного середовища, включаючи виховання, пов’язані з генетичними факторами. З метою виявлення таких генів, які пов’язані із сімейним середовищем, вчені
проаналізували відомості з Національного довгострокового дослідження здоров’я підлітків.
У результаті були виявлені три гени дофамінергетичної системи (ген рецептора дофаміна D2
(Dopamine D2 receptor gene [DRD2]), ген рецептора дофаміна D4 (Dopamine D4 receptor gene
[DRD4]) та ген транспортера дофаміна
(Dopamine transporter gene [DAT1])), які перебувають у зв’язку з материнською негативністю,
батьківською негативністю, поводженням із дітьми білошкірими чоловіками [15, p.273]. Пізніше такі висновки дали можливість стверджувати
(в ході перевірки корелят антисоціальної поведінки), що участь у кримінальній поведінці
пов’язана з генами дофамінергічної системи
(Джозеф Неделеч і Keвін Бівер [27, p.329]).
Проведений аналіз генетичного підходу до
пояснення злочинної поведінки дозволив нам
дійти таких висновків. Генетичний підхід, якому нами дана характеристика, не є революційним
за своїми принципами. Але хочемо відзначити
одну деталь: після тривалого «затишшя», яке
розпочалося з провалу «хромосомних» теорій
злочинності, спостерігається активізація застосування генетичного підходу до пояснення злочинної поведінки після його певної «модифікації». Даний процес зумовлений багатьма факторами, серед
яких фактори, пов’язані з переглядом існуючих
поглядів на причини вчинення злочинів, а також
фактори, пов’язані зі ще більшою інтенсифікацією
досліджень в сфері медицини, біології, хімії, фізіології, генетики … - наук, які досліджують особливості функціонування та діяльності людини.
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Одним зі «слабких» місць генетичного підходу, на нашу думку, є його методика. Так, при
проведенні генетичних досліджень щодо людини, яка вчинила злочин, необхідні довготривалі у
часових інтервалах дослідження, на основі яких
можна стверджувати про роль генетичних факторів у визначенні особливостей її злочинної поведінки, спадковість і мінливість такої форми
поведінки, а також про вплив спадкових процесів
на експресію її генів, яка приводить до злочину.
Ці дослідження вимагають аналізу даних не за
один і не за два, а принаймні за 100 років. Тому
робити сьогодні однозначні висновки про «апріорність» наявних результатів генетичних досліджень, на нашу думку, ще рано. Крім того, в основному всі дослідження, на підставі яких робляться «успішні заяви» «біосоціальних» кримінологів, стосуються неповнолітніх. Даний факт
також не свідчить на користь доводів представників генетичного підходу, оскільки достовірність висновків у такому випадку зменшується
(не береться до уваги увесь «віковий спектр»).
Уважно аналізуючи характер досліджень,
проведених за допомогою генетичного підходу,
автори яких твердять про вплив генетичних факторів на низький самоконтроль людини, її навчання, здатність піддаватися впливу певним соціальним факторам, мимоволі приходиш до думки, що кримінологи біосоціального напряму роблять усе для підтвердження соціологічних теорій
причин злочинності.
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S.I. Nezhurbida
GENETIC APPROACH TO EXPLAINING CRIMINAL BEHAVIOR:
NATURE AND PRACTICE OF APPLICATION
Summary
In the article the author reveals the essence of the genetic approach to explaining criminal behavior
and gives the characteristic of its application practice. The author concludes that, using a genetic approach,
scientists are trying to find out: 1) the role of genetic factors in determining the characteristics of criminal
behavior, 2) heredity and variability of such behavior, and 3) the influence of genetic processes on gene
expression, which has the effect of crime. The author also provides characteristic of the genetic approach
application practice.
Key words: crime, criminality, cause, gene.
С.И. Нежурбида
ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОЯСНЕНИЮ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ:
СУЩНОСТЬ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
Аннотация
Раскрывается сущность генетического подхода к объяснению преступного поведения и дается
характеристика практики его применения Автором делается вывод о том, что при помощи генетического подхода ученые пытаются выяснить: 1) роль генетических факторов в определении особенностей преступного поведения; 2) наследственность и изменчивость такой формы поведения; 3) влияние
наследственных процессов на экспрессию генов, следствием чего является преступление. Автором
также дается характеристика практики применения генетического подхода.
Ключевые слова: преступление, преступность, причина, ген.
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ВІДСТАВАННЯ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ НЕПОВНОЛІТНЬОГО
І ЙОГО ВІДМЕЖУВАННЯ ВІД НЕОСУДНОСТІ ТА ОБМЕЖЕНОЇ ОСУДНОСТІ
Розглянемо актуальні проблеми, які пов’язані із формуванням психіки особи неповнолітнього. На основі
дослідження зроблено відмежування медичного та юридичного критеріїв обмеженої осудності та неосудності.
Дається характеристика відставанню в психічному розвитку неповнолітнього.
Ключові слова: неповнолітній, психічний розвиток, медичний та юридичний критерій, афект, обмежена
осудність.

Постановка проблеми. Неповнолітній –
поняття в кримінальному праві формальне та
диференційоване. Суть його полягає в тому, що в
законі вік, з якого може настати кримінальна
відповідальність має хоча і двоякі, але чітко визначені межі. Загальний вік суб’єкта злочинного
діяння встановлений з 16 років, хоча за здійснення 20 злочинів, перелік, яких передбачені в ч.2
ст.22 Кримінального Кодексу України (умисне
вбивство, диверсія, бандитизм, терористичний
акт і інші), цей вік визначений з 14 років. Всі, хто
знаходиться за цими межами, із однієї сторони,
малолітні, які не досягли 14 років, а з іншої сторони, особи, старші 18 років до кримінальної
відповідальності неповнолітніх відношення не
мають. Розуміється за виключенням випадків, які
передбачені Особливою частиною Кримінального Кодексу України [6, c. 86-87].
Отже, неповнолітні – це лише короткий
проміжок часу, всього лише в чотири роки – 14,
15, 16 та 17 років [2, c. 3]. У даний період проходить формування особистості як суспільного феномена, і в індивідуальній свідомості підлітка
починає акумулюватися досвід людського буття.
Він пізнає оточуючий світ, засвоює загальноприйняті еталони поведінки, моральні і правові заборони набуває життєвих звичок. Нормальний психічний розвиток неповнолітнього являється передумовою того, що він уже може виступати в якості
суб’єкта тих чи інших суспільних відносин. Відповідно, підліток в цьому віці може бути і відповідальний за свої вчинки, в тому числі, і в кримінальноправовому порядку.
Разом з тим, формування «суспільної» людини протікає індивідуально – у одних швидше, в інших повільніше. В житті існують випадки, коли цей
процес перетворення дитини в підлітка, а потім і в
юнака і т.д., значно затримується. В практиці судово-психологічної та судово-пси-хіатричної експертиз неодноразово фіксувались подібні факти.
В практичному плані вікова незрілість в
значній мірі є загально-соціальною, криміналь-

но-правовою та кримінологічною проблемою.
Спостерігається тенденція до збільшення випадків розумової деградації у сучасних дітей. Медичні та кримінологічні дослідження вказують, що
на сучасному етапі майже кожний 8 неповнолітній, який вчинив суспільно-небезпечне діяння
страждає достатньо вираженими психічними
аномаліями або відхиленнями в нервовопсихічному здоров’ї.
В теоретичному плані проблема вікової незрілості тільки на перший погляд є незначним
питанням для кримінального права. Але насправді в даній проблемі переломлюється значна частина загальних наукових положень і конкретних
законодавчих установок які пов’язані зі складом
злочину та принципом суб’єктивного ставлення.
Із врахуванням цих обставин не важко зробити елементарний прогноз, що в найближчий час
судово-слідча практика все частіше буде стикатися
із ситуаціями вчинення суспільно-небезпечного
діяння зі сторони неповнолітніх, що страждають
відставанням в психічному розвитку.
Ступінь наукової розробки. Проблема
відставання в психічному розвитку являється
комплексною по своїй суті. Раніше вона вивчалась не тільки юристами, алей й спеціалістами в
області поведінкових наук та медицини (Ф.М.
Краснушкін, В.Х. Кандинський, Д.Р. Луну, Г.В.
Морозов, В.П. Сербський, Н.Б. Ганнушкін, С.А.
Рубенштейн та ін.). Із сучасних авторів слід відмітити роботи таких психологів і психіатрів, як
В.П. Васільеєва, З.О. Георгадзе, В.А. Гурьєва,
Н.І. Енікеєва, М.Н. Коченова, Н.П. Локалової,
О.Д. Сітковської, Л.А. Яхимовича та ін. В світі
сучасного дня дані проблеми досліджуються
Ю.М. Антоняном, В.Д. Боровиком, В.Я. Марчаком, Г.В. Назаренком, А.Є. Якубовим та інші.
Безумовно наукові розробки вказаних авторів мають беззаперечне значення, однак визначення соціального змісту даної проблематики
потребує подальшого дослідження.
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Мета статті – визначення ознак, властивостей, структури взаємозв’язків, які характеризують відставання психічного розвитку неповнолітнього через призму теоретичних і прикладних
проблем сучасного законодавства.
Виклад основного матеріалу. Дослідження даної проблеми обумовлена наступними обставинами: по-перше, існуванням в кримінальному законодавстві неоднозначних положень і,
відповідно, їх різне наукове трактування, по-друге,
протиріччя між правовими поняттями матеріального і процесуального законів та їх багато чисельним
поясненням в поведінкових науках; по-третє, труднощами в судово-слідчій практиці щодо реалізації; четверте, складністю в оцінці результатів експертних досліджень та їх вплив на результат.
Поняття «психічний розвиток» базується
на імперичних даних однієї із наук, яка отримала
назву «вікова психологія». Дана галузь знань виникла в кінці XIX ст. на поч. ХХ ст. і ставила перед собою завдання, які пов’язані з виявленням
вікових особливостей в динаміці розвитку особистості протягом всього життя. Саме вікова
психологія дає визначення психічного розвитку.
Під психічним розвитком слід розуміти особистісні зміни в психіці, які визначаються дозріванням мозкових структур і формуванням функціональних систем. Іншими словами, розвиток – це
послідовне перетворення психіки дитини, перехід із одного стану в інший: від старого до нового, від простого до складного, від низького до
високого [3, c. 28].
Вікова незрілість неповнолітнього з позиції психіатрії та психології визначається як процес і/або результат, при якому встановлений стан
психіки відповідає більш ранньому рівню розвитку. У підлітків із такою затримкою сповільнені
елементарні процеси мислення, недорозвинуті
навики читання, письма, рахування, спостерігаються порушення мнемічної, інтелектуальної та
мовної діяльності, спотворена емоційно-вольова
регуляція поведінки і т.д.
В юридичній літературі ми зустрічаємось
із парадоксальною , на наш погляд думкою, що
відставання в розвитку і обмежена осудність (Ст.
20 ККУ) це в принципі одне і теж саме. І те і інше визначається як неповна осудність, однак
критерії у них різні.
В законі не розкривається зміст відставання в психічному розвитку. В зв’язку із цим виникає ряд запитань про відмежування даної дефініції від суміжних категорій неосудності та обмеженої осудності.
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Чи являється відставання в психічному
розвитку проміжним станом між ними. Чи займає вікова незрілість проміжне положення між
нормальним інтелектом і легкою формою олігофренії? Відповіді на ці запитання можна дати,
якщо провести порівняльну характеристику
юридичного і медичного критеріїв вікової незрілості із аналогічними критеріями осудності та
обмеженої осудності.
Відмежування вікової незрілості від неосудності по медичному критерію із позиції кримінального права (але не психіатрії) достатньо
просте. Розмежування проходить в межах «психічно здоровий – хворий». При цьому не має значення, що психічно хворий суб’єкт в окремих випадках, може бути визнаний осудний, наприклад
при ремісії в параноїдній формі шизофренії або
при її гепоїдному синдромі та інші. Розмежування
вікової незрілості по медичному критерію психічного розладу, який не виключає осудності, більш
складне. Подібний стан, який межує із неосудністю, являє собою складну правову категорію, яка
неоднозначно трактується, як в теорії кримінального права, так і в психології та психіатрії.
На даний час, для її наукового визначення
найбільш часто використовують термін обмежена осудність, а також є синоніми: зменшена, неповна, понижена, відносна та інші. Характерно,
що багато психіатрів виступили проти законодавчого визначення подібного стану. В свій час ще
В.П. Сербський писав: «Що поняття обмеженої
осудності є небезпечна нісенітниця, яка лише
буде зв’язувати суд» [7, c. 786]. В свій час Є.К.
Краснушкін наголошував, що така осудність є
«Компромісною угодою між юристами та психіатрами» і цим психіатри нажаль не можуть пишатися [4, c. 167].
На даний час в кримінальному законі не
має чіткої дефініції обмеженої осудності – це
лише узагальнене, теоретичне визначення.
Таким чином, між обмеженою осудністю і
психічним розладом повинно бути встановлено
причинний зв'язок. Іншими словами, осудність
залежна від певних форм психічних розладів. В
цьому одна із принципових відмінностей її від
вікової незрілості. Подібні психічні розлади не
можуть досягати такої глибини враження психіки, при якій мова може йти лише про неосудність. Це інші більш легкі види психічних захворювань. За давньою медичною традицією вони
складають об’єм, так званої «малої психіатрії»,
яка вивчає хворобливі стани, які займають проміжне положення між нормою та патологією. До
них можуть бути віднесені мінімальна мозкова
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дисфункція, дисгармонічний та особистністний
інфантилізм, астенічний синдром, різні види неврозу (неврастенія, істеричний невроз).
До пограничних станів між «легкими психічними захворюваннями» та нормою слід також
віднести інтелектуальне відставання при олігофреноподібних синдромах і при легкій формі розумової відсталості (дебільність). Легку ступінь
розумової відсталості в неповній вираженій формі (коефіцієнт «айк’ю» 68-69) важко відрізнити
від нижньої межі нормального інтелекту (коефіцієнт «айк’ю» 70-71). При діагностиці її легко
сплутати із затримкою психічного розвитку. Про
це неодноразово ведуться дискусії в спеціальній
літературі по психіатрії та психології [1, c. 90].
Хоча в правовому плані, встановлення діагнозу легкої розумової відсталості і так званої пограничної розумової відсталості – є принциповим.
При фіксації нормального розумового розвитку неповнолітнього, навіть при її крайньому
варіанті – на межі (коефіцієнт «айк’ю» 70) можна
застосувати ч.2 Ст. 22 Кримінального Кодексу
України, оскільки це свідчить про відсутність
аномалій психічного розвитку.
При відмежуванні за медичним критерієм,
необхідно на наш погляд проаналізувати афективні стани. В психіатрії виділяють два види афекту: фізіологічний та патологічний. При патології
вражається вся психіка людини. Для такого роду
афекту характерна висока енергетика, короткочасність протікання, часткова або повна амнезія,
значне звуження свідомості. В свою чергу, при
фізіологічному афекті, її розвиток проходить за
законами протікання нормальних психічних процесів. В основі звуження свідомості не має патологічних механізмів [1, c. 21].
На формування затримки розвитку неповнолітнього фізіологічний афект сам по собі не впливає. Це обумовлено його медичною специфікою:
він виникає раптово і протікає швидко. Вважається, що афект можливий і при відставанні в психічному розвитку. Однак, являється наслідком різних
причин, а не результатом вікової незрілості.
Тепер проведемо аналіз – перейдемо до
відмежування відставання в психічному розвитку від неосудності та обмеженої осудності за
юридичним критерієм, за його інтелектуальною
та вольовою ознакою.
Інтелектуальні ознаки даних станів дуже
схожі. Вони однаково характеризуються тим, що
особа не могла в повній мірі усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій
або керувати ними. Принципова відмінність
юридичного критерію вікової незрілості від ана-

логічного критерію обмеженою осудності в іншому. При віковій незрілості особа не може в
повній мірі проявити свої інтелектуальні або вольові можливості під час здійснення суспільнонебезпечного діяння, а при застосуванні Ст. 20
Кримінального Кодексу України повинен фіксуватися по відношенню до злочину [9, c. 58].
Вважається, що це формальна правова відмінність, оскільки визнання здійсненого злочинним або незлочинним при рівних умовах залежить від оцінки стану психіки неповнолітніх. Отже, аналізуючи з прагматичної точки зору, встановлено, що в основі відмежування Ст. 20 та Ст. 22
Кримінального Кодексу України покладена не інтелектуальна ознака юридичного критерію (вони
ідентичні) і не здійснення правопорушення (в любому випадку воно небезпечне), а наявність або
відсутність відставання психічного розвитку.
Принципова відмінність юридичного критерію вікової незрілості від неосудності в іншому – в обмеженому об’ємі інтелекту і волі. Неповнолітній із затримкою в психічному розвитку
може усвідомлювати якісь обставини здійснюваного ним діяння, що мають юридичне значення, і
не усвідомлювати інших, або не може керувати
окремим елементами своїх дій (може вчинити
правопорушення із помилкових уявлень про товариство, нерідко неспроможні протистояти негативному впливу їх оточення) [6, c. 85-87].
При неосудності навпаки – порок інтелекту
або волі із точки зору кримінального права являється абсолютним, психіка паралізована. У
суб’єкта ніяких психічних «залишків» для усвідомлення характеру своїх дій або для організації
та регулювання поведінки не спостерігається.
При неосудності можливі декілька варіантів, коли у осіб: відсутня властивість усвідомлювати
фактичний характер і суспільну небезпеку своїх
дій, або керувати ними – «чиста» повна неосудність. При віковій незрілості подібне також можливе, розуміється, із поправкою на коефіцієнт не
в повній мірі; відсутність усвідомлення фактичного характеру здійсненого при збереженості
вольової ознаки. При віковій незрілості це не
спостерігається; відсутність усвідомлення суспільно-небезпечного діяння при наявності усвідомлення і його фактичного характеру. При віковій
незрілості інтелектуальна ознака повинна оцінюватися в безумовному взаємозв’язку цих елементів. Неповне усвідомлення фактів вчиненого визначає соціальну складову – усвідомлення не в
повній мірі суспільної небезпеки своїх дій; відсутність вольової ознаки при визначеній збереженості інтелектуальної ознаки (клептомани, пі-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. Випуск 682. Правознавство.

123

Л.М. Гриндей

романи, наркотична абстиненція і інші). При віковій незрілості подібне можливе, коли це не
пов’язано з аномаліями розвитку [8, c. 58].
Отже, ми вважаємо, що термін «не міг в
повній мірі» в силу свого об’єктивно-суб’єктивного характеру наділений широким діапазоном
вибору правового рішення, саме по цій причині
його використання на практиці потенціально
може призводити до помилок, оскільки правники фактично ухиляються від оцінки даної законодавчої регламентації.
Висновки. Відставання в психічному розвитку і обмежена осудність неповнолітніх мають
схожі риси. Вони фактично співпадають за юридичним критерієм, а за медичним критерієм в
значній мірі перехрещуються. Провести розмежування між ними із правових позицій досить
складно, однак таке розмежування безумовно необхідне, інакше порушуються законодавчі принципи рівності та соціальної справедливості, оскільки
спотворюються конституційні засади гуманізму. В
зв’язку з цим, на нашу думку, доцільно було б провести більш чітке законодавче розмежування орієнтуючись на суб’єктивну складову, яка підпадає
під юрисдикцію даних норм.
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THE RETARDATION OF MINOR’S MENTAL DEVELOPMENT AND ITS DELIMITATION
FROM INSANITY AND LIMITED RESPONSIBILITY
Summary
Let us consider the urgent problems connected with the formation of the minor's psyche.
On the basis of investigating the delimitation of medical and juridical criteria of insanity and limited
responsibility has been made. The description of minor's physical development is given.
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Л.М. Гриндей
ОТСТАВАНИЕ В ПСИХИЧЕСКОМ РАЗВИТИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
И ЕГО ОТГРАНИЧЕНИЕ ОТ НЕВМЕНЯЕМОСТИ И УМЕНЬШЕННОЙ ВМЕНЯЕМОСТИ
Аннотация
Рассмотрим актуальные проблемы, связанные с формированием психики личности несовершеннолетнего. На основе исследования сделано отграничения медицинского и юридического критериев уменьшенной вменяемости и невменяемости. Дается характеристика отставания психического
развития несовершеннолетнего.
Ключевые слова: несовершеннолетний, психическое развитие, медицинский и юридический
критерий, аффект, уменьшенная вменяемость.
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ВІДВЕРНЕННЯ ПРОТИПРАВНОГО НАСИЛЬНИЦЬКОГО ВТОРГНЕННЯ У ЖИТЛО
ЧИ ІНШЕ ПРИМІЩЕННЯ ЯК МЕТА НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ
Проаналізовано основні аспекти такої мети необхідної оборони, як відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення. Зроблено висновки про те, що існують розбіжності у кримінальному, цивільному та житловому законодавстві з приводу одних і тих же термінів, зокрема, у роз’ясненнях
понять «житло», «інше приміщення чи володіння особи», «сховище», «вторгнення», «проникнення» помітними
є неточності і протиріччя. Звертається увага на важливість їх офіційного тлумачення Конституційним Судом
України для встановлення такої мети необхідної оборони, як відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення.
Ключові слова: необхідна оборона, відвернення протиправного насильницького вторгнення, проникнення, житло, інше приміщення чи володіння особи, сховище.

Постановка проблеми. Законодавець у ч.5
ст. 36 Кримінального кодексу України приділив
особливу увагу випадкам, коли заподіяння тому,
хто посягає, будь-якої шкоди буде вважатись
правомірним і не матиме наслідком кримінальну
відповідальність. Зокрема, необхідно, щоб той,
хто обороняється, мав на меті відвернути протиправне насильницьке вторгнення у житло чи інше приміщення. Проте на практиці виникають
проблеми, пов’язані зі встановленням даної мети: часто не зовсім очевидним є те, що ж саме
потрібно розуміти під «насильницьким вторгненням», а також під «житлом чи іншим приміщенням». Це зумовлено особливостями і складністю українського законодавства.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Теоретичними джерелами дослідження є філософські праці, правова література радянського і
сучасного періоду. Під час даного дослідження
були опрацьовані праці наступних учених:
М. І. Бажанова, Ю. В. Бауліна, В. Л. Володарського, Л. В. Гусар, О. М. Лупіносової, В. Т. Маляренка,
М. І. Мельника,
В. В. Сташиса,
П. Л. Фріса, С. С. Яценка та ін. Вказані вчені тією чи іншою мірою досліджували таку мету необхідної оборони як відвернення протиправного
насильницького вторгнення у житло чи інше
приміщення, проте детально не аналізували всі
аспекти даного формулювання, а це питання, на
нашу думку, потребує особливої уваги, що, власне, і зумовило актуальність обраної теми та визначило необхідність її детального дослідження.
Мета статті полягає у тому, щоб дослідити
основні аспекти такої мети необхідної оборони,
як відвернення протиправного насильницького
вторгнення у житло чи інше приміщення.
Виклад основного матеріалу. Житло для
людини така ж необхідна природна річ як одяг та

їжа. Споконвіків людина дбає про своє житло,
оберігає його, захищає. Житло є невід’ємною
складовою особистого життя людини. Вона має
природне право жити так, як бажає, бути захищеною від оприлюднення фактів особистого
життя. Але це неможливо без поваги до її житла,
де значною частиною проходить це особисте
життя, і тому людина має таке ж природне право
не тільки на саме житло, а й на його недоторканність. Вислів «мій дім – моя фортеця» найбільш
влучно розкриває суть цього феномена. Саме тому міжнародні правові акти декларують право
людини на недоторканність її житла [25, с. 3].
Наприклад, ст. 12 Загальної декларації прав людини, яка прийнята і проголошена резолюцією
217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10
грудня 1948 pоку, передбачає: «…Ніхто не може
зазнавати безпідставного втручання у його особисте та сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність його житла ... Кожна людина має право на захист законом від подібних
втручань чи посягань [22]». Аналогічна вимога
міститься у ст. 17 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, прийнятого Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 pоку
[24]. Стаття 8 Конвенції про захист прав людини
і основних свобод від 4 листопада 1950 pоку, відомої як Європейська конвенція з прав людини,
комплексно декларує названі права. Зокрема, у
ній зазначено, що кожен має право на повагу до
його приватного і сімейного життя, житла і таємниці листування [23].
У ч. 5 ст. 36 Кримінального кодексу України (надалі – КК України) чітко встановлено [5]:
не є перевищенням меж необхідної оборони і
не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших
засобів чи предметів для захисту від нападу
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озброєної особи або нападу групи осіб, а також
для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає (виділено мною. – О.Б.).
На нашу думку, існує проблема, яка
пов’язана з юридичною конструкцією ч. 5 ст. 36
КК України [5], а саме тією її частиною, де зазначається вищевказана спеціальна мета необхідної оборони – відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення. Суть цієї проблеми полягає у наступному: по-перше, вторгнення як таке обмежує потерпілого у застосуванні свого права на необхідну оборону, оскільки навіть проникнення у житло вже є надзвичайно небезпечним, а, по-друге,
словосполучення «житло чи інше приміщення»
не враховує всіх аспектів захисту нерухомості,
наприклад, те ж подвір’я чи земельна ділянка у
такому разі не можуть перебувати під абсолютним правом недоторканності власності, хоча
проникнення до них теж є надзвичайно небезпечним (нарівні з житлом).
Для початку, на нашу думку, потрібно
встановити зміст основних понять, які вживаються законодавцем у ч. 5 ст. 36 КК України [5].
Розпочнемо з роз’яснення сутнісної відмінності
між вторгненням і проникненням: вважаємо, вона полягає у тому, що при вторгненні тим, хто
посягає, фізично долаються перешкоди, шляхом
застосування насильства, пошкодженням майна і
т.ін. Проникнення ж передбачає таємність. Плутанини також додає п. 22 Постанови Пленуму
Верховного Суду України № 10 «Про судову
практику у справах про злочини проти власності» від 6 листопада 2009 року [20], в якому
роз’яснюється, що під проникненням у житло,
інше приміщення чи сховище слід розуміти незаконне вторгнення до них будь-яким способом
(із застосуванням засобів подолання перешкод
або без їх використання; шляхом обману; з використанням підроблених документів тощо або за
допомогою інших засобів), який дає змогу винній особі викрасти майно без входу до житла,
іншого приміщення чи сховища (виділено
мною. – О.Б.). Тому вважаємо, що вживання
обох термінів, розширить коло випадків, в яких
можна заподіяти шкоду правопорушнику, здійснюючи захист, зокрема власності.
Вважаємо, що протиправне насильницьке
вторгнення у житло чи інше приміщення – це
відкрите (не таємне) проникнення у житло чи
інше приміщення з метою вчинення протиправних дій, наприклад, крадіжки, грабежу чи роз126

бою, поєднане з насильством. Воно може здійснюватися з подоланням перешкод або опору людей, за допомогою різних знарядь [26, с. 420]. На
перший погляд може здатися, що приставка
„протиправне” зайва – насильницьке вторгнення
у житло чи інше приміщення само по собі вже є
протиправним діянням. Але насправді є випадки,
коли закон небезпідставно дозволяє таке насильницьке вторгнення у житло чи інше приміщення
– ким же, за яких умов і на підставі яких саме
нормативно-правових актів це допускається?
Ідеться про надзвичайні ситуації, коли необхідно
врятувати життя людей або майно, а також у разі
переслідування правопорушника спеціально
уповноваженими органами, підрозділами, розшуку зниклої особи та деяких інших (Закони
України „Про оперативно-розшукову діяльність”
[9], „Про організаційно-правові основи боротьби
з організованою злочинністю” [11], „Про міліцію” [8] тощо). В основі цього лежать аналогічні положення Конституції України (ч.3 ст.30)
[1]. В. Т. Маляренко зазначає, що не буде протиправним порушення недоторканності житла та
іншого володіння особи у випадках надзвичайної
необхідності (для запобігання пожежі, затопленню, вибуху тощо, для відвернення злочинних
посягань на житло чи людей, які в ньому перебувають). Неможливо спочатку отримувати рішення суду для того, щоб увійти у приміщення при
землетрусі чи після нього з метою визволення
людей. Не може чекати людина з нижнього поверху, якщо її квартиру заливають з верхнього, і
спочатку бігти у суд за рішенням на проникнення у квартиру, в якій прорвало труби, а мешканці
відсутні. Не може людина зволікати, коли з чужої квартири, де відсутні мешканці, йде витік
газу. Працівники пожежної охорони, відповідно
до ст. 34 Закону України «Про пожежну безпеку» від 17 грудня 1993 року [12], під час гасіння
пожеж мають право на безперешкодний доступ у
всі жилі, виробничі та інші приміщення і при
цьому матеріальні збитки, пов’язані з пошкодженням майна під час гасіння пожежі, пожежна
охорона не відшкодовує. У разі введення в Україні надзвичайного стану у зв’язку з масовими
порушеннями громадського порядку компетентні
державні органи серед інших додаткових заходів
можуть проводити також і огляд службових
приміщень та житла громадян (ст. 18 Закону
України «Про правовий режим надзвичайного
стану» від 16 березня 1992 року [15]). Також у
випадку введення в Україні або в окремих її місцевостях воєнного стану, військовому командуванню надається право разом із органами вико-
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навчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування, а якщо це неможливо, – самостійно запроваджувати та здійснювати такі заходи правового
режиму воєнного стану, як, зокрема: у разі потреби проводити огляд службових приміщень і
житла громадян (п. 7 ст. 15 Закону України «Про
правовий режим воєнного стану» від 6 квітня
2000 року [16]). Стаття 25 Закону України «Про
Службу безпеки України» від 25 березня 1992
року надає органам і співробітникам Служби
безпеки України право при безпосередньому
припиненні злочинів, розслідування яких віднесено законодавством до компетенції Служби
безпеки, переслідуванні осіб, підозрюваних у
вчиненні злочину, заходити у жилі, службові та
інші виробничі приміщення на території і земельні ділянки та оглядати їх із наступним повідомленням прокурора протягом 24 годин [10].
Посадові особи, залучені до проведення антитерористичної операції, відповідно до ст. 15 Закону
України «Про боротьбу з тероризмом» від 20 березня 2003 року мають право входити (проникати) у жилі та інші приміщення, на земельні ділянки, що належать громадянам, під час припинення терористичного акту та при переслідуванні
осіб, які підозрюються у вчиненні злочину [17].
У такому разі шкода від проникнення в чуже житло чи інше володіння завжди буде менша, ніж
та, що могла виникнути, якщо такого проникнення своєчасно не здійснити. Саме на такі випадки орієнтує ч. 2 ст. 8 Європейської конвенції
з прав людини [23], в якій ідеться, що держава не
може втручатися у здійснення права на повагу до
особистого та сімейного життя людини, житла і
таємниці листування інакше, ніж згідно із законом, та у випадках, необхідних у демократичному суспільстві в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту
країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров’я або моралі чи з метою захисту прав і свобод інших людей. Ст. 395
КК України [5] передбачена кримінальна відповідальність за порушення правил адміністративного нагляду, зокрема, за самовільне залишення
особою місця проживання з метою ухилення від
адміністративного нагляду. Аналогічно встановлена й адміністративна відповідальність за порушення правил адміністративного нагляду (ст.
187 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року) [4]. Відповідно до ст. 10 Закону України «Про адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі» від 1 грудня 1994 року, до осіб,

щодо яких установлено адміністративний нагляд,
застосовується таке обмеження, як «заборона
виходу з будинку (квартири) у визначений час,
який не може перевищувати восьми годин на добу» [13]. Згідно зі ст. 7 цього Закону працівники
міліції зобов’язані систематично контролювати
поведінку осіб, взятих під адміністративний нагляд, тобто вони у будь-який час зобов’язані
входити до житла чи до іншого володіння особи,
яка знаходиться під адміністративним наглядом,
щоб з’ясувати: перебуває піднаглядний у житлі
чи ні. І кожний раз отримувати попередньо рішення суду на проникнення до житла, якщо піднаглядний буде проти цього заперечувати або
якщо він там відсутній, навряд чи буде сприяти
цілям боротьби зі злочинністю. Ось чому, всупереч конституційній нормі, але у відповідності зі
ст. 8 Конвенції, у п. 15 ст. 11 Закону України
«Про міліцію» від 20 грудня 1990 року передбачено, що міліції для виконання покладених на неї
обов’язків надається право входити безперешкодно у будь-який час доби до житла чи до іншого
володіння особи, яка перебуває під адміністративним наглядом, з метою перевірки виконання
встановлених судом обмежень [8]. Пунктом 15
ст. 3 Закону України «Про виконавче провадження» від 21 квітня 1999 року [14] передбачено, що державний виконавець при здійсненні
виконавчого провадження має право у процесі
виконання рішень за наявності вмотивованого
рішення суду про примусове проникнення до
житла чи іншого володіння фізичної особи безперешкодно входити на земельні ділянки, до житлових та інших приміщень боржника – фізичної
особи, особи, у якої знаходиться майно боржника чи майно та кошти, належні боржникові від
інших осіб, проводити у них огляд, у разі необхідності примусово відкривати їх в установленому порядку із залученням працівників органів внутрішніх справ, опечатувати такі приміщення, арештовувати, опечатувати та вилучати належне боржникові майно, яке там перебуває та на яке за законом можливо звернути стягнення [25, с. 8, 9].
Цікавим і спірним є питання, що стосується
приміщень у місцях позбавлення волі та у казармах військовослужбовців – з урахуванням специфіки перебування у них контингенту визнати,
що обмеження права на недоторканність житла і
проникнення у них допускаються на тих же умовах, що і в житло, неможливо. Хоча такі місця
безпосередньо і фактично (інші варіанти просто
виключаються для цих осіб) призначені для проживання саме даної категорії людей.
Наступне, що належить встановити, так це
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те, що ж, власне, потрібно розуміти під житлом,
іншим приміщенням, сховищем.
У ст. 30 Конституції України зазначено, що
кожному гарантується недоторканність житла
[1]. Ця недоторканність є гарантією права на володіння, користування, розпорядження майном,
на невтручання в особисте та сімейне життя та
права на життя від злочинних посягань з боку
третіх осіб. Право на повагу до приватного і сімейного життя особи, до її житла і таємниці листування доповнюють одне одного. І тому право
на недоторканність житла особи означає не тільки заборону незаконно входити або іншим чином
проникати у нього всупереч волі осіб, які у ньому проживають чи ним користуються на законних підставах, а й заборону розголошувати все,
що у ньому діється. Недоторканність житла
означає і недоторканність будь-якої речі, яка у
ньому знаходиться. Вилучення з житла особи
будь-яких речей або підкидання таких речей за
допомогою різних пристроїв, коли правопорушник
перебуває поза межами житла, судова практика
також розглядає як проникнення у житло або інше
володіння. Як звичайне підслуховування розмов,
що відбуваються в житлі, так і за допомогою електронних і спеціальних технічних засобів також є
проникненням у житло, оскільки таким чином порушується таємниця розмов у ньому [25, с. 4]. Тобто із закріпленням гарантії недоторканності житла
людям було одночасно гарантовано не одне, а цілу
низку найважливіших прав.
У Конституції України (ст. 30) [1], Кримінальному кодексі України від 5 квітня 2001 року
(ст. 162) [5] та Кримінально-процесуальному кодексі України від 28 грудня 1960 року [2] (ст.141)
немає тлумачення поняття житла [25, с. 5], а Житловий кодекс Української РСР від 30 червня
1983 року оперує поняттям «житловий фонд»,
яке є доволі загальним, на нашу думку [3]. Так,
згідно його ст. 4, жилі будинки, а також жилі
приміщення в інших будівлях, що знаходяться на
території Української РСР, утворюють житловий
фонд. Водночас, до житлового фонду не входять
нежилі приміщення у жилих будинках, призначені для торговельних, побутових та інших потреб непромислового характеру. Згідно статті
379 Цивільного кодексу України від 16 січня
2003 року (надалі – ЦК України) житлом фізичної особи є житловий будинок, квартира, інше
приміщення, призначені та придатні для постійного проживання [6]. Власне, ЦК України окремо визначає наступні об’єкти права власності:
житловий будинок – будівля капітального типу,
споруджена з дотриманням вимог, встановлених
128

законом, іншими нормативно-правовими актами,
і призначена для постійного у ній проживання
(ст. 380 ЦК України [6]); садиба – земельна ділянка разом з розташованими на ній житловим будинком, господарсько-побутовими будівлями,
наземними і підземними комунікаціями, багаторічними насадженнями (ст. 381 ЦК України [6]);
квартира – ізольоване помешкання в житловому
будинку, призначене та придатне для постійного
у ньому проживанні (ст. 382 ЦК України [6]).
Стаття 29 ЦК України визначає поняття місця
проживання фізичної особи, називаючи крім житлового будинку і квартири, ще й інше приміщення, придатне для проживання у ньому – гуртожиток, готель тощо. Виходячи зі змісту ч. 1 ст.
812 ЦК України [6] перелік помешкань, які можуть бути предметом договору найму житла, не є
вичерпний. Очевидно, що законодавець мав на
увазі інші будівлі, споруди і приміщення (дачний
або садовий будинок, які придатні для постійного проживання та належать наймодавцеві на праві приватної власності та зареєстровані як нерухомість у встановленому порядку). Варто згадати, що у листі Верховного Суду СРСР від 23 червня 1983 року № 01-16/31-83 роз’яснено, що “житло” – це передбачене для постійного або тимчасового проживання людей і ведення домашнього господарства приміщення, у якому знаходиться майно, яке вони мають, або частина його (квартира,
особистий жилий будинок, гуртожиток, дачний
будиночок, номер у готелі, барак, залізничний вагончик, які прилаштовані для тимчасового проживання, та ін.) [21]. Верховний Суд СРСР вважав,
що до житла належать також складові його частини, в яких люди можуть деякий час не перебувати
або безпосередньо не проживати, але які суміжні з
жилим приміщенням (підвал, горище, сіни, кухня,
комора, літня частина будинку тощо).
Проте є постанова Пленуму Верховного
Суду України № 2 „Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі
дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина
під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства” від 28 березня 2008 року [19], в якій детальніше
роз’яснюється, що треба розуміти під житлом.
Отже, згідно з нею, житлом вважається: 1) особистий будинок з усіма приміщеннями, які призначені для постійного чи тимчасового проживання у них, а також ті приміщення, які хоча й не
призначені для постійного чи тимчасового проживання у них, але є складовою будинку;
2) будь-яке житлове приміщення, незалежно від
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форми власності, яке належить до житлового
фонду і використовується для постійного або
тимчасового проживання (будинок, квартира у
будинку будь-якої форми власності, окрема кімната у квартирі тощо); 3) будь-яке інше приміщення або забудова, які не належать до житлового фонду, але пристосовані для тимчасового
проживання (дача, садовий будинок тощо). Також у ній зазначається, що згідно з вимогами
ст.17 Закону України «Про виконання рішень та
застосування практики Європейського суду з
прав людини» від 23 лютого 2006 року [18], судам необхідно враховувати, що, відповідно до
практики Європейського суду з прав людини,
поняття «житло» у п. 1 ст. 8 Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод [23] охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може
поширюватися на офісні приміщення, які належать
фізичним особам, а також офіси юридичних осіб,
їх філій та інші приміщення. Варто зауважити, що
питання про віднесення чи не віднесення службового приміщення до житла є досить спірним і неоднозначним. З одного боку, якщо виходити з того,
для якої мети з самого початку експлуатації було
призначено таке приміщення, то у випадку віднесення його до службового приміщення, житлом
вважатися воно, мабуть, не може. У випадку ж,
якщо частина житла, житлового приміщення,
включена до житлового фонду, використовується
як службове приміщення, то воно, очевидно, у повному обсязі (включаючи і службове приміщення)
повинне розглядатись як категорія “житло”. Це
стосується також і тих спірних випадків, коли житло використовується як “офіс” приватними підприємцями, зареєстрованими за даною адресою.
Ще одним важливим роз’ясненням, яке міститься у вказаній вище Постанові є те, як слід
розуміти термін «інше володіння»: це такі об’єкти (природного походження та штучно створені),
які за своїми властивостями дають змогу туди
проникнути і зберегти або приховати певні
предмети (речі, цінності). Ними можуть бути,
зокрема, земельна ділянка, сарай, гараж, інші
господарські будівлі та інші будівлі побутового,
виробничого та іншого призначення, камера сховища вокзалу (аеропорту), індивідуальний банківський сейф, автомобіль тощо.
Житловим будинком можна вважати будівлю, в якій вся чи не менше половини корисної
площі зайнята житловими приміщеннями. Судова практика визнає житлом купе провідника, каюту члена команди морського чи річкового судна, будівельний вагончик, збірний будинок та
іншу тимчасову споруду, яка спеціально присто-

сована і використовується для тривалого проживання людей [26, с. 420]. Інше приміщення – це
різноманітні постійні, тимчасові, стаціонарні або
пересувні будівлі чи споруди, призначені для
розміщення людей чи матеріальних цінностей
(виробниче чи службове приміщення підприємства, установи, організації, гараж, інша будівля
господарського призначення, яка відокремлена
від житлових будівель, тощо).
Проте, не зовсім зрозуміло, чи можна відносити до категорії “житло” самочинно збудовані будівлі, різного роду споруди (гараж, сарай),
які використовуються для тимчасового чи постійного проживання. Мається на увазі той неоднозначний, з погляду закону, період часу, що триває до
моменту, коли згідно статті 376 ЦК України [6]
буде реалізовано передбачену можливість визнання судом права власності на самочинно збудовані
житлові будинки. Та сама проблема і з ситуаціями
проживання громадян у будинках, які за віком або
з інших причин (повінь, землетрус, аварії тощо)
втратили якість придатності для постійного проживання, у будинках, що загрожують обвалом.
У п. 22 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 10 «Про судову практику у справах
про злочини проти власності» від 6 листопада 2009
року [20] роз’яснюється, що «…Під сховищем слід
розуміти певне місце чи територію, відведені для
постійного чи тимчасового зберігання матеріальних цінностей, які мають засоби охорони від доступу до них сторонніх осіб (огорожа, наявність
охоронця, сигналізація тощо), а також залізничні
цистерни, контейнери, рефрижератори, подібні
сховища тощо. Не може визнаватися сховищем
неогороджена і така, що не охороняється, площа
або територія, на яку вхід сторонніх осіб є вільним,
а також та, що була відведена та використовується
для вирощування продукції чи випасу тварин (сад,
город, ставок, поле тощо)».
Нами вбачається серйозна небезпека, яка
виникає внаслідок проникнення осіб на вказані
подвір’я чи земельну ділянку. Відповідні положення Кримінального кодексу України, зокрема
стаття 162, частини треті статей 185, 186, 187 [5]
(проникнення у житло, інше приміщення чи сховище передбачено як кваліфікуюча ознака даних
злочинів), не прирівнюють названі вище об’єкти
до житла або іншого володіння особи. Вважаємо,
що такі місця у певних випадках можна віднести
до категорії «сховище». Окрім того, у частинах
третіх статей 185, 186, 187 КК України (розділ VI
«Злочини проти власності») йдеться про сховище,
проте у ч. 5 ст. 36 КК України [5] чомусь (помилково, на нашу думку) цей термін відсутній.
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Завершує всю цю плутанину найновіший
серед названих вище нормативно-правових актів
– Кримінальний процесуальний кодекс України
від 13 квітня 2012 року [7]. У його ст. 233 зазначається наступне: під житлом особи розуміється
будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та
пристосоване для постійного або тимчасового
проживання в ньому фізичних осіб, а також всі
складові частини такого приміщення; не є житлом приміщення, спеціально призначені для
утримання осіб, права яких обмежені за законом;
під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового,
господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи;
слідчий, прокурор має право до постановлення
ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого
володіння особи лише у невідкладних випадках.
Висновки. Існують розбіжності у кримінальному, цивільному та житловому законодавстві
з приводу одних і тих же термінів, а це, а також
складнощі застосування зазначених норм у кримінальному процесі, викликає на практиці певні
труднощі: якщо порівнювати ці тлумачення у
відповідних нормативно-правових актах, то у
роз’ясненнях термінів «житло», «інше приміщення», «сховище» та ін. помітними є неточності і протиріччя. На наше переконання, настільки
важливі, ключові положення потребують повного і саме офіційного тлумачення, яке, відповідно
до чинного законодавства, вправі здійснити лише Конституційний Суд України. Вважаємо, що
офіційне тлумачення останнім таких термінів як
«житло», «інше приміщення чи володіння особи»,
«сховище», «вторгнення», «проникнення» є дуже
актуальним для встановлення такої мети необхідної оборони, як відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, і повинно бути здійснено якнайшвидше.
Такі роз’яснення, на нашу думку, не лише зміцнять
інститут необхідної оборони в Україні, а й створять
додаткові гарантії недоторканності власності у нашій державі, дозволять почувати громадянам себе
більш упевнено у випадках відвернення чи припинення суспільно небезпечних посягань на їхні життя, здоров’я, власність тощо.
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O.М. Bodnaruk
THE PREVENTION OF UNLAWFUL VIOLENT INTRUSION INTO HOUSING
OR OTHER BUILDING AS THE PURPOSE OF SELF-DEFENSE
Summary
The basic aspects of such a purpose of self-defense as the preventing of unlawful violent intrusion into housing
or other building has been analyzed. It is concluded that there are differences in criminal, civil and housing legislation
on the same terms, in particular, it is notable discrepancies and contradictions in clarifying the terms “housing”, “other
premises or property of a person”, “storage”, “intrusion,” “penetration”. Attention is drawn to the importance of their
official interpretation by the Constitutional Court of Ukraine to establish of such a purpose of self-defense as the
preventing of unlawful violent intrusion into housing or other building.
Keywords: self-defense, necessary defense, prevention of unlawful violent intrusion, penetration, housing, other
premises or property, storage.
А.Н. Боднарук
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО НАСИЛЬСТВЕННОГО ВТОРЖЕНИЯ
В ЖИЛИЩЕ ИЛИ ИНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ КАК ЦЕЛЬ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ
Аннотация
Проанализированы основные аспекты такой цели необходимой обороны, как предотвращение противоправного насильственного вторжения в жилище или иное помещение. Сделаны выводы о том, что существуют
различия в уголовном, гражданском и жилищном законодательстве по поводу одних и тех же терминов, в частности, в разъяснениях терминов «жилье», «другое помещение или владение человека», «хранилище», «вторжение», «проникновение» заметны неточности и противоречия. Обращается внимание на важность их официального толкования Конституционным Судом Украины для установления такой цели необходимой обороны, как
предотвращение противоправного насильственного вторжения в жилище или иное помещение.
Ключевые слова: необходимая оборона, предотвращение противоправного насильственного вторжения,
проникновение, жилье, другое помещение или владение человека, хранилище.
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КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДСТАВ ТА МОТИВІВ ВІДМОВИ
ПРОКУРОРА ВІД ОБВИНУВАЧЕННЯ В СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ
Розглянуто процесуально-правові проблеми реалізації інституту відмови прокурора від обвинувачення на
практиці. Встановлено, що в будь-якому випадку, для того, щоб прокурор здійснив відмову від обвинувачення,
повинні бути підстави, тобто сукупність обставин, умов, фактів, що являються основою для прийняття такого
рішення. Крім підстав в основі відмови від обвинувачення повинні лежати і певні мотиви. Основною метою
відмови прокурора від обвинувачення повинно бути справедливе і законне вирішення справ в даному випадку
також здійснення реабілітації невинного.
Ключові слова: відмова від обвинувачення, підстави відмови, мотиви відмови.

Актуальність теми. Здійснюючи конституційну функцію та підтримуючи державне обвинувачення в суді, органи прокуратури повинні
дотримуватись норм чинного законодавства. Функція підтримання державного обвинувачення в
суді не повинна бути односторонньою і спрямовуватись виключно на притягнення особи до
кримінальної відповідальності. Необхідно пам’ятати, що якщо в результаті судового розгляду
прокурор дійде до переконання, що пред’явлене
особі обвинувачення не підтверджується, тобто стане очевидною відсутність події злочину
чи відсутність в діянні особи складу злочину
(правова підстава відмови), прокурор повинен
відмовитись від обвинувачення і у своїй постанові викласти мотиви відмови.
Мета статті – дослідження та розв’язання
концептуальних проблем, пов’язаних із підтриманням державного обвинувачення в суді та відмовою
від нього, аналіз процесуальних проблем реалізації
даного інститут на практиці і як результат розробка
рекомендацій щодо удосконалення процесуального
порядку здійснення даної діяльності.
Виклад основного матеріалу. В будьякому випадку, для того, щоб прокурор здійснив
відмову від обвинувачення, повинні бути підстави, тобто сукупність обставин, умов, фактів, що
являються основою для прийняття такого рішення. Підстави відмови прокурора від обвинувачення повинні бути нормативно закріплені, визначені та вичерпні в характері. На основі підстав настають наслідки прийняття відповідного
рішення, пов’язані з використанням наданого
права. Крім підстав в основі відмови від обвинувачення повинні лежати і певні мотиви (франц.
motif – спонукальна причина; первісно – той, що
приводить у рух) – усвідомлена спонука (прагнення) до здійснення конкретних вольових дій,
зумовлена потребами та інтересами [1, с.620].
Варто погодитись з думкою В.С. Зеленець132

кого, який в своїх працях здійснює такий умовний поділ підстав відмови від обвинувачення:
правові (підстави зазначенні в нормах права);
фактичні (доказова інформація, яка вказує на недоведеність вини особи, незаконне притягнення
її до кримінальної відповідальності і, як наслідок, необхідність повної чи часткової відмови від
обвинувачення); психологічні(підстави, що базуються на внутрішньому переконанні прокурора
у невинуватості особи, яка притягується до кримінальної відповідальності) [2, с.76].
При здійсненні відмови від обвинувачення
повинна враховуватись і суб’єктивна сторона,
тобто особиста позиція прокурора. Не слід забувати, що прокурор у суді проводить обвинувальну діяльність, тому його відмова можлива і необхідна, якщо він упевнений і переконаний у невинності обвинуваченого.
Принципова можливість зміни прокурором
свого початкового переконання у винності обвинуваченого вимагає проаналізувати підстави, які
вплинули на його позицію, як державного обвинувача. Підстав у кожному випадку в тому числі
і при відмові прокурора від обвинувачення може
бути певна кількість і за змістом досить різна.
Згідно норм чинного законодавства правові
підстави відмови прокурора від обвинувачення,
передбачені в п.1, 2,3 ч.1 ст.284 КПК України,
це, зокрема: встановлена відсутність події кримінального правопорушення; встановлена відсутність в діянні складу кримінального правопорушення; не встановленні достатні докази для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримання.
Вже в процесі підготовки постанови про
відмову від обвинувачення посилання прокурора
на підстави, зазначенні в нормах законодавства, є
обов’язковим. Прокурор повинен звертати увагу
на ті обставини, які характеризують кожну правову підставу для відмови від обвинувачення.
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Так, у разі встановлення під час судового розгляду відсутності події кримінального правопорушення (ч.1 п.1 ст.284 КПК) прокурор повинен у
постанові вказати підставу відмови і назвати
елемент, що визначає відсутність поняття злочину, чому він стверджує, що діяння, вчинене
суб’єктом, не є злочином, який елемент відсутній
у даному діянні – ознаки суспільної небезпеки,
протиправності, винуватості чи кримінальноправової караності.
У разі відмови від обвинувачення на підставі відсутності в діянні складу кримінального
правопорушення (ч.1 п.2 ст.284 КПК) прокурор
повинен вказати, який елемент складу кримінального правопорушення відсутній і звернути
увагу на ці обставини або, який саме елемент
складу кримінального правопорушення(суб’єкт,
суб’єктивна сторона, об’єкт чи об’єктивна сторона) не знайшов свого підтвердження в суді.
Фактичні підстави можна об’єднати у
кілька груп:
1. Судове слідство показало, що докази, зібрані під час досудового слідства, на підставі
яких прокурор планував зробити висновки про
винність особи, були оцінені невірно, без необхідної ретельності та аналізу. Така помилка прокурора може бути зумовлена й непоміченими недоліками досудового розслідування, які можуть
виявитись у суді. Оскільки суд не обмежений обсягом доказової інформації, що є у справі, і сам може
витребувати додаткові докази, тому виявлення у
суді нових, раніше невідомих або не досліджених,
неоцінених доказів може змінити позицію прокурора. Названі фактичні обставини вимагають від
прокурора відмовитись від підтримання державного обвинувачення, якщо вони вплинули на вирішення питання про встановлення події злочину,
наявність у діянні обвинуваченого складу злочину і
доведеність його участі у вчиненні злочину.
2. Під час судового слідства виявились нові, раніше невідомі обставини, які зламали всю
систему обвинувачення, побудованого на фактах,
котрі під час досудового слідства не були перевірені в повному обсязі. Наприклад, були допитані
нові свідки, які викликані за клопотанням захисту, які своїми показаннями піддали сумніву чи
взагалі спростували зібрані докази, на яких засновувалось обвинувачення[3,с.176]. Остаточне
формування позиції державного обвинувача щодо підтримання державного обвинувачення чи
відмови від нього досить часто формується саме
на стадії судового слідства, коли прокурор аналізує всі зібрані і дослідженні дані по відповідному
кримінальному провадженні. Прокурор, підтри-

муючи обвинувачення в суді, повинен бути максимально готовим до різних ситуацій, які можуть
виникнути і кардинально вплинути на його позицію. Прокурор, вивчивши належним чином матеріали справи та клопотання, заявлені обвинуваченим
і його захисником на досудовому слідстві, в деякій
мірі може спрогнозувати поведінку обвинуваченого та його захисника, а саме: які докази і клопотання вони заявлять в судовому засіданні.
3. Під час здійснення судового слідства виявляються факти грубих порушень норм КПК
при проведенні досудового розслідування: фальсифікація, односторонність, усунення із справи
усього того, що виправдовувало б обвинуваченого, порушення закону при збиранні доказів, в
результаті чого деякі з них можуть втратити
юридичну силу, легковажна перевірка чи невірна
оцінка доказів, невірне трактування висновків
експерта та інше.
Серед практиків існує твердження (переконання), що будь-яка відмова від обвинувачення
означає, що раніше існуюче обвинувачення було
недостатньо обґрунтованим і незаконним, у всіх
випадках відмова тягне за собою реабілітацію
особи обвинуваченої у вчиненні злочину. Отже,
при початковому формуванні обвинувачення органами кримінального переслідування була допущена помилка, проте вона безсумнівно не у
всіх випадках повинна тягти відповідальність
посадової особи, оскільки може бути викликана і
об’єктивними причинами.
На думку І.М. Садовського до підстав відмови прокурора від обвинувачення можна віднести: 1) виявлення в ході судового розгляду нових
обставин, які спростовують обвинувачення; 2)
кардинально іншу оцінку прокурором зібраних
по справі доказів порівняно з тією, яка була дана
в обвинувальному акті.
Відмова прокурора від обвинувачення, може відбутись не тільки в результаті зміни в ході
судового розгляду кримінального провадження, а
також і при наявності тієї ж бази доказів, що і на
досудовій стадії і тих же встановлених обставин.
Неможливо виключити ситуацію, коли особа, яка
здійснює підтримання обвинувачення на досудовому слідстві і обвинувач в суді по різному оцінюють докази, зібрані по справі. «Відмова державного обвинувача від обвинувачення може
бути обґрунтована тим, що зібрані по справі докази, які раніше привели до висновку про винність обвинуваченого, після їх перевірки в умовах відкритості і змагальності процесу на основі
усності вже не є настільки переконливими, якими вони здавались за матеріалами досудового
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слідства. Досудове слідство було проведено по
справі повно і об’єктивно, докази були наявні,
висновок прокурора про необхідність передати
обвинуваченого суду був обґрунтований, проте
всі ці докази після перевірки на судовому слідстві похитнули переконання прокурора про винність обвинуваченого. Отже підставою відмови
прокурора від обвинувачення є не тільки зміна
доказової бази чи обставин справи, але і переоцінка зібраних по справі доказів в результаті яких
стало наявним, що відсутня подія злочину або
відсутній в діяннях особи склад злочину.
Що стосується психологічних підстав відмови від обвинувачення, то внутрішнє переконання прокурора про винність особи є досить
важливою обставиною, яка може вплинути на неспроможність державного обвинувача виконати
свою процесуальну функцію обвинувачення. Саме
після етапу судового слідства досить часто позиція
державного обвинувача у справі стає хиткою.
Варто погодитись з думкою І. Демидова, А.
Тушина та ін. про те, що переконаність державного обвинувача у винності обвинуваченого має
важливе значення для процесу [4, с.25-26].Крім
того необхідно пам’ятати, що прокурору «дозволено лише те, що передбачено законом або не
суперечить йому», це означає, що прокурор може
відмовитись від підтримання державного обвинувачення в суді не тоді коли захоче, а тоді, коли
це продиктовано вимогами закону, дослідженням
обставин справи. Таким чином, самостійність
прокурора не може бути довільною, нічим не
зумовленою. Вона має базуватися на сукупності
таких обставин, які виступають основою відмови
від підтримання державного обвинувачення.
Тут названі загальні риси підстав, які впливають на прокурора, на його переконаність, що в
подальшому в ряді випадків спонукає його відмовитися від обвинувачення. Названі підстави
розглянуті тільки в аспекті змін у фактичних обставинах справи, що викликали необхідність
відмовитись від обвинувачення. Водночас необхідно відмітити, що у кримінальному судочинстві враховуються тільки визначені факти, тому
для відмови прокурора від обвинувачення необхідно, щоб вони мали юридичну характеристику
та знаходили відображення у кримінальнопроцесуальному законі.
Для відмови прокурора від державного обвинувачення необхідна наявність достатніх підстав, фактичні дані необхідні не тільки для підтримання обвинувачення, а й для відмови від
нього. Отже, в основі прийняття рішення прокурором відмовитися від обвинувачення лежать певні
134

фактичні дані, достатність доказів, але не в їх кількісній характеристиці, а в якісній. Наявність підстав для відмови від обвинувачення означає їх відсутність для підтримання обвинувачення.
Варто погодитись з думкою Я.О.Ковальової, яка стверджує, що на формування переконання державного обвинувача при підтриманні
державного обвинувачення в тому числі і у разі
відмови від обвинувачення вплив здійснюють
також ряд факторів, які об’єднуються в окремі
групи. Досить часто негативний вплив на державне обвинувачення має переважно карна направленість діяльності органів прокуратури; кадрове
забезпечення органів прокуратури, (адже від
вміння правильно встановити фактичні обставини, дати оцінку доказам, визначити юридичну
кваліфікацію дозволяє державному обвинувачу
зайняти правильну позицію по справі, що ґрунтується на матеріалах слідства і відповідає вимогам закону); моральні та інтелектуальні якості
державного обвинувача, його психологічна стійкість; психологічна атмосфера в прокуратурі, а
також в суді при здійсненні кримінального провадження;роль керівника прокуратури, який затвердив обвинувальний акт(адже в практиці існують випадки, коли керівники міських, районних органів прокуратури необґрунтовано орієнтують підлеглих державних обвинувачів робити
все для запобігання виправдувальних вироків);моральні фактори взаємовідносин державного обвинувача з іншими суб’єктами кримінального процесу, особливо з обвинуваченим і потерпілим [5, с.180].
На основі визначених підстав, керуючись
мотивом, як певною внутрішньою рушійною силою, що спонукає прокурора до дії, здійснюється
відмова прокурора від обвинувачення. Мотив
відмови повинен відображатись у постанові про
відмову від обвинувачення.
Мотив відмови прокурора від підтримання
державного обвинувачення – це внутрішнє переконання прокурора про невинність особи у вчиненні злочину, на основі якого прокурор прагне
відмовитись від обвинувачення.
Мотиви відмови від обвинувачення необхідно чітко відрізняти від підстав прийняття даного рішення, хоча вони є взаємопов’язані.
Можна стверджувати, що мотивами є сукупність зібраних доказів, які лягають в основу
відмови, докази, які вказують на наявність причин (підстав), які лягли в основу переконання
прокурора прийняти відповідне рішення. Мотивування відмови прокурора від обвинувачення
так само, як і мотивування будь-якого іншого
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процесуального рішення, являє собою вираження
обґрунтованості даного рішення [6, с.124], в даному випадку наведення доказової бази, що є
основою прийняття рішення про відмову від обвинувачення.
На практиці існують випадки, коли в постановах про відмову від обвинувачення вказуються тільки мотиви відмови, а підстави, які лягають в основу такого рішення ні, або мотивуючи відмову прокурор приходить до таких підстав,
які чітко не передбачені нормами законодавства.
Проте слід пам’ятати, що зазначення в постанові,
як підстав так і мотивів прийняття такого рішення є досить важливим моментом. Якщо виникають вищезазначені випадки і постанова є мотивована але немає чітко вказаних підстав, то суд
може самостійно визначити підстави відмови, за
якими необхідно закривати кримінальне провадження. В даному випадку суд тільки застосовує
норми КПК, які закріплюють обставини, що виключають провадження і лягають в основу прийняття рішення про відмову прокурора від обвинувачення. При цьому незазначення в постанові
підстав відмови від обвинувачення, яке впливає
на права та законні інтереси учасників процесу,
не здійснює досить вагомого впливу на можливість суду винести обґрунтоване в частині підстав рішення стосовно закриття провадження,
беручи при цьому до уваги мотивуючу частину
постанови. Існують випадки, коли прокурор мотивуючи свою постанову невірно вказує на підстави відмови, що не повинно приводити до закриття провадження судом на основі даних підстав. Таким чином, в тих випадках, коли прокурор мотивує відмову від обвинувачення, проте не
посилається на встановленні законом підстави,
чи посилається на не встановленні законом підстави або на думку суду взагалі невірно вказує
підстави відмови від обвинувачення, то в даному
випадку суд повинен прийняти відмову від обвинувачення і закрити кримінальне провадження на
основі підстав, які закріплюються в КПК і є правильними у відповідній ситуації. В тих випадках,
коли прокурор відмовляється від обвинувачення
при цьому не зазначає мотиви та підстави відмови чи посилається на встановлені законом підстави не мотивуючи при цьому відмови, суд повинен надати можливість прокурору підготувати
мотивований текст відмови.
На практиці прокурор відмовляється від
підтримання державного обвинувачення, коли
його переконання у винності змінюється невпевненістю у винності. Сумніви можуть бути мотивом для відмови від підтримання державного об-

винувачення лише за умови, що прокурор використав усі передбачені законом засоби, щоб їх
усунути. Перед тим, як заявити про відмову від
підтримання державного обвинувачення, прокурор повинен чітко уявити собі, яких конкретно
змін зазнало обвинувачення в суді, тобто стосуються ці зміни тільки формулювання та юридичної кваліфікації інкримінованого обвинуваченому діяння чи також фактичних підстав і правової
сутності обвинувачення, тобто роблять його безпідставним. У першому випадку обвинувачення
продовжує існувати, хоч і в трансформованому
вигляді, у другому – його існування поставлено
під загрозу і тоді обов’язок прокурора – публічно
в постанові заявити про сумніви, які виникли,
дати їм об’єктивну оцінку. На жаль, психологічно це зробити дуже важко [7, с.31-40].
Відмова прокурора від обвинувачення, за
наявності для цього підстав, і є саме таким заходом, який він вживає, захищаючи від порушення
конституційні норми, які гарантують забезпечення прав і свобод людини. Це головний
обов’язок держави, який вона поклала на прокурора, як на свого представника в суді і зобов’язала неухильно його виконувати [5, с.190].
Тут доречне положення ст. 62 Конституції
України, де проголошується: «Особа вважається
невинуватою у вчиненні злочину і не може бути
піддана кримінальному покаранню, доки її вину
не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду».
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N.O. Turman
Criminal-legal characteristic of the grounds and motives of the prosecutor’s rejection
to charge in the court of first instance
Summary
The article highlights procedural and legal problems of implementing of the institution of Prosecutor’s
refusal to charge in practice. It is defined that in any case if Prosecutor refuses from charges there must be
grounds, i.e. the whole range of circumstances, conditions, facts which are the basis of taking such a
decision. Besides grounds there must be also certain motifs at the core of refusal from charges. The main
objective of Prosecutor’s refusal to charge must be a fair and legal decision; in this case it is also innocent
person discharging.
Key words: refusal from charges, grounds of refusal, motifs of refusal
Н.О. Турман
Уголовно-правовая характеристика оснований и мотивов отказа прокурора от обвинения
в суде первой инстанции
Аннотация
Рассмотрены процессуально-правовые проблемы реализации института отказа прокурора от
обвинения на практике. Установлено, что в любом случае, для того, чтобы прокурор совершил отказ
от обвинения, должны быть основания, т.е. совокупность обстоятельств, условий, фактов, являющихся основанием для принятия такого решения. Кроме оснований в основе отказа от обвинения должны
лежать и определенные мотивы. Основной целью отказа прокурора от обвинения должно быть справедливое и законное решение дел в данном случае также осуществление реабилитации невиновного.
Ключевые слова: отказ от обвинения, основания отказа, мотивы отказа.
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НАУКОВА ДУМКА КІНЦЯ ХІХ – СЕРЕДИНИ ХХ СТОЛІТТЯ ПРО ПРИЧИНИ
НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ
Характеризується наукова думка кінця ХІХ – середини ХХ століття про причини насильницької злочинності неповнолітніх. Автором здійснено аналіз основних положень біологічних, антропологічних, соціологічних і психологічних теорій причин насильницької злочинності неповнолітніх з кінця ХІХ до середини ХХ століття та їхній подальший вплив на дослідження етіології цього виду злочинності.
Ключові слова: причина, злочин, злочинність, насильницька злочинність неповнолітніх.

Постановка проблеми. Для ґрунтовного
вивчення причин насильницької злочинності неповнолітніх необхідно дослідити етапи історичного розвитку наукової думки про причини насильницької злочинності неповнолітніх. Автором
для вивчення даної проблематики обрано кінець
ХІХ – середину ХХ століття, оскільки саме в цей
період активізувалися дослідження причин насильницької злочинності неповнолітніх в рамках різних кримінологічних теорій, таких, як антропологічні, біологічні, соціологічні та психологічні. Так,
ученими було сформульовано чимало концепцій,
теорій, поглядів, ідей, що стали основою для аналізу причин насильницької злочинності неповнолітніх в подальшому. Тому без аналізу розвитку основних положень наукової думки кінця ХІХ – середини ХХ століття про причини насильницької злочинності неповнолітніх неможливо всебічно дослідити причини насильницької злочинності неповнолітніх в подальшому.
Ступінь наукової розробки проблеми.
У результаті проведеного аналізу можна стверджувати, що наукова думка про причини насильницької злочинності неповнолітніх висвітлювалась такими вченими, як С.М. Іншаков,
Г.Й Шнайдер. О.М. Ведернікова, В.В. Лунєєв,
А.П. Закалюк, А.Б. Гофман.
У зв’язку з цим автор ставить за мету дослідити погляди вчених з кінця ХІХ до середини
ХХ століття на причини насильницької злочинності неповнолітніх
Виклад основного матеріалу. У 1878 році
відомий російський учений О. Ф. Кістяківський
видав працю “Молоді злочинці та установи для
їх виправлення, з оглядом російських установ”.
На думку О. Ф. Кістяківського, причина вчинення неповнолітніми злочинів більше не в них самих, а поза ними, оскільки, неповнолітні є тільки
безглуздими і несвідомими засобами, за допомогою яких виражає себе злочинність оточуючого
їх середовища. Науковець наводить причини, які
породжують злочинність неповнолітніх [4, с.11]:

“Перша: розбещеність батьків значної кількості
цих дітей. Друга: повна зневага морального та розумового виховання та навчання малолітніх, а також відсутність нагляду. Третя: бідність і незадоволення найбільш нагальних потреб” [4, с. 12].
Італійський науковець, представник антропологічного напряму, Чезаре Ломброзо (Cesare
Lombroso) у праці “Злочин, його причини та способи викорінення” (1899) вказував на психофізичні, біологічні та суспільні чинники злочинності
молоді. У своїх висновках Ч. Ломброзо грунтувався на результатах досліджень 79 неповнолітніх у віці до 12 років, які перебували у виправних
закладах. Серед них було 40 злодіїв, 27 волоцюг і
7 убивць. Водночас у дослідженнях особистості
Ломброзо залучив групу зі 160 учнів, які до часу
досліджень не вчинили жодного злочину, причому життєвий шлях частини з цих осіб досліджувався вже від раннього віку. У результаті досліджень Ломброзо дійшов висновку, що “моральні відхилення” у дітей виявляються значно сильніше, ніж у дорослих, хоч і мають ті самі причини. Найперше, це викликано спадковим тягарем, а виховання та інші зовнішні чинники значення не мають [13, с. 27-29].
Так, американський антрополог Е.А. Хутон
(Earnest Albert Hooton) на підставі ґрунтовних
досліджень (понад 17000 осіб, серед яких –
13000 в’язнів) стверджував, що фізичні недоліки
людини є вираженням її психічних властивостей.
Принагідно згадаємо гіпотезу, виголошену
О. Бляулером (Eugen Bleuler), який відзначав, що
злочинець – це особа, котра від народження “хворіє” на втрату вищих почуттів. Ця концепція привернула увагу вчених і стала вихідною для досліджень психології людини та психозів [8, с. 64].
Вираженням біологічних поглядів на причини злочинності була концепція конституціональних типів. В. Шелдон (William Herbert Sheldon)
вирізняв три основних типи: ендоморфічний
(значно розвинені внутрішні органи, зокрема органи травлення), мезоморфічний (добре розвине-

Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. Випуск 682. Правознавство.

137

О.А. Лубко

на кісткова система і м’язи) й ектоморфічний
(ніжна шкіра, вразлива нервова система). Проте
він передбачає також комбінації цих типів. На
думку В. Шелдона, неповнолітні злочинці, яких
він досліджував, переважно належали до мезоморфічного типу. Згодом Ш. Глюк та Е. Глюк
(Sheldon Glueck and Eleanor Glueck) використали
цю типологію у власних дослідженнях неповнолітніх злочинців [11, с. 59]. Біологічні теорії причин
злочинності пов’язували психічні аномалії людини
з такими чинниками, як будова тіла, діяльність ендокринної системи або набір хромосом.
Професор Д.А. Дріль був засновником російської гілки антропологічної школи кримінології. Його наукові праці привертали увагу соціологів, правознавців і лікарів різних країн XIX-XX
століть. У 1884 та 1888 роках вийшло два видання “Малолітні злочинці”, у яких автор, дотримуючись антропологічних поглядів, виділив такі
причини злочинної поведінки неповнолітніх:
1) хибна психофізична організація особи; 2) несприятливі зовнішні умови, під впливом яких
формуються стійкі фактори злочинності; 3) неврівноваженість і дефекти особи [2, с. 3]. Автор
стверджує, що малолітні злочинці, будучи зародками дорослих, мають особливості останніх і
внаслідок своєї слабкості легше піддаються злочинному впливу [2, с. 4].
У дореволюційній Росії спостерігалося
зростання злочинності серед дітей та молоді на
фоні зростання злочинності в цілому. Але така
ситуація складалася не тільки в Російській Імперії, а й у всій Європі, Америці. За дослідженнями
вчених, у більшості випадків причинами, які
штовхали неповнолітніх на вчинення правопорушень, були: падіння життєвого рівня основної
частини населення, що належало, як правило, до
найбідніших і нижчих станів, соціальна невлаштованість, збільшення кількості неповнолітніх,
які опинилися без належної батьківської уваги і
піклування, а також знаходилися в зоні кримінального впливу всередині родини і найближчого
оточення, відсутність елементарної освіти, виховання і професійних навичок, пияцтво, проституція, спадковість, убогість і безталання, мобілізація населення, пов’язана з початком Першої
світової війни. У дореволюційній Росії переважаючими моментами у визначенні рівня злочинності
були причини економічного характеру. На думку
Є.М. Тарновського, для дитячого віку ці причини
відіграли ще більшу роль, ніж для дорослого населення [6, с. 10-11].
Психологічні теорії, які з’явилися згодом,
звернули увагу на специфічні відчуття особи
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внаслідок психічних вад, вбачаючи в цьому криміногенні чинники. Спостерігаючи за неповнолітніми злочинцями і незлочинцями, які походили
з одних і тих самих сімей, деякі психологи також
висували тезу, що злочинність визначають риси
особистості неповнолітнього, а інші зовнішні
чинники є додатковими елементами. У 1908 р.
Г. Годдард (Henry Herbert Goddard) розпочав серйозні дослідження розумового розвитку злочинців. Спираючись на проведені у виховних закладах дослідження хлопців і дівчат, він дійшов
висновку, що майже 50% неповнолітніх злочинців – це особи з розумовими вадами (розумовою
відсталістю) [12, с. 147].
З пізніших психологічних досліджень на
увагу заслуговують праці В. Хіла (William Hill)
“Окремий правопорушник” (1914) і А. Бронер
(Augusta Fox Bronner), а також Шелдона й Елеонори Глюк (США), котрі продовжували дослідження у цьому напрямі. У результаті зроблено
висновок, що злочин у більшості неповнолітніх
викликаний бажанням задовольнити інстинктивні потреби особи шляхом, який суперечить праву, проте не є вродженою схильністю. Виразом
цього підходу були твердження В. Хіла, що емоційні чинники спричиняють внутрішню напругу,
від якої особа шукає позбавлення за допомогою
злочинних дій. Раціональна мета, найчастіше
економічного характеру, змішується з ірраціональними чуттєвими і несвідомими мотивами. Цю
тезу поставили під сумнів результати досліджень
Шелдона та Елеонори Глюк, які охопили дві
групи неповнолітніх (500 злочинців і 500 незлочинців), відібраних за етнічними, соціальними,
екологічними та іншими ознаками. Спираючись
на результати своїх досліджень, Шелдон і Елеонора Глюк підкреслювали вплив на злочинність
неповнолітніх психологічних і соціологічних
причин [11, с.156].
У цей час відбуваються також дослідження
Д. Долларда (John Dollard) та інших учених, які
вбачають джерело злочинності неповнолітніх у
станах фрустрації й агресії [12, с. 122]. Вони пояснюють ці стани із такими потребами підліткового періоду, як прагнення самоствердження,
незадоволення якого є джерелом відчуття невдоволення, потреба успіху, удачі, потреба авторитету серед однолітків, потреба суспільного визнання, любові і належності до суспільної групи.
У результаті виникають неврози і психосоматичні розлади, які призводять до агресії або втечі від
ситуації, що спричиняє фрустрацію [10, с. 122].
Видатний англійський психолог, Сіріл Лодоуік Берт (Cyril Lodowic Burt) (1883-1971), у
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20-х рр. ХХ ст. обіймав посаду психолога з освітніх програм у Лондонській міській Раді, де відповідав за оцінку психологічного стану школярів
і надання, у необхідних випадках, рекомендацій з
вирішення конфліктних ситуацій між учнями та
адміністрацією школи [9, с. 235].
С. Берт намагався виявити не тільки особливі відмітні риси правопорушників, але і вивчити всі можливі витоки індивідуальних психологічних відмітностей, що відмежовують делінквентів (правопорушників) від підлітків, які не є такими. Його праця “Молодий правопорушник”
(1925) базувалася на детальному клінічному вивченні 400 школярів (включаючи групу правопорушників і контрольну групу), шляхом використання великої кількості різних методів, у тому числі: антропометричних вимірів, дослідження рівня
інтелекту, якостей темпераменту, психоаналітичного вивчення особистості і вивчення соціальних
умов її формування, включаючи найбільш сучасні
статистичні методи аналізу всіх цих факторів і побудови відповідних кореляцій [9, с. 236].
Висновки С. Берта містили опис близько
170 факторів, які були у певний спосіб пов’язані
з учиненням правопорушень. Йому вдалося статистично довести два принципово важливих положення, що визначають суть багатофакторного
підходу і напряму розвитку всієї кримінологічної
думки: причини злочинної поведінки носять не
одиничний, а множинний характер; криміногенні
фактори кореняться не тільки в біологічній природі людини, але і в її психологічних особливостях, а також у соціальних умовах розвитку і виховання [9, с. 237].
Один із найвідоміших соціологів ХХ століття Р. Мертон (Robert King Merton), використовуючи висунуте Е.Дюркгеймом (Emile Durkheim)
поняття “аномія” (стан суспільства, коли старі
норми і цінності вже не відповідають реальним
відносинам, а нові ще не утвердилися), причиною делінквентної поведінки вважав неузгодженість між цілями, висунутими суспільством, і
засобами, яке воно пропонує для їхнього досягнення [1, с. 70].
Теорія аномії зазнала як схвальних, так і
негативних оцінок з боку інших учених. Так,
Г.Й. Шнайдер (Hans-Joachim Schneider) писав,
що теорія аномії, запропонована Р. Мертоном, і
яка робить особливий наголос на специфіці поведінки нижчих прошарків суспільства, піддавалася критиці в двох аспектах: 1) девіантна поведінка, протиправність і злочинність розглядаються Мертоном як раптова зміна поглядів (пристосування) під впливом аномії, а це неправиль-

ний підхід, оскільки правопорушення і злочин
виникають у процесі тривалого пристосування
суб’єкта; 2) хоча теорія поширюється на нижчі
прошарки населення, вона не пояснює, чому основна маса представників нижчих прошарків населення поводить себе в суспільстві конформістськи (враховуючи, що за даними сучасних досліджень латентної злочинності, девіантність, протиправність і злочинність не є винятково або навіть переважно проблемою нижчих прошарків
суспільства) [7, с. 283].
Як позитив теорії Р. Мертона С.М. Іншаков
виділяє її потужний поштовх для подальшого
використання феномену аномії при поясненні
причин злочинності [3, с. 167]. Подальший розвиток теорії аномії в кримінології надав А. Коен
(Albert K. Cohen), який у 1950-х рр. розробив теорію делінквентних субкультур. Він вважав, що
аномія як ослаблення культурних норм, цінностей і соціальних взаємозв’язків веде до фрустрації та необхідності пошуку нових форм поведінки. У готовому вигляді ці форми вже є в делінквентній субкультурі, орієнтованої на успіх. Однак у цій субкультурі зовсім інші, ніж у “великому” суспільстві, критерії успіху – дрібні крадіжки, агресивність, вандалізм у ній є нормальними засобами досягнення самоповаги і поваги з
боку інших [5, с. 520-521].
Отже, незважаючи на те, що біологічні та
психологічні теорії й надалі залишаються актуальними і для багатьох дослідників становлять
основу для аналізу проблематики злочинності
(особливо кримінальної поведінки окремих осіб)
все ж таки подальшого розвитку набули соціологічні теорії, оскільки, більшість кримінологів
убачали джерела явища злочинності неповнолітніх у суспільних чинниках.
Висновки. З кінця ХІХ ст. розпочинається
бурхливий розвиток досліджень причин злочинності неповнолітніх. Так, учені-антропологи
вважали, що однією з основних причин злочинності неповнолітніх є негативні спадкові риси,
які отримують діти від своїх батьків. На зміну
антропологічному підходу був розроблений біологічний, згідно з яким психічні аномалії людини пов’язували з будовою тіла, діяльністю ендокринної системи, набором хромосом. Проте наука
розвивалася і так виникли більш прогресивні теорії
причин злочинності неповнолітніх, такі, як соціологічні та психологічні. Згідно з першою, всі негативні соціальні реалії життя, а саме: відсутність
освіти, виховання, професійних навичок, а також
пияцтво, проституція, убогість вважалися основними причинами злочинності неповнолітніх. А згі-
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дно з другою – всі психічні вади особи вважалися
криміногенними чинниками, що породжували злочинність неповнолітніх.
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SCIENTIFIC THOUGHT OF THE END OF XIX TO THE MIDDLE OF XX CENTURY ABOUT
CAUSES OF VIOLENT JUVENILE CRIME
Summary
In the article characterize the scientific thought of the end of XIX to the middle of XX century about the
causes of violent juvenile crime. The author has analyzed the key provisions of biological, anthropological,
sociological and psychological theories of the causes of violent juvenile crime from the end of XIX to the middle
of XX century and their subsequent impact on the study of the etiology of this type of crime.
Key words: cause, crime, delinquency, violent juvenile crime.
Е.А. Лубко
НАУЧНАЯ МЫСЛЬ КОНЦА ХIХ – СЕРЕДИНЫ ХХ ВЕКА О ПРИЧИНАХ
НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Аннотация
Характеризуется научная мысль конца XIX – середины ХХ века о причинах насильственной
преступности несовершеннолетних. Автором осуществлен анализ основных положений биологических, антропологических, социологических и психологических теорий причин насильственной преступности несовершеннолетних с конца XIX до середины ХХ века и их дальнейшее влияние на исследования этиологии этого вида преступности.
Ключевые слова: причина, преступление, преступность, насильственная преступность несовершеннолетних.
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НАУКОВА ДУМКА ХХІ СТ. ПРО ПРОСТОРОВО-ЧАСОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЗЛОЧИННОСТІ
Досліджується стан наукової думки в ХХІ ст. про просторово-часові особливості злочинності. Аналізуються
праці вітчизняних і зарубіжних учених, присвячені проблематиці просторово-часових особливостей злочинності. На
їх основі виділяються перспективні напрями досліджень просторово-часових особливостей злочинності.
Ключові слова: злочинність, злочин, просторово-часові особливості злочинності, картографування злочинності.

Постановка проблеми. Комплексний аналіз злочинності не можливий без дослідження її
кількісних і якісних показників, таких як стан,
структура, характер, динаміка та ін. До таких
показників відноситься і «географія злочинності», без дослідження якої, на думку автора, аналіз
злочинності буде неповним. Приділяючи увагу
«географії злочинності» як її показнику, важливим є дослідження наукової думки про такий показник. Характеризуючи ступінь наукової розробки проблеми, зазначимо, що на сьогодні відсутні комплексні дослідження наукової думки
ХХІ ст. про просторово-часові особливості злочинності, у зв’язку з чим автор поставив собі за
мету дослідити її розвиток на основі праць вітчизняних і зарубіжних учених.
Виклад основного матеріалу. На сьогодні,
у вітчизняній літературі питання просторовочасових особливостей злочинності залишається
мало розробленим, хоча такі відомі українські
кримінологи, як О.М. Джужа та Ю.Ф. Іванов,
І.М. Даньшин і В.В.Голіна, Ю.В. Александров і
А.П. Гель, А.П. Закалюк висвітлювали у своїх
працях це питання. Так, О.М.Джужа і Ю.Ф. Іванов визначають «географію» злочинності, як
один із показників злочинності, і дають їй таке
визначення: ««географія» злочинності – це розповсюдження її у різних регіонах (територіях)
держави, областях, районах, містах, селищах».
Виявлення та взяття до уваги територіальної різниці в географії злочинності, пишуть О.М.Джужа і Ю.Ф. Іванов, ключ до ефективних заходів
щодо запобігання злочинам. Також ці автори,
посилаючись на Г.Й. Шнайдера, дають визначення «топографії» злочинності: «це безпосереднє місце вчинення злочину (магазини, вокзали,
квартири, парки тощо)». І.М. Даньшин і В.В.Голіна у підручнику «Кримінологія: Загальна та
Особлива частини» відносять «географію» злочинності до показників структури злочинності і
визначають її як адміністративно-територіальне
поширення злочинів. Ю.В. Александров і А.П.
Гель визначають «географію злочинності», як

поширеність злочинності на певній території, що
характеризується кількісними та якісними (структурними) показниками злочинності в різних
регіонах. Окрім визначення, дані автори зазначають, чим може зумовлюватись географія злочинності, наприклад: економічними, історичними, етнічними особливостями регіонів. А.П. Закалюк у праці «Курс сучасної української кримінології: теорія і практика» як різновид кримінологічного порівняльного аналізу виділяє вивчення територіальних відмітностей злочинності. Саме у А.П. Закалюка міститься найбільш повна
характеристика просторово-часових особливостей злочинності серед вітчизняних кримінологів.
Учений виділяє методи їх дослідження (динамічний і статистичний), три стадії аналізу територіальних відмітностей злочинності, а також наголошує на необхідності проведення комплексного
кримінологічного аналізу територіальних відмітностей злочинності. У цілому зазначимо, що дана інформація зорієнтована на проведення практичного дослідження. А.П. Закалюк відносить
географію злочинності до основних показників
злочинності поряд з рівнем, інтенсивністю, динамікою і структурою злочинності, однак визначення поняттю не дає. Отже, ми можемо констатувати, що у вітчизняній літературі не існує
єдиної думки про місце «географії злочинності» в системі показників злочинності.
Проблемі просторово-часових особливостей
злочинності не було присвячено жодної монографії або книги. За період незалежності України видано лише кілька статей, присвячених даній проблематиці, серед яких варто відзначити праці С. Мінченко,
І. Топольскової, Ф. Кіптача.
Стаття С. Мінченко «Методологічні аспекти аналізу злочинності в регіоні» стала першою
за часів незалежної Україні, що повністю присвячена просторово-часовим особливостям злочинності. Її автор дає коротку характеристику
історії досліджень просторово-часових особливостей злочинності, виокремлює терміни, що
вживаються для означення досліджень злочин-
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ності в територіальному розрізі. Зокрема С. Мінченко пропонує використовувати такий термін,
як «регіональна злочинність». Автор розкриває
суть терміна «регіональна злочинність», наводить основні її функції та визначає практичну
необхідність таких досліджень. Стаття І. Топольскової «Аналіз методології комплексного кримінологічного дослідження дитячої злочинності в
регіоні» вийшла у 2011 році. Питання методології, пов’язані з регіональним дослідженням злочинності І. Топольскова виділяє як найбільш
пріоритетний напрям сучасної кримінології. Коротко розглядаючи історію територіальної злочинності та виділяючи терміни, які використовуються в науковій літературі, І. Топольскова
пропонує власне визначення – «регіональна дитяча злочинність», яке, на її думку, «…якраз і
відображає територіальні, історичні, економічні,
соціальні й інші особливості (відмітності) тих же
явищ, процесів і їх властивостей, які притаманні
дитячій злочинності в окремо взятому регіоні».
Далі автор наводить власну методику дослідження злочинності в регіоні, підсумовуючи, що
«…запропонована в праці методологія регіонального аналізу дитячої злочинності може бути
основою при розробці комплексної програми
щодо попередження дитячої злочинності в кожному окремо взятому регіоні». У 2011 році вийшла стаття Ф. Кіптача «Географія загальної
злочинності в Україні». Ця стаття написана не
юристом-кримінологом, а кандидатом географічних наук, доцентом, працівником географічного
факультету Львівського національного університету ім. І.Франка. Автор, використовуючи формули розрахунків коефіцієнта злочинності та питомої ваги злочинності, досліджує дані про злочинність у країні за період з 1985 до 2008 років
по областях, визначає питому вагу тяжких і особливо тяжких злочинів, частку жінок і неповнолітніх, що вчинили злочини у структурі населення та ін. Ф. Кіптач, зважаючи на значення показників активності злочинів в Україні, пропонує
об’єднати області в п’ять груп регіонів. Однак автор у цій статті фактично відобразив дані офіційної
статистики, при цьому не дуже вдаючись у кримінологічні поняття і терміни. Тому, на нашу думку,
ця стаття з кримінологічного погляду написана
«досить просто» і не містить значних кримінологічних висновків. Отже, питання просторовочасових особливостей злочинності на сьогодні
мало розроблене і потребує подальшої розробки
у вітчизняній літературі.
С.І. Нежурбіда у статтях «Відмітності злочинності міста Чернівців і районів Чернівецької
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області», «Злочинність у зарубіжних країнах як
об’єкт порівняльної кримінології», ««Регіональний» підхід до порівняльно-криміноло-гічних
досліджень: сутність, стан і можливості», «Глобальна картина умисних убивств: погляд крізь
призму розвитку людського потенціалу» торкається проблеми просторово-часових особливостей злочинності. Так, у статті «Відмітності злочинності міста Чернівців і районів Чернівецької
області» С.І. Нежурбіда досліджує просторовочасові особливості злочинності, порівнюючи дані про злочинність міста Чернівців і районів Чернівецької області з використанням судової статистики. У статті «Глобальна картина умисних
убивств: погляд крізь призму розвитку людського потенціалу» С.І. Нежурбіда проаналізував
дванадцятий Огляд ООН щодо тенденцій в області злочинності і функціонування системи кримінального правосуддя (2010 р.), аналіз даних якого, на його думку, дозволяє відтворити глобальну
картину злочинності в цілому. У статті С.І. Нежурбіда на основі отриманих даних досліджує
просторово-часові особливості умисних убивств,
в результаті чого виділяє найменш криміногенні
за цим показником країни світу. У статті «Теорія
соціальної дезорганізації: генезис, основні положення та вплив на кримінологічну думку сучасності» С.І. Нежурбіда, досліджуючи генезис теорії
соціальної дезорганізації, досліджує основні
праці вчених Чиказької школи, ідеї яких взяли за
основу К.Шоу і Г.Мак-Кей – засновники нового
напряму досліджень просторово-часових особливостей злочинності. Отже, ми можемо відзначити суттєвий внесок С.І. Нежурбіда в розвиток досліджень просторово-часових особливостей злочинності в Україні.
У ХХІ столітті регулярно публікуються
звіти під патронатом Організації Об’єднаних Націй, присвячені різним видам злочинів. Так, починаючи з 1997 року, щорічно публікується
«World Drug Report» – звіт, який показує одну з
найбільш повних картин про наркозлочинність і
її види у світі. Також регулярно виходять регіональні і тематичні звіти з проблеми транснаціональної організованої злочинності, а в 2010 році
опублікований глобальний звіт під назвою «Глобалізація злочинності – оцінка загрози транснаціональної організованої злочинності» (The
Globalization of crime – A transnational organized
crime threat assessment). Щорічно представники
ООН збирають дані щодо основних, найтяжчих
видів злочинів, таких, як убивства, розбої, грабежі, крадіжки та ін., і публікують звітні таблиці
по кожному з них. Так, дані по вбивствах, пред-
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ставлені більш ніж за 200 країнами, починаючи з
1995 року, дані по грабежах, розбоях і крадіжках
представлені більш ніж за 120 країнами починаючи з 2003 року. Вказані таблиці містять число
скоєних злочинів і їх відсоток у розрахунку на
100 тисяч населення країни. Усі ці дані є базою
для нових досліджень просторово-часових особливостей злочинності, оскільки вони вже містять і
просторову, і часову складові для дослідження
«географії злочинності», а тому, на думку автора,
на сьогодні дані, які публікуються ООН, є одним з
основних джерел для дослідження просторовочасових особливостей злочинності, як у світі, так і
в окремо взятому регіоні.
На сьогодні, вже маючи в достатній кількості дані про злочинність, отримані з різних джерел (насамперед з поліцейської та судової статистики, а також соціологічних і кримінологічних
опитувань населення), дослідження просторовочасових особливостей злочинності проводяться
авторами досліджень, як і раніше, на базі однієїдвох країн. І якщо раніше це диктувалося недостатньою кількістю статистичних даних, то на сьогодні їх кількість настільки значна і різноманітна, що,
зіставляючи дані більшої кількості країн між собою, автори ризикують втратити ту основну, поставлену на початку їхнього дослідження мету.
Проблемі просторово-часових особливостей злочинності у ХХІ ст. присвячені праці вчених багатьох країн Європи, у Німеччині – Х.-Д.
Швінд «Злочинність як явище в довгостроковому
порівнянні на прикладі одного великого німецького міста: Бохум 1975-1986-1998», Й. Люфф
«Регіональний кримінологічний аналіз», Г. Глясе, Р. Пютц і М. Рольфес «Просторова (не) безпека, злочинність і політика в галузі безпеки:
найважливіші проблеми географії злочинності»,
Б. Беліна «До критики географії злочинності та
картографування злочинності», в Британії –
К. Бренсдон «Візуалізація простору і часу на
прикладі злочинів: Порівняння методів»,
Е. Ньютон і К. Боверс «Географія пошкодження
автобусних зупинок: вплив злочинності, характеристики околиць і землекористування»,
М. О’Браен і М. Яр «Кримінологія: ключові концепції», в Нідерландах – В. Бернаско «Квартирні
крадіжки зі зломом», М. Ламмерс і В. Бернаско,
в Бельгії – М. Хоуге «Безробіття, нерівність, бідність і злочинність: просторова структура розподілу злочинних діянь у Бельгії, 2001-2006»,
Т. Дамс, Е. Мей і Л. Роберт «Злочинність, кримінальне правосуддя і кримінологія в Бельгії», в
Італії – М. Мелоні «Внесок географічного профілювання злочинності в розслідуванні вбивств»,

С. Ланчіано і С. Третта «Чи не має географія
злочинності більше секретів?», у Польщі –
Б. Грузчинська «Злочинність у Центральних і
Східних Європейських Країнах у розширеній
Європі»; «Злочинність у розширеній Європі: порівняння рівня злочинності і віктимізаційних ризиків», в Росії – Бадов О.Д., Забрянський Г.Й.,
Лунеев В.В., Долгова А.І., Сутурін М.О. та інші.
У США та Канаді проблемі просторово-часових
особливостей злочинності присвячені праці –
П. Роджерсон і Й. Сун «Просторовий моніторинг
географічних закономірностей: застосування при
аналізі злочинів», Л. Анселін «Просторовий аналіз злочинності», Х. Жан і М. Петерсон «Просторовий аналіз злочинності в районі Омахи, Небраска з використанням альтернативних заходів рівня злочинності», Д. Каплан «Картографія просторового впливу корелятів злочину», С. Коломбі
«Злочинна карта Квебеку» та ін. Отже, можемо
констатувати, що в країнах Європи, США, Канаді та ін. країнах світу питанню «географії
злочинності» приділяється значна увага при
аналізі злочинності.
У ХХІ ст. у США, Канаді, Англії та в інших країнах світу просторово-часові дослідження злочинності відіграють, як і раніше, провідну
роль у розробці програм щодо протидії злочинності. На перший план виходять сучасні
комп’ютерні технології, такі як картографування
злочинності («crime mapping») та «Географічна
інформаційна система» (ГІС). ГІС допомагає виявити загальні тенденції, типові ситуації та взаємозв’язки між різними злочинами. Ці функції
дозволяють проводити аналіз криміногенної обстановки, допомагають у плануванні заходів і
сприяють більш ефективному розподілу сил і
коштів правоохоронними органами. За допомогою цієї системи стає можливим проведення аналізу просторово-часових особливостей злочинності в певному населеному пункті. Наносячи за
допомогою ГІС-програми на карту міста позначки (наприклад: трикутник, квадрат, коло), і приписуючи кожній позначці певне значення (наприклад: трикутник-вбивство), дослідник може
картографувати злочинність. На основі такого
картографування можна виявити, в якому районі/на якій вулиці міста, зафіксовано найбільшу
кількість злочинів певного, обраного виду, за
визначений період часу (рік, півріччя, місяць,
тиждень). Це дасть змогу провести дослідження
просторово-часових особливостей злочинності і
в подальшому спланувати ефективні та своєчасні
заходи протидії правоохоронними органами.
Уже в ХХІ столітті, як зазначають А. Пік-
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вейро і Д. Вайсбурд, за допомогою таких інновацій акцент досліджень просторово-часових
особливостей злочинності змістився від дослідження міст до дослідження мікроодиниць міста – вулиць, або навіть конкретних адрес, де
найчастіше вчиняються злочини.
На сучасному етапі розвитку просторовочасових особливостей злочинності ці два напрями досліджень існують самостійно і не залежать один від одного, оскільки представники
«нового» напряму зосереджують свою увагу
на проблемі злочинності на обмеженій по території ділянці простору (як правило великому
місті), а представники «традиційного» напряму
досліджують злочинність у межах країни чи кількох країн, і розглядають проблему злочинності для країни в цілому, не зосереджуючи увагу
на окремих, конкретних містах.
Проаналізувавши вітчизняні та зарубіжні
праці, можемо стверджувати, що дослідження
просторово-часових особливостей злочинності
має кілька рівнів: 1) мікрорівень (дослідження
просторово-часових особливостей злочинності
населеного пункту, міста); 2) мезорівень (дослідження просторово-часових особливостей злочинності країни); 3) макрорівень (дослідження
просторово-часових особливостей злочинності в
межах об’єднання країн або в межах континенту,
чи навіть світу в цілому).
На сьогодні, на сучасному етапі розвитку
наукової думки про просторово-часові особли-

вості злочинності, два виділені нами напрями,
на думку автора, мають перспективу для подальшої розробки в наукових працях про просторово-часові особливості злочинності.
Отже, враховуючи наведене, спробуємо
зробити висновки щодо розвитку наукової думки ХХІ ст. про просторово-часові особливості
злочинності. Розвиток наукової думки про просторово-часові особливості злочинності в ХХІ
столітті відбувається в основному за кордоном –
у Німеччині, Великобританії, Італії, Бельгії, Нідерландах, США, Канаді, Японії, Австралії та
багатьох інших. В Україні, на відміну від цих
країн, наукова думка про просторово-часові особливості злочинності і на сьогодні залишається
мало розробленою і недостатньо досліджуваною.
Домінуючою на сучасному етапі розвитку наукової думки про просторово-часові особливості
злочинності стає тенденція до дослідження злочинності в окремих містах і регіонах, що з розвитком комп’ютерних програм, таких як ГІС (GIS),
і сучасних засобів отримання і збору інформації,
стає більш інформативним, дієвим і ефективним
в плані протидії злочинності. На сьогодні можна
говорити про існування двох перспективних напрямів у дослідженнях просторово-часових особливостей злочинності, – «нового», представники якого зосереджують свою увагу на проблемі
злочинності, як правило, у великих містах, і
«традиційного», представники якого досліджують злочинність у межах країни чи кількох країн.
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THE XXI CENTURY SCIENTIFIC THOUGHT ON
SPATIO-TEMPORAL FEATURES OF CRIMINALITY
Summary
The author examines the state of the twenty-first century scientific thought about the spatiotemporal
peculiarities of crime. This article analyzes the works of local and foreign scientists that highlight the
spatiotemporal peculiarities of crime. On this basis, the author highlighted promising areas of research in the
spatiotemporal peculiarities of crime.
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НАУЧНАЯ МЫСЛЬ ХХІ СТ. О ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫХ
ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕСТУПНОСТИ
Аннотация
Исследуется состояние научной мысли ХХІ века о пространственно-временных особенностях преступности. Анализируются труды отечественных и зарубежных учёных, посвященные проблематике пространственно-временных особенностей преступности. На их основе выделяются перспективные направления в исследованиях пространственно-временных особенностей преступности.
Ключевые слова: преступность, преступление, пространственно-временные особенности преступности, картографирование преступности.
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