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Львівський державний університет внутрішніх справ, Львів
ІНТЕГРАЦІЙНИЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ПРАВОМ І СВОБОДОЮ
Охарактеризовано взаємодію права і свободи, проаналізовано ступені їх інтеграції з метою визначення
концептуальної основи пізнання сутності права.
Ключові слова: правова свобода, правовий закон, інтеграція, природне право, юридичний позитивізм.

Постановка проблеми. Починаючи із найдавніших часів великі мислителі намагались розгадати таємницю права, зрозуміти його суть і
зміст. Але і сьогодні жодне із відомих його визначень не є загальноприйнятим. А тому залишається актуальним зауваження І. Канта про те, що
юристи все ще знаходяться у пошуках визначення права. Це, в свою чергу, підтверджує, що, поперше, право вміщує у собі глибокий і багатогранний зміст, а, по-друге, що це поняття не є
сталим у часі; уява про право змінюється в ході
історичного розвитку, еволюції цивілізацій.
Що ж визначає концептуальну основу пізнання сутності права? На нашу думку, такою
основою і разом з тим логічним ступенем пізнання природи права є розкриття інтеграційного взаємозв’язку між правом і свободою. Виокремимо деякі із них.
Право – це офіційна міра свободи, установлювана державою для окремих індивідів, соціальних об‘єднань, суспільства в цілому [1, с. 6].
Право – це певна можливість, яка необхідна
для існування та розвитку особи в конкретних історичних умовах, яка є рівною для всіх [2, с. 200].
Право є взаємний примус, що охороняє загальну свободу [3, с. 56].
Право – це завжди певне обмеження свободи особи. Право обмежує свободу людини, щоб
зберегти (захистити, гарантувати) її [4, с. 368].
На нашу думку, кожна із цих тез вирізняється оригінальністю та вартує наукової уваги.
Сучасне правознавство взаємозв‘язок права і
свободи розглядає в контексті його впливу на
людину та її розвиток.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Відомо, що існують різні вчення про право. Для
дослідження права особливо важливе значення
має методологія системного аналізу. Вивчення
права як системної цілісності дозволяє більш
глибше і всесторонньо пізнати його суть і природу, при тому розкрити цю суть як багаторівне-

ву і здатну до саморозвитку, де кожний рівень
(або ступінь) знаходиться у внутрішньому взаємозв‘язку з іншим.
Серед правознавців вивченням проблем сучасного праворозуміння, питань співвідношення
права і свободи, утвердження принципу верховенства права займаються такі вітчизняні і російські вчені сучасності, як В. Бабкін, М. Кельман,
М. Козюбра, С. Максимов, В. Малахов, В. Нерсесянц, Н. Оніщенко, П. Рабінович, В. Тацій, В.
Селіванов, С. Сливка, В. Четвертін та ін.
Основна мета статті полягає у визначенні
взаємозв‘язку між правом і свободою з чіткими
ознаками інтеграції.
Виклад основного матеріалу. Проблема
інтеграції права і свободи залишається досить
складною. Поширеною є думка про несумісність
права і свободи через їх протилежність, виходячи із концепції, згідно якої законодавство за своїм змістом є системою норм, яка обмежує свободу і ставить її у певні рамки. У цьому сенсі справедливо відмічає В. Нерсесянц, що «протилежність права і свободи обумовлені тим, що під
правом розуміють різні примусові явища, будьякі прояви влади, законодавство» [5, с. 8].
У сучасній вітчизняній науці при визначенні
поняття права, як правило, не вживається поняття
свободи, яке, на нашу думку, є особливо важливим
для з‘ясування сутності права і правової науки.
Зрозуміти механізм взаємопроникнення та
інтеграції права і свободи непросто. На наш погляд, найбільш ефективним шляхом пізнання такої інтеграції є виявлення і аналіз логічних рівнів
такої інтеграції.
Формальна правова свобода складає зміст
першого і найбільш простого рівня пізнання їх
інтеграції. Розглянемо основні моменти, які розкривають право як міру свободи. Перший із них
– це уява про право як об‘єктивну форму свободи, тобто незалежну від внутрішньої, суб‘єктивної природи окремої людини. Досить чітко це

Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. Випуск 714. Правознавство.

5

С.В. Яремчук

формулює Г. Гегель, вказуючи на об‘єктивне і
суб‘єктивне право. За суб‘єктивним правом зберігається моральна можливість. Об‘єктивне право є сам закон, який визначає цю свободу.
Об‘єднання цих двох начал дає нам загальне визначення: право є свобода, яка визначається законом. І в першому, і в другому випадку мова іде
лише про зовнішню свободу, яка проявляється
зовні у діях, а не про внутрішню свободу волі.
Наступний, другий момент полягає в тому,
що право як об‘єктивна форма свободи несе в
собі якісну характеристику – рівність (формальна рівність як правовий принцип). Справа у тому,
що зовнішня свобода, перш ніж проявити себе у
вигляді права, повинна пройти етап самообмеження. А це означає, що окрема особа повинна визнати
за іншою таку ж свободу дій. Саме через такий акт
розкривається більш конкретна характеристика
права як свободи, обумовленої рівністю. Це положення знаходить своє вираження у принципі правової рівності. Тому право можна характеризувати
як рівну міру свободи. Сама рівність полягає в тому, що поведінка суб‘єктів правових відносин регулюється єдиною рівною мірою свободи.
Третій момент у розкритті властивостей
права полягає у тому, що право як рівна міра
свободи може виражати і іншу якість – ступінь
вираженої в ньому свободи. В цьому розумінні
міра свободи виступає в якості критерію при визначенні правового закону. При цьому важливо
відмітити, що мова іде про те, що не тільки свобода служить критерієм розвитку правових відносин, але і право виконує роль міри свободи. А
це означає, що при відсутності права не можна
захистити свободу, надати їй форму, завдяки якій
вона може перетворитись із можливості у реальну дійсність. У цьому моменті право проявляє
свою властивість як гаранта реалізації свободи:
свобода не може бути реальною, якщо вона не
має правової форми.
Разом з тим, право і його співвідношення із
свободою і рівністю на такому рівні пізнання носять абстрактний (формальний) характер. Право
виступає у вигляді свободи, обумовленої рівністю.
Отже, рівень співвідношення права і свободи, який ми розглянули, дозволяє вирішити
проблему інтеграції тільки на основі їх формальних зв‘язків і відносин. Право визначається як
рівна міра абстрактної свободи.
Однак в інтеграційному процесі права і
свободи особлива роль належить природному
праву. Для такої конкретизації розглянемо природно-правову природу свободи.
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У латинській мові є словосполучення jus
natural («природне право») та lex natural («природний закон»). Природно-правові погляди завжди
намагались віднайти у праві справедливий початок, обумовлений самою природою людини. Ще
Демокріт вважав, що «закон намагається допомогти людям. Але він може цього досягнути
тільки тоді, коли самі громадяни бажають жити
щасливо: для покірних закону закон – лише свідчення їх власної доброчинності» [6, с. 361].
Філософські концепції природного права
мають різні підходи: воно трактується як Божий
світовий порядок («космологічне природне право»), як вираження людської душі («антропологічне природне право»), як розум («раціональне
природне право») і т.д. Ми розглядаємо природне право як право, яке людині об‘єктивно властиве від народження (право на життя, гідність,
недоторканність особи, свободу совісті та ін.). Це
те, що ми сьогодні називаємо «природні і невід‘ємні права і свободи людини і громадянина».
Без цих прав люди не можуть бути суб‘єктами
права. Це те, без чого немає «матерії» права.
Якщо закон не визнає цих прав, то він не визнає і
правової свободи. Природне право є незалежним
від волі держави.
Існує думка, що проблема природи права і
його взаємозв‘язок із свободою вирішується на
рівні абстрактного, формального права і свободи.
А тому необхідність у «природному праві» відпадає. На нашу думку, такий підхід є дещо сумнівний. І, навпаки, саме природне право дозволяє
подолати формальність і абстрактність уяви про
правову свободу.
Свобода як міра права, як правова свобода
має свою основу. Цією основою є природні і невід‘ємні права людини, її життєві потреби і інтереси. Природне право виступає тут як «матеріальна» основа права, а свобода – як спосіб його
існування. Тим самим ліквідовується абстрактність і невизначеність формальної правової свободи, тому що вона у вигляді природного права
набуває визначеного змісту. Правова свобода у
цьому випадку вже не є абстрактна правоздатність, заснована на формальній рівності і абстрактній волі. Суттю й ціллю правової свободи є
реалізація природних прав людини. Можна сказати, що люди вільні в такій мірі, в якій вони
можуть реально здійснити свої природні права. З
іншої сторони, природне право у свободі отримує спосіб свого існування.
Природне право поза правовою свободою є
лише правом у можливості, тому що поза свободою
людина не здатна реалізувати свої природні права.
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Звідси висновок, що у змістовому аспекті
правова свобода має подвійну природу в тому
розумінні, що право володіє своїм природним
змістом і способом свого існування – свободою.
У сучасних умовах в Україні правова природа свободи набуває особливого значення. Соціологічні дослідження підтверджують, що для
громадян країни пріоритетними цілями є не забезпечення особистої свободи, формальної правоздатності, а ті, зміст яких наповнений природноправовими цінностями. Серед них – підвищення
рівня життя і наведення порядку на всіх рівнях. На
думку громадян сьогодні іде погіршення природно-складової життя людей. А пріоритетну цінність
для українця і надалі складають не індивідуальні
свободи, не ліберальна форма права, а забезпечення природних прав, рівень життя, а відповідно, не
формальна правоздатність, а реальна правореалізація природних прав і свобод.
Отже, природно-правова складова права
дає дозвіл на зняття абстрактності правової свободи, що є характерним для першого рівня пізнання співвідношення права і свободи. Однак на
цьому рівні ми не можемо у повній мірі розкрити
механізм інтеграції права і свободи. Лише наступний рівень – аналіз синтезу природного і позитивного права – дасть можливість в повній мірі
розкрити проблему інтеграції права і свободи.
Для того, щоб правова свобода із можливості перетворилась у реальність, необхідний її синтез з позитивним правом, тобто системою норм
права, законодавством. Іншими словами, необхідно здійснити інтеграцію позитивного і природного права. Як підказує практика, вирішується це
питання складно і не завжди однозначно. Ще в середині XX ст. досить відчутною стала аргументація
невідповідності природного права специфіці позитивного права. Все зводилось до того, що концепція природного права є нечіткою, оскільки її елементи – поняття «природа» і «природне» є не чітко
визначеними. Головне – природне право не містить
у собі трьох основних властивостей, необхідних
для позитивного права: примусового характеру,
меж діяльності, що встановлюються державою, і
забезпечення державного контролю.
Таку практику природно-правового підходу не можна визнати дієвою, так як в її основі
закладено підміну понять: понятійні властивості
позитивного права помилково трактуються як
ознаки природного. Ці ознаки і властивості не
можуть бути властиві природному праву по самій його природі. Слід відмітити, що різні підходи до розуміння взаємодії природного і позитивного права присутні не тільки у наукових дискусі-

ях, вони знаходять своє відображення в конституціях сучасних держав. В конституціях США,
Франції, Італії втілена надпозитивна (природноправова) концепція, в конституціях Австрії і Німеччини – позитивістська. Разом з тим, в сучасному
світі все більше переважає думка про те, що необхідний взаємозв‘язок природно-правового і позитивістського підходів. Держава не може не визнавати природних прав людини. Не дивлячись на те,
що вони належать людині від народження, захист
їм забезпечує юридична форма закону.
У контексті вирішення проблеми єдності природного і позитивного права звернемось до сучасного
західноєвропейського правознавства, де відслідковується тенденція зближення, конвергенції юридичного
позитивізму і теорії природного права.
Так, еволюція поглядів Г. Харта, прихильника юридичного позитивізму, полягає в тому,
що він уже не заперечує взаємодії права і моралі,
але в той же час переконує, що право носить всезагальний характер, тому включати в право мораль невірно, оскільки остання передбачає індивідуальність [7, с.1].
На думку Л. Фуллєра, представника природно-правової школи, конфлікт між позитивним і
природним правом знижує авторитет права і в кінцевому рахунку приводить до заперечення такої
цінності, як моральний обов‘язок. Намагаючись
подолати цю конфліктну ситуацію, Л. Фуллєр запроваджує поняття справедливості [8, с. 630].
З точки зору названих представників і назагал всієї західноєвропейської правничої школи
процес конвергенції юридичного позитивізму і
природного права зупиняється на її формальній
моделі, полишаючи змістову сторону.
Проблема інтеграції права і свободи, природного і позитивного права залишається дискусійною і актуальною і сьогодні.
Зупинимось на декількох моментах, які, на
наш погляд, проллють світло на інтеграційні
процеси такого характеру.
По-перше, існує внутрішній зв‘язок між
природним і позитивним правом, оскільки вони
знаходяться у спільному правовому просторі,
який характеризується єдиною сутністю.
По-друге, в реальному суспільному житті
природне і позитивне право є не просто протилежностями, не просто незалежними один від
одного елементами правового простору, а складають іманентне протиріччя, тобто протиріччя в
одному і тому ж відношенні – відношенні сутті
правової свободи. В цьому протиріччі правова
свобода вміщує специфічне для неї нормативне
обмеження свободи, яке суперечить її всезагаль-
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ній тенденції долати всяке обмеження. В цьому
випадку і природне право, як система фундаментальних цінностей людини, намагається до найбільш повної реалізації своїх можливостей.
По-третє, необхідно звернути увагу на конкретно-історичний процес виявлення діалектичної природи взаємозв‘язку природного і позитивного права. Історичний процес у сфері свободи і
права показує, що кожне нове покоління відповідає на виклик історії, пов‘язаний із захистом його реальних прав і свобод. В сучасній юридичній
літературі наголошується, що «права людини
виникають і розвиваються в міру історичного
прогресу і свободи, незалежно від їх офіційного
призначення… Вони існують не в силу їх встановлення певним владним об‘єктом, а в силу
об‘єктивного процесу правотворення» [9, с.13].
По-четверте, правова свобода має два джерела: формальне (позитивне право, норми права)
і змістовне (природне право). Правове регулювання полягає у трансформуванні природного
права, тобто втілення природного права у закон.
Процес такої трансформації – втілення природного права у закон (правову норму) і, навпаки,
«наповнення» юридичної норми природноправовими цінностями – розкривається за допомогою методу детермінізму. Важливо відмітити,
що в даному випадку використовується не «казуальність», тобто причинно-наслідковий зв‘язок, а
причинність як взаємодія. Такий підхід дозволяє
уявити природне і позитивне право як єдність
внутрішніх взаємопов‘язаних сторін. Кожна із
цих сторін утримує у собі свою протилежність:
природне право вміщує у якості форми свого
здійснення – позитивне право, а останнє – сукупність об‘єктивних властивостей і соціальних
потреб як свою базову складову. Однак таке розуміння не виключає першопричини природноправових норм. Природне право в силу своєї
природи первинне і відіграє визначальну роль по
відношенню до позитивного права. З його допомогою проводиться оцінка юридичних норм, виявляється їх відповідність праву як мірі свободи.
Отже, природне право і право позитивне
співіснують між собою як необхідні і важливі
умови свого існування і розвитку. Правова свобода проявляє себе як єдність протилежностей:
природно-правових і позитивно-право-вих начал.
В цьому і проявляється високий рівень інтеграції
права і свободи.
Розуміння правової свободи як діалектичної
єдності природно-правових і позитивістських цінностей дає можливість розкрити співвідношення між
законом і правом, зрозуміти суть правового закону.
8

У історії правових учень концепції відмінності правового і неправового законів, права і закону
відіграли важливу теоретико-пізнавальну роль.
Відмінності правового і неправового законів мають стару традицію. Представники різних
філософсько-правових і юридичних шкіл і напрямків притримуються ідеї про відмінність закону
правового і закону неправового. Виключенням є
юридичний позитивізм, прихильники якого ототожнюють названі типи законів. З точки зору позитивістів, всі закони є правовими, протиправного закону не може бути. Право, на їх погляд, є своєрідна
примусова постанова з боку держави. За Т. Гоббсом, сила закону полягає у примусі суверена.
Юридичний позитивізм визначає право за
ознакою державного владного примусу, а тим самим заперечує об‘єктивність права і його незалежність від поглядів влади. Дійсно, позитивізм не визнає самодетермінації права, його самостійності по
відношенню до влади. Саме таким твердженням і
заперечується відмінність права від закону, що і
складає небезпеку самого позитивізму.
На думку В. Нерсесянца, право відрізняється від закону тим, що воно обумовлене власною об‘єктивною природою, а саме – загальною
значимістю самого права, а не волею держави чи
вседозволеністю законодавця. В цьому випадку
держава виступає в якості інституту, необхідного
для перетворення загально значимого права в
загальнообов‘язковий закон [5, с. 9].
Спробуємо більш глибше обґрунтувати різницю між правом і законом на основі системнозмістового праворозуміння, а саме, концепції
природного і позитивного права.
Яка ж основна властивість надає закону
статус правового? В нашому випадку під законом розуміють все позитивне право, а не закон в
буквальному розумінні. Першою і основною властивістю такого закону є те, що його зміст визначається природним правом, «правовою природою речей». Сам закон з точки зору його юридичної форми трактується як поняття вторинне.
Правові якості закону, його значення і місце у суспільному житті визначаються тим, наскільки він
адекватний життю, його соціальним, природним,
національним, психологічним та іншим факторам.
Іншими словами, юридичний закон виступає у ролі
правового закону тоді, коли природний закон свободи стає усвідомленим державним законом. Для
того, щоб акт державної волі перетворився у правовий акт, законодавець повинен бачити право у
реальності, в її природно-правовій сфері.
Розмежування правового і неправного закону має суттєве значення у визначенні соціаль-
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ної ролі і значення покарань. З точки зору закону, покарання є обмеження свободи людини, яка
є чужою для його природи. Принципово іншу
характеристику має покарання як наслідок порушення правового закону. З точки зору правового закону покарання є не що інше, як визнання
за людиною його власної свободи. У формі позитивістського трактування цей вислів виглядає як
парадокс. Однак у рамках дії правового закону
воно природно і логічно. А вся справа у тому, що
правовий закон виходить із визнання того, що
свобода внутрішньо притаманна людині, а не
дарована їй державою чи законодавцем. Основними джерелами правового закону виступають вільна
особа, громадянське суспільство. Тому за своєю
змістовою природою закон є форма захисту свободи людини, нормального вільного суспільства і
його інститутів. Порушення такого закону і є обмеження людиною своєї власної свободи.
Висновки. Право втілює справедливу міру
свободи і рівності, визнану більшістю населення
і підтримувану активною меншістю. Право вимірює, «відмірює» і оформлює саме свободу у
людських відносинах, свободу індивіда як у відносинах з іншим індивідом, так і суспільством у
цілому. Свобода завжди обмежена конкретними
рамками (мірою), що не допускають антигромадських актів «користування свободою».
Суспільство, забезпечуючи свободу особи,
не може допустити анархії, беззаконня, обмеження прав і законних інтересів інших громадян.
Тому в суспільстві має установлюватись міра
свободи людини, достатня для її повного самовираження, і водночас перешкоджає будь-яким
способом особи використовувати надану їй свободу на шкоду суспільства, державі, співгромадянам. Право дає міру, а справедливість контролює її, припиняє втрату цієї міри, встановлює
пропорційність між претензією і обов‘язком,

свободою і відповідальністю, злочином і покаранням, працею і винагородою [10, с. 232-233].
Гуманістичний характер права проявляється у словах Б. Кістяківського «право лише
там, де є свобода особи».
Правовий закон створює захищений простір для свободи, і лише тоді, коли вчинок людини показав, що вона перестає підкорятися правовому закону свободи, останній у формі державного закону змушує людину бути вільною.
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АНТРОПОСОЦІОКУЛЬТУРНА ПРИРОДА ВИНИ
Вина, маючи основу, створювану психофізичною природою, виявляє зв'язок людини з рештою світу. Формує експлікативну модель культури, множинність форм якої зумовлена феноменальністю самої вини. Етнокультурна же специфіка концепту «вина» визначається культурними домінантами суспільства.
Ключові слова: буття, вина, відповідальність, закон, злочин, конфлікт, культура, мораль, норма,
обов‘язок, рефлексія, символ, сором, соціалізація, творчість, цінність.

Постановка проблеми. Людина – «заручник» власної екзистенціальності. Способом подолання такого «ув‘язнення» і розуміння оточуючого світу є філософія. Рефлексія мислення над
граничними основами знання і життєдіяльності
людини, усвідомлення практики, культури та її
модусів становить власне предмет філософії. У
цьому значенні рефлексія є засіб визначення і
метод філософії, а філософія – рефлексія розуму,
зокрема і над світоглядними універсаліями, базовими цінностями духовної культури. Трансцендувати за рамки універсалій своєї культури, і генерувати їх нові, творчі смисли, - закликає філософія.
Категорії філософії та універсалії культури,
звісно, не тотожні, хоча і позначаються тими же
термінами. Філософське пізнання схематизує
універсалії культури, спрощує їх; не всі ознаки,
зафіксовані у дефініціях філософських понять,
ізоморфні ознакам універсалій тієї культури, в
якій філософія розробляла свої первісні ідеї. Як і
не всі соціально-культурні стани людини, зумовлені її поведінкою, в силу феноменальної природи і множинності свого прояву, без проблем піддаються аналізу. Вони формалізуються у типологізації та аналізі, переходячи в клас філософських і
культурологічних понять, завдяки схожості джерел
свого виникнення і подібності наслідків. До таких
станів належить і вина. Смисл цієї категорії затягує
рефлексію в серцевину людського буття. Її неможливо вже не помислити поряд, разом із трансцендентними (Бог, справедливість, гріх, покаяння,
прощення) і трансцендентальними ідеями (свобода, суб‘єкт, об‘єкт, відповідальність).
Мета статті. Які значення охоплює концепт вини? Яка обумовленість цих значень культурним контекстом? Відповідь на ці запитання
залежить від інтерпретації смислового простору
культури, у чому переконаємося надалі, аналізуючи творчий доробок Я. О. Афанасєнко, Р. Бенедикт, М. О. Бердяєва, Е. Кассірера, І. С. Кона,
Т. Ю. Лебедєвої, С. І. Максимова, А. Мацейна,
Е. Нойманна, П. Рікьора, С. В. Соломатіна,
О. В. Стовби та ін.
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Виклад основного матеріалу. Однією з
таких інтерпретацій є символічна модель культури Е. Кассірера [15]. Мотив його творчості –
обґрунтування плюралістичної єдності: космос
світової культури різноманітний і багатоликий,
але це не означає, що він не може бути розглянутий як цілісність. «Певне єдине осереддя, ідеальний центр», який дозволяє простежити кожну
форму культури зокрема і оглянути їх в цілому,
Е. Кассірер вбачав у символічній функції свідомості – універсальному медіальному принципі
культури. Е. Кассірер намагався зв‘язати воєдино
проблеми філософії культури (як науки про символічні форми, різні напрями світорозуміння) і природу людини (як суб‘єкта, який творить культуру).
І це йому вдалося: культура критично переосмислюється через трансцендентальний аналіз «суб‘єкта» культури. Для нього філософія культури є філософська антропологія, адже те, що визначає сутність людини, а саме дух, - ключове в оформленні і
застосуванні символічних форм. Символ функціонує як духовно-чуттєва конструкція.
Символічний вимір культури установлює
вертикальні, пов‘язані з трансценденцією, висотою і глибиною, певним ідеалом самоздійснення,
відносини, які опосередковують зв‘язки людини
з іншими людьми. Лише у символічному контексті самозвинувачення протистоїть самовиправданню, й пов‘язано з настановою не винити іншого і не брехати собі; варто сприймати себе як
активну, свідомо діючу силу свого життя, що
здатна виявляти джерела проблем у собі, приймати рішення і відповідати за їх наслідки. До такої семіотичної інтерпретації культури, її засвоєнню на рівні знаків спонукає і сучасна культурна ситуація [3; 4].
Многозначність інтерпретацій, що характеризує об‘єкт дослідження на рівні уявлень про
нього в культурі, є втіленням амбівалентності
існування людини. Саме у цьому аспекті двоїстість моральних принципів і почуттів співвідноситься з амбівалентністю значень і значущих інтенцій вини, властивих мовним практикам, ре-
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презентованим у різних (сакральних, філософських і невербальних) текстах культури. Вина, в
одному випадку, осмислюється в її причетності
до зла. І це не суперечить цивілізаційній парадигмі Заходу, концептами якої є «перворідний
гріх» і «вроджена гріховність людської природи». В іншому – як благо, пов‘язане з знаходженням спокою в душі і мира з іншими людьми.
Переживання різних почуттів обумовлюється поліфонією смислів, притаманних вині у
певній культурі. Людина при цьому навряд чи
може відчути вину як водночас конструктивне і
деструктивне для себе чуття, як і не здатна вона
в ту саму мить любити і ненавидіти, радіти і гніватися. І якщо припустити, що цей перехід у певний проміжок часу людина відчула, то ставлення, звісно, - амбівалентне. Однак, зумовлене воно
конкретним культурним контекстом, символічним чи знаковим, через що і визначається доступність смислів. Крім того, уявлення про культуру
як символічний універсум уможливлює з‘ясування характеру відношення між символічним
освоюванням реальності та екзистенцією. Символічне виражається через інакомовність, ситуації, що спрямовані до проблематики дійсності і
видимості, індивідуального буття і мети. Воно
об‘єднує причетність двом смислам: очевидному
і непомітному. Останній смисл апелює до таємниці (у метафізичному її розумінні) та ідеалу (в
етичному його значенні), до неспроможності,
провальності фіналу трансцендентного, який
констатував французький культуролог Ж. Бодріяр 1. Феноменальність ситуації в тому, що людина розуміє амбівалентність смислу в частині вини і вибір між властивими йому значеннями, що
навряд чи можливе поза екзистенції.
Культурологи акцентують увагу на значущості у конкретних культурах почуттів страху,
сорому і вини 2, тобто мотивів, що реалізують
1

«У специфічному способі споживання немає більше
трансцендентного, немає навіть фетишистської трансцендентності товару, є лише іманентність у системі
знаків. Так само як немає онтологічного поділу, а є
логічне відношення між тим, що позначає і позначеним, немає онтологічного розділення між буттям і
його двійником (його тінню, душею, його ідеалом),
божественним або диявольським, а є послідовний підрахунок знаків і поглинання у систему знаків» [див.:
9, с. 240-241].
2
Учені стверджують, що «страх – сором – вина» є: послідовною лінією становлення і розвитку в епоху античності механізмів регуляції моральної свідомості [див.:
10]; єдиним рядом регуляторів соціальної поведінки
[див.: 19]; проявом прогресуючої здатності людини оцінювати саму себе з позицій суспільства [див.: 11].

норму на рівні індивідуальної свідомості. Р. Бенедикт у праці «Хризантема і меч. Моделі японської культури» [35] протиставляє сором і вину,
східну (екстравертну) «культуру сорому» і західну (інтровертну) «культуру вини». Культурологічний феномен вини постає як паттерн значень, що
історично передаються, і втілюються у символах;
як система успадкованих уявлень, відображених у
символічних формах, за допомогою яких люди
сповіщають, зберігають і примножують свої знання про це феноменальне явище [21, с. 58].
В культурі, де належність до певної групи
означає більше, ніж збереження індивідуальності, значна ймовірність того, що саме сором відіграє роль конститутивного механізму соціального
контролю. Як наслідок, у людини формується
звичка співвідносити свої дії з очікуваннями і
моральними оцінками оточуючих. Апеляція до
громадської думки, бойкот і висміювання – генеральні механізми виховання сорому [6, с. 156157]. Стародавня Греція цьому приклад. У древніх Афінах існувала процедура остракізму
(грец. – στρακισμός), відлучення від суспільства.
Людину (небажаного громадянина) народним
голосуванням відправляли на десять років у вигнання. І це не покарання за певне діяння, а превентивний захід, щоб запобігти захопленню влади, або унеможливити потенційно небезпечний
вплив на окіл. Саме ж покарання, здебільшого,
було символічним. Допомогу ззовні (з боку інституцій) уникали. Воліли карати стидом.
Для тріумфатора факт перемоги – щось
прекрасне, гідне похвали. Переможеним повсякчас поразка сприймалася як дещо ганебне, негідне, не зважаючи на обставини чи права сторін.
Герой грецької трагедії соромиться дій, які накликали на нього стид в очах інших: цар Едіп із
однойменної трагедії Софокла не знає, як він в Аїді зустрінеться поглядами з очами батька і матері;
Геракл у Еврипіда закриває голову плащем, соромлячись дивитися в очі Тесею. Але їх терзає не совість, не внутрішнє каяття у скоєному, а Ерінії, богині відплати, страх перед помстою богів.
В іншій моделі превалює значення вини як
внутрішнього регулятора поведінки людини, орієнтації на самооцінку 3. Дії оцінюються та осуджуються самою людиною відповідно до інтерналізованих моральних норм, й коли інші не
знають про скоєний нею злочин. З‘являється індивідуально-особистісний, внутрішній контрольний механізм – совість. При цьому дії та оцінки корелюються з обов‘язком. Суд над людиною,
3

Синонімічно поняттю вини, у даному контексті,
оперують ідеєю совісті [див.: 13, с. 262].
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її вчинками і помислами, здійснює совість як духовна моральна інстанція. Виховується, таке почуття, суворою дисципліною і тілесними покараннями [30, с. 216], значущим оточенням і страхом перед осудом. Невиконання інтерналізованої
норми викликає у індивіда муки сумління, породжує самозвинувачення [19, с. 85-113]. Вина мотивується потребою в моральному сенсі дії, саморегуляцією у дусі ідеалу.
З часом результати порівняльно-культурологічних досліджень довели спочатку умовність цих меж, а надалі ініціювали поступову
відмову від цієї типології культур. Крім того
дискретно розмежувати їх досить проблематично, навіть із причин невизначеності вихідних понять «сором» і «вина». Ці засоби соціального
контролю не стільки замінюють одне одного,
скільки доповнюють, співіснують у кожній з культур, диференціюючись за сферами свого впливу. Проте ніхто не заперечує і міжкультурну відмінність. По-різному пояснюється лише пріоритет того чи іншого регулятора поведінки. На думку однієї групи вчених, феноменологія та композиція сорому і вини ідентичні у всіх культурах.
Варіюється відносна їх рельєфність залежно від
специфіки певної культури. Прихильники іншого
підходу розрізняють культури за соціальним
значенням і частотою проявів у індивідів почуттів вини та сорому. Структура соціальних відносин, динаміка культурних цінностей опосередковують вираження цих та інших емоцій. Так, в
Японії сором розглядається як більш позитивна
цінність, ніж у країнах Заходу. «Хто відчуває
сором, той почуває і обов‘язок» - звіщає приказка. Існують також культурно-специфічні форми
сорому і вини: японець переживає сором, якщо
норми порушує член групи, з якою він себе ідентифікує [30, с. 218-219].
Людина в країнах Заходу, насамперед, - інтернальна. Як представник індивідуалістської
культури вона схильна до фундаментальної помилки дистрибуції – переоцінювати вплив особистісних диспозицій (компетентність, здібність,
цілеспрямованість тощо), й недооцінювати дію
ситуації на поведінку. У традиційному суспільстві з колективістською орієнтацією людина здебільшого позбавлена можливості впливу на умови середовища, не має влади, щоб змінити його.
Суб‘єктивізм особистості не культивується. Навпаки, підтримується ідея реальності, єдності
людини і світу. На думку Г. Тріандіса якщо репрезентант колективістської культури, порушивши узвичаєні норми, відчуває передусім почуття сорому перед «своїми», то в індивідуалістсь12

кій культурі людина відчуває відповідальність
перед самою собою (власною совістю) або Богом
[32, с. 209-223]. Втім, індивідуалізм/колективізм,
переконані ми, – не взаємовиключні полюси теоретичного континууму, не дихотомія протилежних базових цінностей. Ці культурні синдроми
можуть співіснувати. І залежно від ситуації проявляються у кожній культурі, усякій людині. Певні цінності (наприклад, мудрість, істина, любов,
прекрасне) однаковою мірою відповідають інтересам як групи, так і індивіда, а тому регулюють
поведінку в будь-якій культурі. Є і такі універсальні цінності, які, будучи колективними, не є груповими (захист миру та оточуючого природного середи вища, соціальна справедливість тощо).
Синхронічне дослідження значимості феноменів сорому і вини в різних культурах доповнює діахронне їх осмислення. Використання цих
понять при виокремленні етапів історичного розвитку, під час якого соціальна поведінка стає
більш усвідомленою й персоніфікованою, констатує І.С. Кон [17; 18; 19]. Культурологічні опозиції, підкреслює вчений, - складові єдиної, загальної системи, в якій кожній негативній санкції,
як то страх, сором і вина, відповідає певне позитивне начало. При цьому між ними існує генетичний і функціональний зв'язок. «Культура сорому» виходить за рамки інстинктів, однак залишається партикуляристською. Діє всередині певної
людської групи: соромитися можна тільки «своїх». Орієнтує свідомість індивіда на громаду, не
диференціюючи між соціальним та індивідуальним. Розмежування вчинку і мотиву в переживанні
сорому, звісно, ще немає. Випадкові обставини, не
залежні від волі людини, - одні з детермінант даного почуття. Його позитивний корелят – честь, слава, визнання і схвалення з боку «своїх».
Виший рівень інтеріоризації соціальних
норм означає виникнення совісті, індивідуальноособистісного контрольного механізму. Почуття
та усвідомлення вини – негативний її аспект. На
відміну від сорому, почуття вини є внутрішнім і
суб‘єктивним, значить суд над собою. Лише той,
хто усвідомлює себе суб‘єктом діяльності може
бути винуватим, й тільки у межах своєї реальної
відповідальності. Поширюється почуття вини як
на вчинки, так і помисли. Особистість вже здатна
корегувати свою поведінку зсередини, рівняючись на засвоєні нею принципи і норми. Зміст
його універсальний: сфера моральної відповідальності ширше прямих обов‘язків по відношенню до членів своєї громади. Поняття обов‘язку
як зовнішньо примусового переростає у поняття
повинності як внутрішнього імперативу, а ідеал

Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. Випуск 714. Правознавство.

Антропосоціокультурна природа вини

честі поступається місцем ідеї власної гідності
(позитивному полюсу вини).
Фронт дії цих механізмів культурного контролю, наголошує І.С. Кон, може звужуватися і
розширятися. Становий кодекс честі, забороняючи дворянину відчувати страх, заганяє його у підсвідомість. І навпаки, гіпертрофія страху в умовах деспотизму чи революції знищує страх. Вища форма регулювання, доповнює сказане І.С.
Кон, не скасовує нищу, а діалектично включає її
у себе як складову. Вину можна визначити як
сором перед самим собою, а сором – як страх
перед «своїми», осуд яких гірше смерті від рук
«чужих». В інших публікаціях ми ще повернемося до цього питання; тут досить вказати на те, що
в культурології та етнопсихології протилежністю
сорому на рівні індивідуальної свідомості є гордість. Честь і слава виконують цю функцію у рамках культурно-історичної типології. Вони розкривають соціально-групові джерела почуття гордості і сорому. Висвітлюють їх похідний характер від оцінки і визнання з боку «своїх». Антитетичність вини в конкретній ситуації – усвідомлення своєї правоти, а у ширшому особистісному
плані – почуття власної гідності, самоповага, визнання цінності своєї особистості.
Опозиція «сором/вина» - один із, але аж ніяк не єдиний критерій типологічної класифікації
культур. Соціальне оточення індивіда, як і культура загалом, є детермінантами конструювання
сорому і вини. Їх розуміння як соціальних конструктів потребує дослідження сутності типів регуляції відносин людей. Йдеться передусім про
такий філо/онтогенетичний розподіл етичних
систем, як: етика закону та етика творчості 1. У
значеннях і смислах останніх криється неоднозначність вини.
Авторитарна за своїм характером етика закону сягає первісних кланів з їх тотемними культурами і табу. Суспільство як суб‘єкт оцінки
встановлює норми, яким людина повинна коритися під страхом покарання, відлучення. Реальність особистого буття людини ігнорується колективною нормою. Закон (норма зовнішньої поведінки), який не вказує конкретного діяння, а визначає межі і заборони, – засаднича цінність. Він
не знає трагедії, того випадку, коли людина вимушена бути жорстокою внаслідок неминучості
жертвування однією цінністю заради іншої.
Розв‘язати конфлікт закон не спроможний.
1

М. О. Бердяєв виокремлює етику закону, спокутування
і творчості [див.: 7, с. 135-227]; Б. П. Вишеславцев – етику закону і благодаті [див.: 12, с. 28-30, 68-70, 186]; Е.
Нойманн – стару і нову етику [див.: 27].

Добро і справедливість цікавлять етику закону. Життям, людиною і світом вона не інтересується [7, с. 147]. Розпізнає і судить зло, проте у своїй боротьбі з ним не здатна перемогти; у
цьому парадокс старої етики. Вона лише «розщеплює» свідомість. У особи формуються дві
підсистеми: несвідоме, яке Е. Нойманн називає
«тінь», і свідоме у формі «зовнішньої особистості» або «персони». Розкол між світом етичних
цінностей у свідомій психіці і світом заперечення етичних цінностей у несвідомому призводить
до виникнення почуття вини. Мірою догматизації нав‘язування індивідам і суспільству етики
закону, тобто інтенсифікації впливу совісті, збільшується розрив між свідомістю з її ціннісною
ідентифікацією і несвідомим, яке у порядку компенсації займає протилежну позицію. При приборкуванні совість демонструє свою силу в формі свідомого почуття вини, при витісненні – має несвідомий характер. В обох випадках джерелом почуття
вини є апперцепція тіні. Воно відкрито проявляється як страждання або ж залишається несвідомим
залежно від того, який механізм спрацював – приборкання, інфляція чи витиснення.
Класичний психологічний спосіб, за допомогою якого етика закону забезпечує усунення
почуття вини, - «вигнання козла відпущення». Як
ритуал він існував в юдаїзмі 2. Козел символізував гріх, від якого позбавлялися: тварину, після
символічного покладання на неї усіх гріхів єврейського народу, відпускали у пустелю на свято Йом-Кіпур (івр. ּפּורים
ִּ ִּ« – יֹום הכСудний день»).
Інакше кажучи, люди матеріалізували почуття
вини, а обряд офірування означав каяття. Тим
самим вибудовується ланцюг почуттів, які люди
екстерналізували, адже нездатні були осягнути
свій внутрішній світ: «невдоволення → вина →
каяття». Звідси виводиться і перший моральний
модус: «негідна поведінка → вина → покарання». І якщо стара етика закону лежить в основі
початкових форм конструювання сорому і вини,
то нова етика творчості, як тип регуляції відносин людей, є соціальною детермінантою зрілої,
свідомої особистості.
Нова етика аксіологічна; це передусім особистісна етика цінності і смислу. Вона закликає
творити добро, засвоювати цінності й переоцінювати їх. Прагне усвідомити позитивні і негативні сили в людському організмі, встановити
зв‘язки між ними. Роль Суперего, яке апелює до
зовнішніх законів і здіймається над інфантильним Его, заміщається Самістю як внутрішнім
2

У наш час ця ідіома використовується як метафора
[див.: 16].
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центром особи. Це етика свідомої особистості,
совість якої проявляє інноваційність й долає негативну спрямованість духу. Правильно сформоване почуття вини не розслаблює людину, а
сприяє зміцненню духу і характеру. Вина, що
спричиняє відчай, позбавлена творчого сенсу.
Усвідомлена же вина – активна і діяльна, супроводжується виправленням, недопущенням і удосконаленням. Усією душею людина може творити лише добро, а не зло. Тому добро породжується діями людини мірою того, наскільки просунувся далі процес саморозкриття її «Я».
Для етики творчості моральне завдання індивідуальне. Внутрішній діалог, у якому людина
сама і обвинувач, і захисник, і суддя, - підвалина
моралі 1. Норми останньої інтеріоризуються індивідом як культурні правила соціальної дії, після чого відбувається індивідуальний вибір цінностей. Тільки-но людина виявляється здатною
до регуляції своєї поведінки на основі логік смислового і вільного вибору, вона переходить до
системи нової етики творчості, формує моральну
свідомість. І в яких би термінах моральний вибір
і моральна свідомість не формулювалися, вони
завжди передбачають певну особисту автономію.
Як і особа в праві, й все, що з нею пов‘язано, мислиться щонайперше моральними категоріями.
Більше того, «мораль у кожного своя», - слушно
зауважує О.В. Стовба; будь-які спроби встановити загальні для всіх моральні норми неодмінно
призводять до усунення моральної автономії
суб‘єкта і перетворення цих норм на загальнообов‘язкові, тобто правові (хоча б і іменували їх
моральними) [31, с. 96]. Вина як моральне яви1

Розуміння терміну «мораль», переконаний А. С. Арсеньєв, потребує диференціації його від поняття «моральність» (рос. нравственность). По-перше, на відміну від моралі, яка ззовні у готовому вигляді приписує індивіду і протистоїть його «Я», моральність
пов‘язана з цілепокладанням самого індивіда (свободою). Вона формується разом із особистістю і невід‘ємна від змісту «Я». По-друге, тоді як мораль існує для інших, й нею можна користуватися, зокрема з
корисною метою, буття моральності особистісне. Нею
послуговуватися неможна. По-третє, якщо відзнака моралі, здебільшого, має зовнішні форми, починаючи від
похвали і престижу, завершуючи матеріальними та іншими вигодами, то нагороди і відплати моральності лежать у самосвідомості індивіда [див.: 2]. Ми же, не удаючись у дискусію з даного питання, відзначимо, що мораль і моральність за своєю природою є соціальними
явищами. Опанування моральнісного типу взаємовідносин можливе тільки після засвоєння людиною моральних способів соціальної регуляції. І це не заперечують
учасники дискусії, що простягається у часі.
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ще, наголошує він, «належить цілковито нашому
світу. Цей світ настільки «власне наш», що дійсним суб‘єктом морального судження про себе
можу бути тільки я сам. Так, Кант, обстоюючи
моральну автономію суб‘єкта, стверджував, що
моральне лише те явище, джерело якого знаходиться в нас самих, а не у зовнішньому світі.
Звідси випливає, що в моральному смислі осудити себе можу лише я сам: усі судження про мою
вину інших людей будуть для мене чимось трансцендентним. Внаслідок цього вина у моральному вимірі є суто трансцендентальним феноменом» [31, с. 93].
Вина – не моральна норма. Її феноменальність, як і будь-якого іншого почуття, виключає
нормативність. Вина пов‘язана з моральними
категоріями (відповідальність, гідність, добро,
зло, обов‘язок, совість, справедливість тощо). У
зв‘язку з цим виникає запитання: чи визначається у рамках традиційних етичних понять феномен вини? Заперечна відповідь на нього не видасться тривіальною, якщо врахувати, що, поперше, мораль для самої себе вже передбачає
вихідне буття-винуватим (М. Хайдеггер), і, подруге, виконання безумовних вимог моралі заперечує і знищує саму мораль (Г. Гегель). Як явище культури вина містить моральне обґрунтування людської діяльності, пов‘язаної з виправленням помилок, проступків і злочинів [21, с.
59], сприяючи тим встановленню соціального
(правового) статусу особи. Дія передбачає діяча,
а діяч означає особу. Дійова особа знаходиться
певною мірою поза дії. Якості діяча – важливий
атрибут особи, і навпаки. Якщо ж пригадати давньогрецьку культуру, то її цікавила дія як така, її
моральне і метафізичне виправдання; вона не
схильна індивідуалізовувати персонаж, вважаючи його таким, що перебуває «усередині» дії.
Серед регуляторів поведінки людини вагому роль відіграють соціальні норми як системні
уявлення про істинну і хибну поведінку. Норми –
інструментарій і старої етики закону, і нової етики творчості; детермінант конструювання вини.
Будучи абстрагованими від конкретних випадків
і маючи зовнішній щодо особи характер, вони є
засобами соціального контролю. Людина використовує норми як еталон, масштаб, критерій, за
допомогою яких оцінюються свої і чужі вчинки
[25]. Поведінка людина – це завжди похідна дотримання/недотримання соціальних норм.
Соціальна норма хоч і знає категорії добра
і зла, однак трагедія їй не відома. Через це норма
не спроможна допомогти розв‘язати моральний
конфлікт, а, отож, не повсякчас здатна бути ре-
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гулятором вчинку, в основі якого лежить конфлікт. М.О. Бердяєв вказував на абсолютний, однаковий для усіх характер норми. Остання не
помічає розбіжностей; виражаючи свій імператив, наприклад ощадливості, не враховує, що одному народу слід говорити «будь щедрий», а
другому - «будь бережливий». З іншого боку,
норма ставить людину у суперечливе положення.
Пред‘являє взаємовиключні очікування. Викликає рольовий конфлікт, тобто ситуацію, коли
людина стикається з двома або більш одночасними вимогами, за яких виконання нею однієї з
ролей унеможливлює реалізацію решти. Тому,
який би вибір не зробила людина, вона неодмінно відступить від якоїсь норми, і, як наслідок,
вимушена буде відчувати сором або ж вину. Отже, зі своєї предметної сторони, вина «полягає у
порушенні певного правила як такого, у невиконанні обов‘язку, що тягне за собою очевидні наслідки, а саме, - чималу шкоду, заподіяну іншому). Це – поганий вчинок, і як такий він підлягає
осуду через негативну оцінку. Кант у своїй праці,
присвяченій негативним величинам, називає вину негативною величиною у сфері практичного.
У цій первинній якості вина теж обмежена, як і
правило, з порушенням якого вона пов‘язана,
навіть якщо наслідки цього проступку можуть
викликати відгук надзвичайного страждання, що
надає їм деяку безмежність» [28, с. 638-639].
Виникає культурологічний парадокс: руйнування звичного розвитку речей призводить до
утворення вини як особливого культурного стану
людини, яка недотрималася норми. Людини, культурний стан якої базується на знанні про це
порушення і про наслідки скоєного. Водночас
вина, у парі з покаранням і прощенням є і засобом відновлення нормального, звичного порядку.
Але й не кожне страждання і спокутування вини
може бути передумовою духовного, морального
оновлення особи. Остання тоді відроджується,
коли вина, міра вини не виходить за установлені
суспільством межі. Людина не повинна вбивати
(Вих. 20:3-17). Тому нове життя Родіона Романовича Раскольникова навряд чи спромоглося би
стати ключовою темою Ф.М. Достоєвського. Це
не його тема [5, с. 313]; як і М.В. Гоголь дійшов
стану внутрішньої суперечливості свого «Я»,
коли у другому томі «Мертвих душ» спробував
виправити сильних світу цього, наділяючи їх високими моральними якостями.
Умисне вбивство вказує на надмірність недопустимого, того, що повністю виходить за рубіж помірних порушень окремих правил, які допускає моральна свідомість. Іноді особлива жор-

стокість 1 дій, кричуща несправедливість і волаюча нерівність соціальних умов приголомшують
людину настільки, що вона не може визначити, які
норми порушені. І це вже не просто протилежність,
яку людина могла би усвідомити через протипоставлення допустимому. Це зло, яке причетне до
радикальнішої суперечності, ніж протилежність
допустимого/недопустимого 2. Виправданням йому
не може бути необхідність, зокрема виконання
обов‘язку чи наказу. Прийти до осягнення цієї
надмірності неприйнятного можна лише подолавши прийнятне й досягнувши його межі.
Соціальні норми розглядають вину як стан,
антитетичний правоті, в якому опиняється людина, яка скоїла аморальний проступок або вчинила правопорушення. Відповідальність сприймає
вину як свою підставу, а людина – як вид моральної санкції, одну з форм духовного впливу,
механізм самооцінки індивіда. Тому, будучи усвідомленою, вина виконує регулятивну функцію,
постає як особливий вид внутрішньої заборони
на такі дії у майбутньому. Вона, як і почуття відповідальності, гідності, совісті, сорому, страху,
честі, - мотив, який реалізує норму. Самі ж санкції, що містять у собі ідеї відплати, заохочення і
покарання, вину не розкривають. Вина стимулює
людину виправити ситуацію, відновити нормальний перебіг подій. Створює передумови для
виникнення моральних норм, які виражають себе
у совісті. Підтримання громадської згоди з приводу вироблених у суспільстві і ухвалених його
інститутами норм (законів) – одна з функцій вини. На думку Р.Ф. Баумейстера, остання виконує
дві важливі комунікативні функції. Перша функція спрямована на відновлення відносин, яким
загрожує розрив. Людина, скоюючи проступок,
вимушена вчиняти примітивні дії: визнати помилку, поступитися і вибачитися. Відшуковує слушні слова і кроки, спроможні позбавити Іншого
від завданої йому болі. Вона жалкує про те, що
образила Іншого, й просить вибачити її. Пробачення же символічно знищує спричинене зло.
Відносини між ними стають вільними від образи
й зненависті. Друга функція зорієнтована на пок1

Афанасєнко Я. О. закликає виявити моральні засади
жорстокості, яка, внаслідок орієнтації на задоволення,
є виразом етики насолоди, в її девіантному аспекті.
Спроби відмовити жорстокості у ціннісному характері знімають питання про особисту відповідальність.
Санкції стосовно жорстокості існують. Але, будучи
позасутнісною, невиявною щодо ціннісно-забарвленого простору особистого буття, жорстокість залишається лише суспільною загрозою [див.: 4].
2
Ґотфрід Вільгельм Лейбніц ототожнював соціальне
зло з крадіжкою [див.: 22].
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ращення взаємовідносин. Вина заохочує людей
до толерантності, стримує їх від скоєння проступків, що могли би завдати шкоду іншим [34].
На основі презентації, усвідомлення та оцінювання соціальних норм, джерела яких лежать
в етиці закону і які продовжують створюватися
новою етикою, формуються цінності. Норма, як
ми наголошували вище, не усвідомлює суперечностей, а тому і не є засобом розв‘язання конфлікту, на відміну від цінності. Ціннісна свідомість
завжди пов‘язана з вибором, є безпосередньою
його основою. Навіть у секулярному суспільстві
1
, де відносний характер моральних цінностей
хоч і поєднується з ігноруванням проблеми абсолюту, трансценденції у класичному її розумінні, питання вибору, його моральності не знімається. Причина тому екзистенція, проблема істинності буття, з якої можливе перевизначення
не лише трансценденції (як це відбувається у
психоаналізі), а і зміщення акценту від обов‘язку
до свободи, й актуалізація повинності вже із екзистенціальних засад.
Чи є вибір однієї можливості, поступаючись іншими, виною? Ствердна відповідь «так»
на це запитання цілком природно означає, що
людина як релятивна істота самим своїм буттям
стає «зло-чинною», оскільки вина неможлива без
зла і страждання. І якщо, на думку М. Хайдеггера, феномен вини менш за все може бути прояснений розумінням зла як браку добра, то що ж
тоді собою являє це постійне відставання людини від своїх можливостей, як не дефіцит здійснення цих можливостей?! Адже ця недостатність
саме і призводить до того, що винуватість стає
основою кожного злочину і що у такий спосіб
саме існування перетворюється на вину. «Чи не
вповзла сюди через чорний хід ідея грецької долі, яка для екзистенціальної філософії, в основі
якої лежить людська свобода, є явно чужорідним
тілом?», - запитує з цього приводу А. Мацейна.
Релятивність не є винуватість. Замкнута і
обмежена, релятивність – онтологічний стан людини. Це можливість, яка сама себе визначила:
моя велич у тому, що Я сам є те, що Я є. Убачати
тут винуватість означає надавати мовній двозначності характер онтологічної дійсності, і тим
знецінити людину як релятивну істоту. Людина
не винувата у тому, що вона є. Людина не зобов‘язана своїм існуванням, оскільки обов‘язок
завжди передбачає щонайменше двох незалежних суб‘єктів. Навіть у релігійному світосприй1

Сучасна секулярна культура зорієнтована на задоволення та успіх. Страждання знецінюється. Наявне буття
розцінюється як остаточне і недвозначне [див.: 8].
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нятті, - наголошує А. Мацейна, - немає суб‘єкта,
який міг би прийняти «дар» і тому залишився би
боржником: Я нічого не отримував, Я повністю
наданий. Людина вся – Бога-Творця: «ipsius sumus» (Пс. 99:3) [24, с. 109-110].
Людина, за словами А. Шопенгауера, безпосередньо наділена лише стражданнями. Задоволення (насолоду і щастя) ми можемо відчувати
тільки опосередковано, згадуючи минулі страждання і втрати. Долаючи перепони і досягаючи
бажаного, ми знаходимо не істинне щастя, а попередній стан – звільнення від якогось страждання. Щастя – це повсякчас удоволення бажання. Разом із задоволенням зникає бажання і, отже, утіха. Ми відчуваємо біль, але не відсутність
болі, турботу, а не її нестачу, страх, а не безпеку
[33, с. 483]. Така позиція, звісно, інтригує, але не
переконує. Почуття відсутності дозволяє доторкнутися до тієї останньої основи всіх речей, яка у
Платона отримала ім‘я «хора» (грец. χώρα) [14].
Ми гостро відчуваємо спрагу і голод. Проте варто їх задовольнити, як пиття та їжа нас вже не
цікавлять. Як і не помічаємо ми, у комфортних
умовах, нестачу тепла чи прохолоди. «Хворобливо жадаємо ми насолод і радостей, коли їх немає; відсутність же страждань, хоч би вони припинилися після того, як тривалий час мучили
нас, особисто нами не відчувається, ми можемо
думати про їх відсутність хіба що навмисно, рефлектуючи» [33, с. 482-483]. Це відбувається тому, що страждання носить явний характер, а благополуччя (щастя) – непрямий. Те саме, переконаний А. Шопенгауер, чиниться і з трьома провідними благами життя: здоров‘ям, молодістю і
свободою. Ці цінності також зі знаком мінус, як і
правопорядок, справедливість, мир тощо. Поки
вони є, ми їх не помічаємо. Усвідомлюємо лиш
втрату: у дні нещастя розуміємо, що благополуччя вже минуло. Єдине, чисте щастя, якому не
передує страждання і за ким не наступає пустота,
- свобідне від волі пізнання. Наприклад, відтворення на полотні краси природи.
Можливість конструювання вини на основі
цінностей залежить, передусім, від двох чинників: від специфіки процесів інтеріоризації і соціалізації та від організації ціннісної свідомості. За
нормального перебігу соціального процесу засвоєння людиною норм і цінностей формується
здатність побудови адекватних ситуаціям форм
вини. Людина входить у суспільство (включається у соціальні зв‘язки), в якому існує соціальнокультурна і морально-правова традиція, що виступає по відношенню до індивіда як об‘єктивний (моральний і правовий) фактор. Водночас
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людина суб‘єктивно переживає почуття невдоволення собою і навколишньою дійсністю, пов‘язане з її індивідуальною відмінністю. Соціалізація
означає, що традиції опановані індивідом і переживаються як власна, суб‘єктивна вина 1. При
цьому почуттю вини властиві певні внутрішні
стимули або природні сигнали, похідні від несприятливих соціокультурних умов. Кожна культура і соціальний інститут, в основі яких етичні і
моральні принципи, приписує стандарти поведінки, формує умовні сигнали вини і прагне прищепити їх зростаючому поколінню. Будучи сформованими, ці принципи утворюють когнітивний
компонент совісті. У випадку же гіперсоціалізації особа зазнає колосального тиску. Під впливом
соціальних ролей, що втручаються у сферу мотивації, межа між зовнішнім і внутрішнім нівелюється. Соціальні ролі не зустрічають опору. Вони
стають особистісними цінностями, значно не
трансформуючись. Легше, звісно, прийняти дещо
чуже, проте таке, що сприймається усіма, ніж
близьке і любиме, але відкинуте іншими людьми.
У зв‘язку з цим виникає проблема обґрунтування
конкретної особистості, взятої у всій її неповторній індивідуальності. Її вина, здебільшого, не в
тому, що вона виявляється занепокоєною цінностями роду, а в тому, що припиняє прислуховуватися до духовного світу свого індивідуального
«Я». За гіпосоціалізації, навпаки, цінності не
проникають у мотиваційні структури свідомості.
Людина не впускає у свою особистість зовнішні
регулятори, блокує їх дію. І якщо у першому випадку людина втрачає свою особистісну ідентичність, комфортно зливаючись із групою, а вина
вписується у характер, то у другому (гіпосоціалізації), – людині недоступні такі конструкти, як сором і вина, адже як її поведінка, так і оцінки зумовлюються виключно потребами. Почуття вини, як
показує практичний досвід, є не у кожного злочинця, тим більше людини, вина якої не доведена та
бодай не осуджується з причини її незначності.
Крім того, нездатність людини до соціалізації (соціопатія) може бути викликана неспроможністю
відчувати вину як невдоволення собою та оточуючою дійсністю внаслідок генетичної спадковості
або травми кори головного мозку, що вже є сферою інтересів клінічної психології.
З часів І. Канта вказується, що цінність перебуває у такому же відношенні до волі чи почуття, в якому істина або реальність – до пізнання [26, с. 49-50, 209, 215]. І оскільки цінності первісно невідомі свідомості, проте здатні поро1

Соціалізація, в розумінні психологів, - процес формування почуття вини.

джувати емоції, то переживання вини є тим знаком, за яким людина може розрізнити свої цінності. Вчинок, що заперечує одні й тим стверджує
інші цінності, які негативно сприймаються власним «Я», викликає вину. У певному розумінні
вина є розв‘язкою драматичної події, постійним
переглядом наявних у людини цінностей, переосмисленням незаперечних істин. Вина, отож, –
не моральна настанова, тим більше норма, а спосіб неоднозначного сприйняття події, варіант
відкриття іншої можливості, новий для людини
погляд на подію. Вина розширює сферу усвідомлення, горизонти особистісного буття. Вона робить людину вільнішою, дозволяючи їй учиняти
свій власний вибір. Як вектор зміни спрямованості
свідомості на певну подію, факт чи ідею, вина відображає активну роботу свідомості. Чим більше
свідомості, тим більше «Я». Чим більше «Я» виростає, тим вищою мірою зростає і воля. Чим більше
волі, тим скоріше і глибше людина осягає і саму
себе, свій внутрішній, духовний світ. Звісно, ступінь такої спрямованості має вирішальне значення
для того, наскільки сама людина виявляється причетною до цих цінностей як їх носій.
Ціннісна сфера, про яку би не йшлося, реалізується кожного разу, коли людина свідомо
звертається до неї. У цьому розумінні людина,
крім власної, інкорпорована ще в інші сфери,
безумовно якщо не брати до уваги абсолютно
несприйнятливих до цінностей людей, активних
соціопатів. Є також люди у житті яких головну
роль відіграє одна ціннісна сфера. Людина цілком і повністю живе нею. Для тих, наприклад,
хто обмежився виключно пізнанням, почуття вини є формуючим їх існування началом. Вина визначає орієнтир морального розвитку. Поступово
«присмак» вини стає фоном їх існування. Людей
терзає підспудне відчуття власної неправильності, базової неповноцінності. Зовнішня роль тієї
чи іншої ціннісної сфери для них неважлива, на
відміну від тієї ролі, яку відіграє ця сфера в їх
душі, в їх духовному світі. Характерною у цьому
відношенні є позиція Теодора Адорно, який розглядає почуття вини як поняття мислення, що
перетворює певне буття у залежність від себе.
Самокритичне мислення вивчається ним у ракурсі самототожності [1, с. 81-82]. При цьому німецький філософ наголошує, що в силу своєї феноменальності вина не піддається прямій артикуляції. Вона постає як психологічне уявлення людини про своє «Я», як ідентичність, що відзначається суб‘єктивним почуттям індивідуальної самототожності з проступком і готовністю його
виправити. Людина оцінює свою вину з позицій
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наслідків для інших її вчинків. Вина, у свою чергу, мобілізує людину, спонукаючи її діяти у напрямку, що виключає її повторення.
Усвідомлення вини має неабияке значення
і у формуванні вектору розвитку соціуму та системи його ціннісних орієнтацій. Пригадаємо духовну ситуацію Германії у дні Нюрнберзького
процесу над нацистськими злочинцями. Вина
німців обговорювалась із обуренням, жахом, ненавистю і презирством. Лише перенявшись свідомістю вини німці витерпіли навіть неправдиві і
несправедливі звинувачення. З‘ясування вини німецьким народом було нараз усвідомленням ним
нового життя та його можливостей. Трактат німецького філософа К. Ясперса «Питання про винуватість», у якому ніхто не суддя іншому, а кожний
німець водночас звинувачений і суддя, - тому приклад. Вина проявила здатність переборювати видиму ізоляцію людини і тих явищ, до яких вона
видимо не причетна. Інакше кажучи, вина стала
сполучною основою між німцем (людиною) і світом, способом подолання їх взаємної відчуженості.
Винуватість, більше того, – причина соціальності: підкорення всіх усім, готовності кожного, хоч би частково, струсити з себе небездоганне «Я», солідарного взаємопристосування, діалогу, а фактично і комунікативно-прагматичного
самоприниження, що учиняється семантично заради самовиправдання. Одностайна відмова від
особи, яка провинилася, від самості призводить у
діалектичному підсумку, безглуздому у своїй
діалектиці, в запереченні заперечення, зведеного
у принцип мислення Г. Гегелем з його виправданням війни і фінальністю історії, до знищення
людиною людини у процесі нескінченних битв
народів як вершини соціальної організації.
Соціальний простір для людини, яка усвідомила вину і подолала це почуття, у сучасних
умовах, є чимось ціннішим, ніж просто ареною,
на якій відбуваються події світової історії. Сама
свобода людини стає усе більш залежною від
того фактора, що світ є не простою сукупністю
об‘єктів, а їх смисловою визначеністю для людини, як і правова реальність не зводиться лише до
норм [23]. Нажаль, людина немає часу рефлектувати, поринати у роздуми про буття, про Іншого,
про свої взаємовідносини з рештою. Вона прагне
звільнити себе від будь-яких негативних відчуттів. Моральні страждання і сумніви людини немов би стираються. Залишаються лише витончені акти самоспостереження. Егоцентризм зживає
почуття вини. Як наслідок, у сучасному суспільстві виникає особливий стан – свободи від вини,
або стан культурної безпам‘ятливості. «Ніхто не
18

перед ким не винуватий» - девіз нової етики. А
якщо і винуватий, то соціальна ентропія у сфері
етики і моральних відносин між людьми настільки зменшила сьогодні сам зміст понятійного
комплексу вини, що від нього мало що і залишилося, майже нічого. За словами В.О. Кутирьова, у
рамках постмодерністської філософії існує онтологія «ніщо», нігітологія. Парадигма небуття не
передбачає істини. Замість неї інформація і комунікація. Усе менше зв'язок зі спогляданням і
предметною реальністю. Замість них розумова
діяльність і обчислювально-сортувальне мислення. Немає і культурних цінностей, що регулюють
громадське життя. Замість них соціальні технології. Воднораз учений наголошує, що онтології,
побудованої на «ніщо», бути не може. Це був би
кінець філософії як особливого способу духовного опанування світу [20].
Така позиція, звісно, потребує уточнення.
«Ніщо», «пустота» означає умовчання, неявленність, потаємність у дусі М. Хайдеггера. Через
«ніщо» як принцип становлення відбувається
виникнення і здійснення буття. Актуалізація
опозиції «буття/небуття», завдяки просторовочасовій локальності, вводиться для визнання різноманітності світу і гетерогенності його сприйняття, конструювання ідентичності через відмінності. У цьому, передусім, – онтологічний поворот, учинений модерністами, а не абсолютизація
«небуття», «ніщо». Фатальність же такої філософії нагадує нам світ античності [29, с. 89], фатумна суть якого вище за будь-які сумніви. Втім у
цьому немає нічого дивного. Адже культура модерну кожної епохи завжди спиралася на античність і, навіть критикуючи її, ніколи повністю від
неї не відмовлялася. У свою чергу, щоб зрозуміти античність у всій множинності її історичних
форм, варто розпочати з уточнюючого запитання: «За якими джерелами реконструюється світ
людини?». Міфологія виражає його не так, як
епос; трагедія інакше, ніж лірика; філософські
трактати не так, як офіційні документи. Прихильники гуманістичної інтерпретації античності
оцінюють її за результатами, їх опоненти – за її
джерелами та елементами.
Висновки. Вина є культурно-етичним уявленням, породженим внутрішнім станом, із зовнішніми стимулами. Вона виявляє зв'язок людини з рештою світу. Дія, з якою людина пов‘язує
свій суб‘єктивний смисл, і реакція соціуму на
поведінку, породжує розуміння вини як виду
взаємодії зі своїм соціокультурним оточенням.
Певне, вид цей аж ніяк не єдиний і не завжди
адекватний у різних культурних контекстах.
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Антропосоціокультурна природа вини

Спектр станів людини, яка відчуває вину, вельми
різноманітний. Вина заявляє про себе як душевну біль, страждання, збентеження, сором, ніяковість тощо. Причина того – антропосоціокультурна природа вини. Сама же думка про винуватість, загалом, – вища форма інтеріоризації або,
іншими словами, - історичний підсумок становлення суб‘єкта відповідального учинку.
Вина створює експлікативну модель культури, множинність форм якої зумовлена феноменальністю самої вини. Поняття останньої, у певному
розумінні, є гіпотетичною моделлю культури. Воно відтворює не систему причин виникнення такого почуття, а структуру відношення до них тих, хто
зазнав шкоди, й тих, хто її завдав. Етнокультурна ж
специфіка концепту «вина» обумовлюється культурними домінантами суспільства.
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Anthropological, social and cultural nature of guild
Summary
Having the foundation created by psychophysical nature, the guilt detects relationships between a
human being and the rest of the world. It forms an explicative model of culture, whose plurality of forms is
conditioned by the phenomenology of guilt. Meanwhile, the ethno-cultural specificity of the concept ―guilt‖
is determined by cultural dominants of the society.
Key words: being, guilt, responsibility, law, crime, conflict, culture, morality, norm, duty, reflection,
symbol, shame, socialization, creativity, value.
С.В. Савчук
Антропосоциокультурная природа вины
Аннотация
Вина, имея основание, создаваемое психофизической природой, выявляет связь человека с остальным миром. Формирует экспликационную модель культуры, множественность форм которой
обусловлена феноменальностью самой вины. Этнокультурная же специфика концепта «вина» определяется культурными доминантами общества.
Ключевые слова: бытие, вина, закон, конфликт, культура, мораль, норма, обязанность, ответственность, преступление, рефлексия, символ, социализация, стыд, творчество, ценность.
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ОНТО-ФЕНОМЕНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КІБЕРНЕТИЧНОГО ЗЛОЧИНУ
Ррозкриваються онтологічні та феноменологічні основи функціонування віртуального простору, як середовища скоєння кібернетичного злочину. Засобом феноменологічної редукції явище кібернетичного злочину
―очищується‖ від емпіричного нашарування, залишаючи чистий горизонт для пізнавальних розвідок.
Ключові слова: онтологія, феноменологія, буття, реальність, віртуальність комунікація, інформація, інтерсуб‘єктивність, життєсвіт.

Постановка проблеми. Категорія ―буття‖
фігурує в нашому науковому лексиконі доволі
часто. Проте, використовується вона здебільшого
неусвідомлено. З'ясування смислу, який вкладається в це поняття, є одним із важливих завдань
філософії, і покладається на такий розділ філософських знань як онтологія (від грец. ontos —
наявне, суще і logos — вчення). У філософській
літературі термін ―онтологія‖ вживається з початку XVII ст., та введений до науково обігу німецьким філософом Р.Гокленіусом у 1613 р. Хоча
звернення до цієї проблематики були відомі значно раніше і пов'язані із такими іменами як: Демокріт, Геракліт, Фалес, Анаксімандр [1, c. 21].
Мета статті. Розкрити онтологічні та феноменологічні особливості кібернетичного злочину,
який внаслідок застосування методу феноменологічної редукції постає своєрідним комунікативним
процесом спів-буття-з-Іншим. Досягненню вказаної мети сприяють наукові доробки так вчених як:
М.Хайдеггер, Е.Гуссерль, О.Стовба, І.Честнов,
А.Поляков, Н.Тарасов, А.Козловський, В.Кебуладзе, Л.Компанцева, М.Кузнєцов.
Виклад основного матеріалу. За своєю
природою, онтологія намагається висвітлити всезагальну картину світу, яка відповідає певному
рівню пізнання реальності, та фіксується в систему філософських категорій. Будь-яка філософська чи теоретична система опирається на явно
чи неявно прийняті онтологічні постулати, які
складають в кінцевому етапі їх основу [2, c. 143].
Онтологічна категорія буття являє собою
всезагальну властивість всіх речей, в тому числі
правових та віртуальних реалій. Поняття буття
фіксує ці властивості як первинний, фундаментальний признак, залишаючи тим самим на узбіччі їх особливості та властиві їм особисті якості. Бути чи перебувати в бутті означає наступне:
1) просто існувати, перебувати окремо від всього іншого; 2) існувати наряду з усіма іншими; 3)
існувати у тісному взаємозв'язку з іншими реаліями; 4) існувати в єдності з універсумом, світовим цілим [3, c. 146].

Активізуючи питання про онтологічну сутність комп'ютерних злочинів зауважимо, що в рамках цього питання річ йтиме про середовище скоєння комп'ютерних злочинів, а також його виникнення, розвиток та функціонування. Віртуальна
реальність, слугуючи своєрідним плацдармом для
комп'ютерних злочинів, становить те онтологічне
підгрунтя, проаналізувавши та осмисливши яке, в
свідомості формується повноцінна картина цього
не до кінця пізнаного феномену.
Концепт віртуальної реальності є одним із
надбань науково-технічної революції, зумовлених інтенсивним розвитком комп‘ютерних систем і мереж. Філософське осмислення віртуальної реальності відбувається крізь призму трьох
вимірів буття людини: світу мислимого, що розгортається в людській свідомості в формі ідеї.
Світу видимого, який піддається емпіричному
спостереженню. Світу об'єктивного, що існує
незалежно від нашого сприйняття реальності.
Оригінальну позицію з цього приводу висловлює
російський філософ права, прихильник постмодерністського праворозуміння І.Честнов. На його
думку, віртуальність може розумітись не лише як
потенційна модель соціальної (правової) реальності, але й як ―паралельний‖ реально існуючий світ –
аналог реальних механізмів відтворення суспільства (економічні та політичні акції в мережі Інтернет,
спілкування з персонажами комп'ютерних ігор).
Його можна розуміти більш ширше – як формування ідеального, заснованого на рефлексії світу,
паралельного світу фізичних об'єктів, як наприклад
―третій світ‖ К. Поппера [4, c. 81].
У ХХ столітті дослідження віртуальної реальності актуалізуються у точних науках, а саме
квантовій фізиці, де в рамках теорії віртуальних
частин, учені віднаходять своєрідний простір,
який іменують віртуальною реальністю.
Сучасний словник іншомовних слів наводить перелік значень, іманентних терміну ―віртуальний‖: ―віртуальний [середньолат. ―virtualis‖ –
сильний, здібний] – можливий, реальний, ефективний, дійсний, потенційно можливий, який дає
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такий само ефект за певних умов‖. Відповідно до
цього ―віртуальна реальність: а) створена реальність, імітація (моделювання) реальної дійсності;
б) створення ―удаваної реальності‖ за допомогою
складної комп‘ютерної технології, об'ємної взаємодії людини з ЕОМ‖.
У свою чергу, ―віртуальність‖: лат.
―virtualis‖ – можливий; такий, який може виявитись за певних умов. Інша реальність буття, особлива ясність мислення, прозоре бачення ситуації, обстановки й. т. ін. – стан, який триває від
кількох секунд до кількох годин. В обчислювальній техніці - прийом, який використовує програміст для побудови умовної ЕОМ (на реальній
ЕОМ) з характеристиками, зручними для користувача‖ [5, c. 142].
У сучасній філософсько-правовій думці
розрізняють три концептуальних підходи до розуміння сутності віртуальної реальності:
1. Технічний підхід, сутність якого полягає
у проектуванні та створенні програмного забезпечення. Внаслідок застосування методів об'єктноорієнтованого програмування формується новий
простір міжсуб'єктної комунікації користувачів,
який називається ―віртуальна реальність‖.
2. Психологічний підхід, який зорієнтований на розкриття особливого стану людської
психіки в момент перебування суб'єкта у віртуальному середовищі. Процес розуміння сприяє
розкриттю стану психіки суб'єкта. Розуміння постає універсальним засобом пізнання об'єктивної
і віртуальної реальності.
3. Філософський підхід, дає нам змогу привідкрити онтологічну сутність віртуальної реальності, демонструючи її як синтетичну, людиновимірну сферу буття, що з необхідності включає в
себе віртуальну подію (ситуацію). Остання є експлікацією специфічного способу спів-буття-зіншим в рамках віртуальної реальності.
Звісно, в рамках нашого дослідження основна увага закцентована саме на філософському
підході, що уможливлює аналіз досліджуваного
явища комплексно, порівняння специфіки віртуальної і правової реальностей.
Через розкриття ознак явища пролягає
шлях розуміння його сутності. Послідовно висвітлюючи ознаки віртуальної реальності перед дослідником ―піднімається таємнича пізнавальна
завіса‖, яка домогає проникнути в суть езотеричного феномену віртуальності. Ознака визначає
особливість досліджуваного предмету або явища,
яка показує його схожість чи відмінність поряд із
іншими феноменами.
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Ознаками віртуальної реальності, на нашу
думку, є:
1. Актуальність: віртуальна реальність існує лише ―тут і зараз‖, тільки поки активна реальність, що її породжує.
2. Автономність: у віртуальній реальності
свій час, простір, логіка і закони функціонування.
Для людини, яка знаходиться у віртуальній реальності, немає як такого минулого й майбутнього.
3. Породженість: віртуальна реальність
продукується активністю іншої, другорядної, зовнішньої щодо неї реальності.
4. Синтетичність: віртуальна реальність є
штучним, людським творінням, тому не може
мати того ж статусу, що й соціальна/природна
реальність.
5. Знеособленість: у віртуальній реальності відбувається втрата людиною своєї власної,
унікальної і неповторної соціальної ідентичності.
6. Інтерактивність: віртуальна реальність
може взаємодіяти з усіма іншими реальностями,
зокрема і з ―породжуючою‖, як онтологічно незалежна від них [6, c. 33].
Ще одним невід'ємним атрибутом віртуальної реальності є її просторовість і темпоральність. Простір постає формою буття сущого, що
характеризує його протяжність, структурність,
співіснування і взаємодію складових у всіх матеріальних системах. Його розуміння формується у
людини в емпіричному досвіді при характеристиці матеріального об'єкту або множини таких
об'єктів, що займають різне місце в цьому просторі. Час є формою буття сущого. Виражає тривалість його існування в певних темпоральних
межах. Простір і час нерозривно пов'язані між
собою. Їх єдність проявляється в русі і розвитку
будь-якого явища.
Віртуальна реальність мислиться як ―віртуальна‖ по відношенню до так званої ―породжуючої реальності‖ або ―реальної реальності‖
яку прийнято називати ―константною реальністю‖. Для кращого розуміння відмінності віртуальної реальності від реальності константної слід
розкрити відмінність віртуальної темпоральності
від константної. Так константна темпоральність
характеризується як така, що її породжує. Вона
може вільно існувати без віртуальної темпоральності. Віртуальна ж в свою чергу є залежною від
константної. Віртуальна темпоральність передбачає нову емпіричну темпоральність, ніби надбудовану над емпіричною темпоральністю константної реальністі. Їй іманентні нові каузальні
принципи які відмінні від каузальності константної реальності. Слід зазначити, що власної апрі-
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орної темпоральності віртуальна реальність не
набуває, продовжуючи співвідноситись з апріорною темпоральністю константної реальності.
Віртуальна реальність – це насамперед
сконструйована технічними засобами реальність.
Основна її мета - комунікація, передача і зберігання інформації, що здійснюється завдяки свідомій діяльності суб'єкта віртуальної комунікації. При цьому на перший погляд може здатися,
що для повноцінної реалізації віртуальної реальності актуальними є два компоненти: комп'ютерна
система (інтернет мережа) і свідомість суб'єкта. Ще
одним важливим компонентом у її формуванні є
взаємодія, яка активно сприяє інтеграції обох вищевказаних компонентів. Іншими словами, комп'ютерні технології і свідомість суб'єкта є ключовими елементами віртуальної реальності, завдяки
взаємодії яких вона набуває свого буття.
Серед підходів до осмислення віртуальної
реальності особливої уваги заслуговує ―мережевий підхід‖, який зводить віртуальну реальність
до комунікаційних процесів мережевої взаємодії,
які не належать конкретно до сфери об'єкта чи
суб'єкта, не піддаються концептуальній репрезентації. У мережевій комунікації реалізується:
анонімність, безпека, невидимість, зручність та
оперативність. Це створює ідеальні умови для
створення своєї ―віртуальної ідентичності‖ [7].
Так, завдяки анонімності - користувач залишається інкогніто під-час своєї віртуальної подорожі. Виникає ефект захищенності, адже для перебування в мережі не потрібно покидати свою
оселю. За лічені секунди знаходимо інформацію,
обмінюємось файлами, проводимо банківські
транзакції, створюємо свій віртуальний ―прообраз‖, який може і не відповідати реальності, набуваючи статусу віртуальної фікції.
Людина як суб'єктивна реальність волі є
тим особливим ―топосом‖ буття, в якому перетинаються всі можливі шляхи мережевої комунікації [8, c. 81-84]. Сам термін ―комунікація‖ фігурує у різних філософських парадигмах. Зокрема,
К. Ясперс у своїх працях неодноразово акцентує
увагу на так званій ―екзистенціальній комунікації‖. Ю. Хабермас вважає соціальну інтеграцію результатом комунікації. Німецький теоретик права
Марк ван Хук акцентує увагу на поліваріантності
комунікативного процесу, стверджуючи, що процес комунікації може набувати різноманітних
форм, проте ідеальні умови для оптимальної комунікації все ж залишатимуться утопією. А. Поляков,
в рамках своєї комунікативної теорії права, розглядає феномен права як заснований на соціальновизнаних і загально-обов'язкових нормах комуні-

кативний порядок відносин, учасники якого взаємодіють шляхом реалізації своїх прав і обов'язків.
Якщо ж пропустити комунікаційний процес крізь призму екзистенціального аналізу, перед нами вибудовуються відносини між ―Я‖ та
―Іншим‖. Під екзистенціальною комунікацією
прийнято розуміти певний діалог ―Я‖ та ―Іншого‖, акт виявлення ―Я‖ в ―Іншому‖, через який
здійснюється ―прорив‖ до сутності Буття, до
трансцендентного.
Філософський потенціал для аналізу проблематики комунікації у віртуальній реальності
містить екзистенціально-феноменологічна аналітика німецького філософа Мартіна Хайдеггера.
Учений переосмислює питання сумісного буття,
задаючи напрям дослідження не від взаємодії
індивідів до розуміння сутності їх сумісності, а
навпаки, від аналізу спів-буття до осягнення їх
взаємодії [9]. Буття визначається і осягається як
присутність, ―Dasein‖. Фундаментальна онтологія в свою чергу виявляється екзистенціальною
аналітикою ―Dasein‖. Базовими структурами
останнього, на його думку, є in-der-Welt-sein
(буття-в-світі) та Mitsein (спів-буття). Буття-всвіті (in-der-Welt-sein) має характер сумісності,
що тягне за собою розуміння буття присутності, як
Mitsein, спільного буття з Іншими, спів-буття, співіснування. Приставка ―спів-‖ вказує на наявність
Іншого, на інші Dasein, які існують разом із ним.
Як слушно зауважує сам Хайдеггер: ― Світ присутності - сумісний світ‖. Звідси випливає очевидний
висновок: ―Буття-в є спів-буттям-з-Іншими‖ [10, c.
117]. Характер спів-буття залишається іманентним
Dasein, навіть в тому випадку, коли немає конкретного звернення до Іншого, тобто навіть буття в
одинокості є буттям-в-світі.
Мартін Хайдеггер досить часто звертається
до категорії ―Іншого‖, в яку він вкладає поняття
―Ніхто‖ невизначений, середньостатистичний,
обезличений суб'єкт, який водночас є - ―все‖, і ―ніщо‖. Домінування стереотипності і шаблонності людського існування призводить до обезличеності. Це й сприяє формуванню Хайдеггерівської категорії ―Інші‖, яку він позначає своєрідним терміном ―Das Man‖.
Категорія Das Man також відноситься до
екзистенціально-онтологічної структури Dasein
як один із екзистенціалів. Серед множинності
екзистенціалів у фундаментальній онтології
Хайдеггера окремої уваги заслуговує так званий
екзистенціал ―падіння‖. Сутність цього екзистенціалу полягає в тому, що не власний спосіб буття характеризується своєрідним ―розпорошенням
в бутті-з-Іншими‖, де кожен виступає в якості
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Іншого, не будучи самим собою, тим самим зраджуючи власній екзистенції, своєму ―справжньому‖ існуванню. Буття людини повністю поглинається соціальною (а в нашому випадку, віртуальною) реальністю [10, c. 118].
Проте, не менш цікавою, плідною та певною мірою спірною видається феноменологічна
філософія вчителя М. Хайдеггера, Е. Гуссерля.
На думку якого, феноменологія повинна набути
статусу універсальної методології для всіх існуючих наук, основним девізом якої має бути ―повернення назад до самих речей‖, що на думку
німецького феноменолога дасть унікальну змогу
осягнути внутрішньо іманентну ―чисту‖ сутність
досліджуваних феноменів. Але, як завжди не
обійшлось без критики, оскільки на думку М.
Хайдеггера, Е. Гуссерль замикає буття у рамках
хоча і трансцендентально редукованої, проте все
ж таки свідомості, яка зазнає своєрідного обмеження ―регіональною онтологією‖, що має на
меті безпосереднє виявлення ―регіонального ейдосу‖, що іманентно присутній у свідомості та
зумовлює ―матеріальну форму‖ предметів, які
належать до відповідного регіону [11, c. 5]. Отже, в зв'язку із такими обставинами, будь який
філософ, що намагався вибудовувати своє дослідження на методологічній базі феноменології
повинен був обгрунтувати свою позицію онтологічно. Йдеться насамперед про з'ясування буттєвого статусу явища що досліджується, а також
його існування окрім свідомості суб'єкта. Адже,
в протилежному випадку всі його філософські
конструкції ризикували виявитися лише ―трансцендентально-феноменологічними спекуляціями‖ [12, c. 372], які жодним чином не знаходять
свого ―закріплення‖ в буттєвому устрої. Вихід із
тупікової ситуації став можливим лише після
введення Е. Гуссерлем в науковий феноменологічний обіг категорій інтерсуб'єктивності та життєвого світу, які згідно задуму автора повинні
розвіяти та усунути всі наявні проблеми і сумніви, що виникали внаслідок використання феноменологічного методу. То ж, відірвані на перший
погляд від нашого дослідження феноменологічні
категорії, насправді відіграють важливу роль в
процесі обгрунтування віртуальної реальності та
віртуальної комунікації, сприяють більш глибинному розумінню їхньої сутнісної природи.
Але що ж являє собою життєвий світ, та яке його
відношення до віртуальної реальності? Що таке
інтерсуб'єктивність, та наскільки глибоко вона
здатна розкрити взаємодію суб'єктів? Та й взагалі, наскільки виправданим та науково необхідним є застосування цих категорій в дослідженні
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запропонованої проблематики? Отже, повноцінні
відповіді на поставлені запитання є можливими,
лише опісля детального розгляду цих феноменологічних категорій.
Як вже наголошувалось раніше, категорія
життєвого світу була введена Е.Гуссерлем в
―Кризі європейських наук‖, як реакція на численну критику та закиди в сторону ―замкнутості‖
феноменологічних розвідок в межах свідомості.
Життєвий світ – світ нашого повсякденного досвіду, так званий ―світ допредикативних очевидностей‖, який не обтяжений жодними науковими
чи філософськими знаннями, та конституюється
в діяльності чистої трансцендентальної суб'єктивності [14, c. 58]. Життєвий світ є універсальною
цариною розгортання будь-якого можливого досвіду[15, c. 34], котрий постає перед нами як
―царство‖ першопочаткових очевидностей дане з
очевидністю, в залежності від того чи йде мова
про сприйняття або спогади, є пізнаним як ―воно
саме‖ в безпосередній присутності чи пригадуванні як ―його самого‖[16, c. 175].
Е. Гуссерль неодмінно наголошує, що сам
життєвий світ як такий не усвідомлюється нами
безпосередньо і зберігає статус анонімності [14,
c. 58]. Але, чи не є життєвий світ, запитує філософ, чимось найбільш загальновідомим, чимось
таким, що завжди само собою розуміється у різноманітті життя людини та в своїй типіці завжди
знайомий завдяки досвіду [16, c. 169]? Філософська стурбованість Е. Гуссерля, наводить нас на
думку, що йдеться перш за все про повсякденну
діяльність людини, над якою вона вкрай рідко
замислюється, адже завжди є чимось самоочевидним, що не потребує належних аргументів для
обгрунтування. До таких очевидностей життєвого світу з впевненістю можемо віднести похід в
магазин, на роботу, зустріч із друзями, користування громадським транспортом, оплату товарів
та послуг, і т.д. Проте, у зв'язку з інтенсивним
розвитком інформаційних технологій, що ―спровокували‖ в свою чергу виникнення віртуального
простору, звичний для нас світ допредикативних
очевидностей з легкістю перемістився до віртуальної реальності (мережі Інтернет). Тобто, до
життєвого світу підключився і віртуальний простір ―перетягнувши‖ до себе практично всі повсякденні операції. Наприклад, для спілкування з
друзями достатньо лише запустити спеціальну
програму, яка вмить з'єднає нас із бажаним абонентом, для замовлення необхідного товару чи
оплати послуг необхідно перейти на відповідну
веб-сторінку, пройшовши перед цим процедуру
аутентифікації та авторизації, для розрахунку із
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клієнтом за виконану роботу достатньо перевести кошти на віртуальний гаманець, після чого
особа з легкістю може забрати нараховані кошти.
Отже, життєвий світ як світ повсякденного досвіду знаходить своє місце і в межах віртуальної
реальності, переміщаючись якою завжди вчиняємо дії, котрі є самоочевидними та повсякденними для цієї реальності. Проте, досі відкритим
залишається питання про можливість однакового
сприйняття світу (в нашому випадку віртуальної
реальності) декількома суб'єктами одночасно,
відповіддю на яке згідно задуму Гуссерля стала
категорія інтерсуб'єктивності.
Інтерсуб'єктивність – виступає насамперед
як апріорна взаємоузгодженість свідомостей, в
зв'язку з чим інтенціональні об'єкти мого трансцендентального досвіду стають також інтенціональними об'єктами трансцендентального досвіду Іншого. Завдяки цій взаємоузгодженості свідомостям відкрито спільний життєвий світ, як
горизонт можливого досвіду, тобто сукупності
всіх тих сенсів, які потенційно може сприйняти
свідомість. Апріорність ж означає, що таке спільне конституювання абсолютно немає нічого
спільного із емпіричним актом, та в жодному
разі не випливає із нього. Без інтерсуб'єктивності
не можлива будь-яка комунікація, адже остання
випливає саме з неї. То ж, і віртуальна комунікація, як взаємоузгодженість свідомостей в межах
віртуального простору відбувається завдяки інтерсуб'єктивності.
Відео-конференції, онлайн-чати, системи
миттєвих повідомлень створили зручну ілюзію
спів-буття-з-Іншими та слугують яскравим прикладом інтерсуб'єктивної природи комунікації. В
результаті чого віртуальний простір став таким
же безмежним, як і об'єктивна реальність. Особливий семіотичний інтерес викликають мовленнєві явищі в мережі, які тісно зв'язані з он-лайн
спілкуванням. Йдеться про чати, форуми, блоги,
де відбувається заміна не лише способів передачі
знаків, але й самих знаків, за допомогою яких
відбувається віртуальна комунікація.
Привабливі можливості комунікації обертаються для людини буттям серед обезличених
Інших. Людина опиняється в оточенні пустих,
тимчасових, а інколи й безглуздих ―віртуальних
відносинах‖. Відсутність візуального сприйняття
співбесідника формує упереджене ставлення до
отриманої інформації. У зв'язку з цим можна
припустити переміщення соціальної комунікації
до віртуального середовища.
Віртуальна комунікація стає складовою
нашого буття. Сприянню у набутті статусу не-

від'ємності в сучасному бутті людини слугує міграція багатьох соціальних процесів до простору
віртуальної реальності. Інтегративна процедура
вплинула і на аксіосферу; свобода як фундаментальна цінність проголошується аксіоматичною у
віртуальному середовищі.
В історії філософсько-правової думки знаходимо безліч міркувань, підходів і класифікацій
свободи. Її поділяють на фактичну і юридичну,
внутрішню і зовнішню, що свідчить про невизначеність і складність цього аксіологічного
компонента. Звісно, надто просто стверджувати,
що свобода складний феномен. Не зовсім точно
висловитися, що вона суперечлива. Але, в будьякому випадку, свобода завжди залишатиметься
для нас таємницею. Ми маємо справу з природою людини, яка завжди залишатиметься загадковою і не до кінця пізнаною.
Найоптимальніше до осмислення феномену свободи підійшов англійський філософ Джон
Стюарт Мілль, розподіливши її на два модуси:
―свободу від‖ і ―свободу для‖. У мережі Інтернет
свобода розуміється, як певна можливість безперешкодно висловлювати свою думку з приводу
того чи іншого питання, розміщувати контент
без жодної думки про відповідальність. Цим самим активізується модус ―свободи від‖ (liberty),
що трансформує її розуміння у свободу від дотримання прийнятих у суспільстві морально-етичних
норм, релігійних догматів, норм права. ―Свобода
від‖ набуває форми свавілля у віртуальному просторі, породжуючи безвідповідальність. Як слушно
зауважує А. Козловський: ―Свавілля є перестрибування межі власної відповідальності, за якою маячить Ніщо як нищівна відповідальність перетворення в ніщо‖ [17, c. 99].
Безвідповідальність є швидкою та ефективною. Для неї не потрібно особливих вольових інтенцій чи напружених пізнавальних процесів. Почуття безвідповідальності підсилюється ще й особливостями людської психіки. У кожного з нас закладений потяг до порушення норми. А завдяки анонімності і невидимості, це почуття особливо загострюється, що дає змогу говорити про онтологічну
безвідповідальність віртуальної реальності.
Безвідповідальність постає як можливість
нехтувати і спотворювати причинно-наслідкові
зв'язки, змінювати усталений хід речей, порушувати встановлені в суспільстві норми. У правовій
реальності будь-яка подія формує так званий
―причинно-наслідковий зв'язок‖. З точки зору
логіки їй іманентна ось така формула: ―причина дія - наслідок‖. Дані елементи структуруються в
чітко визначенному порядку. В жодному разі не
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змінюють своїх позицій. Саме наявність такого
зв'язку у конкретній ситуації і є фактичною підставою для притягнення особи до відповідальності.
Відповідальність, за своєю природою, завжди юридична. Фізична чи фізіологічна, моральна чи релігійна, політична чи економічна або ж
будь-яка інша є лише юридизованими різновидами відповідальності, оскільки завжди пов'язуються з порушенням прийнятих норм, об'єктивних законів або встановлених правил. Через те
відповідальність передбачає онтологічну санкцію в специфічних її формах [17, c. 98].
У віртуальній реальності все відбувається
дещо за іншим сценарієм. Усі глобалізаційні та
інформатизаційні процеси, які відбуваються всередині цієї реальності, мають не юридичну природу. Тому не можуть бути осмисленими на підставі права. Вони не піддаються опису та не можуть бути зафіксовані юридичними засобами.
Юриспруденція мислить в рамках аристотелівської формальної логіки, яка оперує ―не пустими термінами‖, а поняттями, які знаходяться
в референтних відносинах з об'єктами реальності, поняттями яким відповідають предмети реального світу [18, c. 623-627]. Першу скрипку відіграє причинно-наслідковий зв'язок. У віртуальному же середовищі відбувається спотворення
цього зв'язку. Якщо в правовій ситуації спочатку
має місце дія, надалі причина, а в кінцевому результаті – наслідок, то у віртуальній ситуації ці
елементи з легкістю рокіруються або навіть збігаються, що унеможливлює формування юридичних
конструкцій в рамках віртуальної реальності.
Ще одним елементом у конструюванні онтологічної безвідповідальності віртуальної реальності є її оказіональність (виключенність із
системи причинно-наслідкових зв'язків). Будучи
випадковою, одноразовою, оказіональною, віртуальна ситуація не вписується в систему подій і
фактів, що мають місце в соціальному середовищі і підпадають в сферу впливу права.
У рамках правової реальності відповідальність несе чітко визначений суб'єкт, конкретна
особа. Оригінальну позицію з цього приводу,
займає російський правознавець А. Поляков. На
його думку, поняття правового суб'єкта починається із визнання права на ім'я. Ім'я, це не те, як
називають людину інші особи, а те, як вона називає сама себе, примушуючи інших рахуватися із
цим. У віртуальній реальності суб'єкт як такий
заперечується, адже, мова йде про ―приписування‖ імені, яке завжди створює ситуацію віртуального (невизначеного) суб'єкта. Право на ім'я, з
необхідністю припускає і право на відповідь (на
26

діалог), а в певних випадках, й обов'язок відповідати, що в свою чергу демонструє неможливість
застосування такої конструкції правосуб'єктності
у віртуальній реальності [19, c. 316-320]. Оскільки, маємо справу не з реальною особистістю, а з
породженим людською уявою образом, (ніком),
який є нічим іншим, як віртуальною фікцією, для
верифікації якої потрібний цілий комплекс програмно-технічних дій.
Висновок. Підсумовуючи сказане вище,
спробуємо дати дефініцію віртуальній реальності; це синтетичний, просторово-часовий феномен
створений комп'ютерними технологіями, основною метою якого є міжсуб'єктна комунікація.
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V.B. Voychyshyn
Onto-phenomenological foundations of cybercrime
Summary
The article unfolds ontological and phenomenological foundations of virtual reality as the environment
of cybercrime. Through the phenomenological reduction, cybercrime ―gets rid of‖ empiric layer. There is
clean horizon for further investigations.
Key words: ontology, phenomenology, being, reality, virtuality, communication, information,
intersubjectivity, life-world.
В.Б. Войчишин
Онто-феноменологические основания кибернетического преступления
Аннотация
Расскрываются онтологические и феноменологические основания функционирования виртуального пространства, как среды совершения кибернетического преступления. Посредством феноменологической редукции явление кибернетического преступления ―очищается‖ от эмпирического
слоя, оставляя тем самым чистый горизонт для дальнейшего вопрошания.
Ключевые слова: онтология, феноменология, бытие, реальность, виртуальность, коммуникация,
информация, интерсубьективность, жизненный мир.
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ПРАВОВИЙ ТЕКСТ ЯК АКТ ПРАВОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Аналізується правовий текст як одиниця спілкування, який являє собою систему комунікативно-пізнавальних елементів, що функціонально, тобто для даної конкретної мети спілкування, об‘єднані у замкнену ієрархічно організовану, змістовну структуру, а також процес інтерпретації правових текстів як етап процесу розвитку правових явищ.
Ключові слова: правовий текст, правова комунікація, інтерпретація, комунікативна природа.

Постановка проблеми. Сучасна гуманітарна думка в дослідженні феномена права, використовуючи інтелектуальні технології західної
правової думки і вітчизняні досягнення правознавців, формується на зіткненні багатьох наук і
наукових знань з філософії, соціології, психології, лінгвістики, семіотики, антропології, кібернетики, менеджменту, теорії комунікацій. У сучасних дослідженнях з питань філософії права та
теорії права знаходить відображення таке соціальне явище, як правова комунікація. Людина апріорі є «комунікативною», налаштована на спілкування – взаємодію з іншими.
Комунікація є не тільки умовою і формою
існування соціуму, а також – права. Тексти, дії за
їх побудовою та інтерпретацією, а також пов'язані з цим мислення, розуміння і взаємодія складають зміст комунікації.
У сучасній філософії права та теорії права
існує тенденція до все чіткішого розуміння комунікативної природи права. Це означає також ,
що й роль мови у структурі мовної комунікації
трактується вже не просто як роль її пасивного
чинника, а як основна форма буття права, субстрат юридичної діяльності. Думка про те, що
мова у правовій сфері відіграє не просто роль
одного з компонентів юридичної техніки і що
мовні норми – не тільки одні зі способів тлумачення юридичних текстів, усе більше проникає у
філософію права та теорію права.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Аналіз наукової літератури свідчить, що окремі
питання проблеми інтерпретації правових текстів
досліджують як зарубіжні, так і вітчизняні правознавці. Осмислення специфіки юридичного функціонування мови, лінгвістичні аспекти права, місце
мови у соціально-правовій практиці і ментальності
людей знаходить своє відображення у працях
Р.Варта, М. Бахтіна, Ю.Лотмана та ін.
Семіотико-лінгвістичні аспекти правознавства висвітлені у працях Н.А. Власенко, С.Кравченко [13, с. 73]. Філософсько-правові проблеми
текстів (зокрема, інтерпретації правових текстів)
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аналізуються у працях В.Дудченко, А.Бернюкова, А.Токарської, Н.Сатохіної, О.Балинської,
І.Кривцової, Л.Удовики, А.Мережко, Н.Гураленко. У роботі В.П. Сальникова, С.В. Степашина,
Н.І. Хабібуліної [24, с. 92] як комунікація розглядається політична влада. І.М. Гомеров [6, с.
102] визначає комунікацію як необхідну умову
існування суспільства і держави. Деякі дослідники розглядають діалогічну природу права. У дослідженнях І.Л. Честнова право представляється
як діалог [27, с. 191]. Настільки активний інтерес
правознавців до питань комунікативної взаємодії
суб'єктів права дає підставу припускати, що в
осмисленні феномена права йде пошук шляхів інтегративного його розуміння.
Мета статті – аналіз правового тексту як
одиниці спілкування, що являє собою систему
комунікативно-пізнавальних елементів.
Виклад основного матеріалу. Справжній
поворот у ставленні до комунікативних підстав
соціального буття стався у ХХ ст. – при переході
від класичної наукової раціональності до некласичної і «лінгвістичного» переосмислення всіх
філософських понять. Передумови для цього були створені аналітичною філософією і феноменологією. Але не менш значну роль, хоча і в іншому контексті, мала для теорії комунікації філософія мови М. Хайдеггера.
Коло мислителів, які в тому чи іншому аспекті досліджували проблему соціальної комунікації, досить широке. Можна виділити такі напрямки: феноменологічні трактування комунікації: Е. Гуссерль, М. Мерло-Понті, А. Шюц, П.
Бергер і Т. Лукман, Е. Левінас; комунікативний
персоналізм Е. Муньє; комунікація у філософії
екзистенціалізму: К. Ясперс, Ж.П. Сартр, А. Камю; герменевтичні аспекти комунікації: Г.-Г. Гадамер, П. Рікер; комунікативні аспекти соціологічних теорій Т. Парсонса і Н. Лумана; комунікація як символічний інтеракціонізм: Дж.Г. Мід, Т.
Блумер; комунікація як діалог: М. Бахтін, М. Бубер; теорія «комунікативної дії» Ю. Хабермаса,
О. Апеля; комунікація і психоаналіз: З. Фрейд,
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К.Г. Юнг, Е. Фромм; структуралістські і постструктуралістські теорії комунікації: К. ЛевіСтросс, М. Фуко, Ж. Дерріда.
Якщо розглядати право як спільність людських систем, то така система не може бути нічим
іншим як системою, яка самоорганізується і саморозвивається. Це означає, що така система може
бути тільки системою правових комунікацій. Правова система отримує інформацію на "вході" і «видає» право на «виході». Дію правової системи можна простежити зі стадії правового моделювання.
Створення текстуальних правових моделей
– її перша стадія. Створенням текстуальних «матриць» (моделей) права можуть займатися різні
суб'єкти – індивідуальні (фізичні особи) і колективні (юридичні особи, різні соціальні та державні структури). На другій стадії дії права має (або
не має) місце когнітивне конституювання самої
правової норми.
Цьому передує інформаційний та ціннісний
вплив правового тексту на соціальних суб'єктів
(суб'єкт-об'єктна або інформаційна комунікація).
Необхідною умовою для цього є доведення до
відома всіх адресатів змісту правових текстів.
Для виникнення актуальної норми права когнітивне правило має набути соціально-ціннісного
значення та соціально-функціонального підтвердження. Показовим у контексті розглядуваної
нами проблеми видається нам затребуваність у
філософії права та в теорії права поняття правова
комунікація. Одним із обґрунтованих, на нашу
думку,є визначення А.В. Поляковим останньої як
певної знакової системи (мови), за допомогою
якої між суб‘єктами права відбувається акт спілкування, який можна назвати правовою комунікацією [21, с. 196-198].
У даному контексті варто виділити такі
конструктивні ідеї: прагнення побудувати модель права як онтологічної структури на основі
феноменологічної методології, погляд на право
як на інтерсуб'єктивний (комунікативний) феномен, на генезу права, що виникає в результаті
об‘єктивації в текстах і легітимації соціальних
практик, (які мають, за Л.Й. Петражицьким, «імперативно-атрибутивно» психологічне значення і
соціокультурний зміст); право, отже, набуває
якості семіотичної практики влади щодо збереження соціальної структури.
Інструментальні концепції мови схильні інтерпретувати внутрішню форму знака як технічний прийом втілення означуваного в матеріальному знаку,
тоді як антропоцентричні погляди на внутрішню форму мови припускають інше її бачення – як феномен,
що спрямовує діяльність носія мови.

Приписи права можуть мати як безпосереднє, ціннісне, так і відбите ціннісне значення.
Результатом усе одно буде легітимація самих
правових текстів, створюваних або підтримуваних авторитетними соціальними агентами, набуття ними (текстами) правових властивостей.
Це означає, що правові цінності роблять свій
вплив на суб'єкта шляхом легітимації текстуального правила і встановлення міжсуб'єктної правової комунікації, одним з виразів якої є правове
відношення. У зв'язку з цим ―впізнання‖ норми
як правової здійснюється шляхом її особистої
текстуальної інтерпретації індивідуумом, але через раціональне осмислення досвіду її функціонування в суспільстві як норми права.
Якщо дія права являє собою його системне
функціонування, що починається зі сприйняття
правового тексту (правової інформації), то реалізація права – частина цього механізму, яка передбачає втілення можливостей, закладених у
правовій нормі, в життя.
Інтерпретація права як самоорганізація та
саморозвиток системи означає, що поняття права
не можна локалізувати в якій-небудь одній точці
правової системи. Правом є і правові тексти, і
правові норми, і правові відносини, що зв'язують
суб'єктів корелятивними правами і обов'язками, і
правова поведінка суб'єктів, і правова свідомість,
що надає такій поведінці правовий зміст.
Право – це психосоціокультурна система.
У цьому сенсі право – явище синергетичне, когерентне, тобто комунікативне. Але саме через комунікацію праву надається суб'єктний сенс, що
дає можливість для онтолого-комунікативного
обґрунтування прав людини, як прав, зумовлених
його комунікативною природою [18, с. 163]. Відповідно до аналізованої концепції, мова у правовій комунікації займає центральне місце, сама
юридична діяльність тісно пов'язується з мовою.
Інтерпретаційна діяльність при такому підході
ототожнюється з правовою, текст з правом.
Принциповим моментом концепції є висунення
на перший план інтерпретаційної діяльності, яка,
будучи за своєю природою суб‘єктивністю, протистоїть уявленню про правові (судові) істини як
об‘єктивні категорії. Множинність інтерпретації
(невідривної від мовленнєвої діяльності) – є способом буття істини.
Право, на думку А.В. Полякова, може розглядатися як явище, інтегральне за своєю природою, як інтерсуб'єктивна соціокультурна реальність в комунікативно-діяльному, ціннісному,
семіотичному і психологічному аспектах, і, відповідно, онтологічно інтерпретуватися як фено-
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мен, описуватися як багатоєдність, що містить як
норми, так і правовідносини, як цінності, так і
правосвідомість, як правові тексти, так і діяльність
з їх інтерпретації та реалізації [20, с. 119]. Світоглядні витоки даного підходу він бачить у філософських працях західних учених К. Ясперса,
Г. Марселя, Е. Муньє, М. Бубера та російських
вчених С. Франка, М. Бердяєва, М. Бахтіна.
У працях А. В. Полякова законодавча діяльність зіставляється з семантикою: «Суб'єкт
права – правовий текст» (рівень правової семантики)», а його проекція в правозастосовну діяльність – як прагматика: «функціонування в рамках
вторинної», міжсуб‘єктної правової комунікації
(рівень правової прагматики). Тексти, дії за їх
побудовою й інтерпретацією, а також пов'язані з
цим мислення, розуміння та взаємодія складають
зміст комунікації [15].
Комунікація тісно пов‘язана з лінгвістичною філософією, семантикою та герменевтикою.
Отже, комунікація може бути витлумачена і в
герменевтичному сенсі. «Семантика описує дану
нам мовну дійсність, ніби спостерігаючи за нею
ззовні… герменевтика зосереджується на внутрішньому процесі, як мова, яка ззовні постає як
засвоєння світу знаків. Як семантика, так і герменевтика, кожна по-своєму, тематизує всю сукупність людських відносин до світу, як вони
виражені в мові» [17, с.28-29].
Можна підтримати позицію А.В.Полякова
стосовно того, що «…засобом інтерпретації правове мислення узгоджує одиничне і загальне в
трьох моментах: право реалізації, правотворчості, виборі своєї позиції, оцінці своїх інтересів по
відношенню до права. Засобом інтерпретації відбувається узгодження справедливості і формальності права» [20, с. 179].
Обґрунтувавши передумови появи нового
комунікативного підходу у розумінні права, А.В.
Поляков заявляє про комунікативну концепцію
права. На його думку, правова комунікація – є
правова взаємодія між суб'єктами, що виникає на
підставі соціальної інтерпретації правових текстів, які представляють їм корелятивні правочинності і правові обов‘язки, реалізовані в правовій
поведінці [11, с. 14]. З наведеним визначенням
можна цілком погодитися, проте, варто, на наш
погляд, також ураховувати соціально-психологічну основу правової комунікації. Правова комунікація є не тільки феноменом права, а й спілкування. Її належить розглядати не просто як
правову взаємодію, а як урегульований нормами права акт спілкування, інтерактивний
діалог між суб'єктами права, реалізований за
30

допомогою мови та інших знакових систем
(виділено мною – С. К.). Правова комунікація
забезпечує реальний зв‘язок між особистістю і
державою. Про те, що «право є системою повідомлення, діє лише в ситуації людського спілкування, є публічним феноменом, воно відкрите
для пізнання й оцінки будь-якими особами», досліджуючи комунікативні характеристики права,
зазначає М.Н. Козюк [10, с. 127].
Але не можна погодитися з думкою про те,
що правова комунікація, зазвичай, характеризується односторонньою спрямованістю (законодавець – суб'єкт права). Теорія правових комунікацій формується потребам вивчення проблем
впливовості й ефективності законодавчих текстів, їх дієвості, а отже, правова комунікація повинна також забезпечувати зворотний зв‘язок
між суб'єктом права та законодавцем.
Правова комунікація, на наш погляд, охоплює не тільки мовні – усні та письмові (вербальні), а й немовні (невербальні) засоби комунікативної взаємодії між суб'єктами права. Наприклад,
голосування в парламенті можна розглядати як
немовний формалізований канал передачі правової інформації. Невербальні засоби спілкування
достатньо вивчені в соціальній психології у працях Г.М. Андрєєвої, А.Н. Леонтьєва, Є.В. Руденського, Л.Д. Столяренко та ін. Невербальні
засоби комунікації відіграють велику допоміжну
роль у комунікативному процесі, посилюючи або
послаблюючи вербальний вплив.
Інтерпретаційна діяльність при такому підході ототожнюється з правовою, текст – з правом. Принциповим моментом концепції є висунення на перший план інтерпретаційної діяльності, яка, будучи за своєю природою суб‘єктивністю, протистоїть уявленню про правові (судові) істини як об‘єктивні категорії. Множинність
інтерпретації (невідривної від мовленнєвої діяльності) – є способом буття істини.
Очевидно, що текст права – це не продукт діяльності законодавця чи правозастосування, не результат прочитання тлумачення і
не тільки завершальний сенс тексту, а сам
пошук сенсу тексту права, як постійна діяльність по прояву ефекту права в дискурсі (виділено мною – С.К.). Ця теза асоціюється з відомим у лінгвістиці положенням В. Гумбольдта
про те, що мова – не орган, а діяльність. У цьому
– знак розуміння обмеженості інструменталістської концепції мови.
З іншого погляду – у контексті право спадкоємності – правовий текст є нічим іншим, як
онтологічно визначеною зв‘язуючою ланкою у
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темпорально-правових площинах (за Г.Гадамером, «горизонтах розуміння»). Не порушує загальної архітектоніки бачення проблеми висновок
про те, що в інтерпретаційному процесі зв'язок
сьогодення з минулим здійснюється як ,, ревізія,,
минулих історичних рішень, їхнє виправдання
історичними умовами й пристосування до нових
умов [7, с. 190].
Спілкування, за теоретичною структурою,
складається з двох взаємопов'язаних сторін. Перша – комунікативна – обмін інформацією; друга
– інтерактивна – організація взаємодії. Правовий текст як одиниця спілкування являє собою
систему комунікативно-пізнавальних елементів (виділено нами – С.К.), що функціонально,
тобто для даної конкретної мети спілкування,
об‘єднані у замкнену ієрархічно організовану,
змістовну структуру загальною концентрацією
чи задумом спілкування [12].
Більше того, як зауважує І.Кривцова, процес
інтерпретації правових текстів як етап процесу розвитку правових явищ характеризується як результат
спонтанної, нефіксованої кореляції «смислів» різночасних правових реальностей [14, с. 79-83].
У рамках розуміння судового процесу як комунікативного діалогу чітко висловлює свою позицію Н.Гураленко, коли стверджує, що «у процесі
правової комунікації досягається деяка сфера перетину думок сторін, … а інтерпретаційна діяльність
судді зводиться до розуміння смислу в комунікації
у правовому дискурс» [7, с.188].
Правовий текст може бути інтерпретований як комунікативно-пізнавальна одиниця
[8, с. 60-61, 62], без якої право існувати не може. Право у цьому аспекті постає як порядок
комунікативних відносин, що виникає на основі нормативно-правової інтерпретації різних правових текстів (виділено нами – С.К.),
які мають як вербальний, так і невербальний характер [8, с. 60-61, 62]. Наприклад, використання
свого права (виконання правового обов‘язку) передбачає як наявність первинних правових текстів,
так і створення вторинних правових текстів. Особливе значення в рамках такого підходу набувають
первинні правові тексти – ті джерела правової інформації, на основі яких констатуються правові
норми: правові звичаї, закони, судові рішення, тощо. Це дає підставу розрізняти, наприклад, закон
чи судове рішення як семіотичну систему, тобто
систему знаків, що складають правовий текст.
Правові Оскільки будь-який текст існує в
соціальному контексті, то виникає проблема інтерпретації правових текстів [8, с. 60-61, 62].
Проблеми правового тексту можна розглядати

теж як комунікативні, тобто вони являють собою
проблеми впорядкування управління відомими
критичними станами [4, с. 803, 109; 5, с. 60-61].
Висновки. Право у розглядуваному нами
аспекті постає як порядок комунікативних відносин, що виникає на основі нормативноправової інтерпретації різних правових текстів.
Текст права – це не продукт діяльності законодавця або правозастосування, не результат прочитання тлумачення, і не тільки завершальний сенс тексту, а сам пошук сенсу права, як постійна діяльність по прояву ефекту права в дискурсі. Правовий текст як одиниця спілкування являє собою
систему комунікативно-пізнавальних елементів, що функціонально, тобто для даної конкретної
мети спілкування, об‘єднані у замкнену ієрархічно
організовану, змістовну структуру загальною концентрацією чи задумом спілкування.
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S.B. Karvatska
Legal text as an act of a legal communication
Summary
In this article legal text is analyzed as a unit of communication, and this unit is a system of
communicative and cognitive elements. These elements are functionally, for this specific purpose of the
communication, integrated in closed hierarchical semantic structure. This article also analyses the process of
legal text interpretation as the stage of the legal phenomena development.
Key words: legal text, legal communication, interpretation, communicative nature.
С.Б. Карвацкая
Правовой текст как акт правовой коммуникации
Аннотация
Анализируется правовой текст как единица общения, которая представляет собой систему коммуникативно-познавательных элементов, функционально, то есть для данной конкретной цели общения, объединенных в замкнутую иерархически организованную, смысловую структуру, а также процесс интерпретации правовых текстов как этап процесса развития правовых явлений..
Ключевые слова: правовой текст, правовая коммуникация, интерпретация, коммуникативная
природа.
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АВСТРІЙСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ
В ОЦІНЦІ ІВАНА ФРАНКА
Проаналізовано міркування І.Франка щодо австрійського права, яке діяло на українських землях у кінці
ХІХ – на початку ХХ століття. Розглянено характеристику мислителем окремих правових положень і приписів.
Підкреслено, що Франкова повага до закону, не перешкоджала вченому критично ставитися до діючих нормативно-правових актів Австро-Угорської держави. Вивчення австрійського законодавства давало І.Франкові можливість виявити суперечності між окремими актами. Значну увагу у своїх працях письменник приділяв Австрійській Конституції 1867 р.
Ключові слова: І.Франко, право, джерела права, закони, Конституція.

Постановка проблеми. Характеризуючи
джерела права західноукраїнських земель під
владою Австро-Угорщини, І.Франко розглянув
систему австрійського законодавства. Серед загальнодержавних законів І.Франко розрізняв закони конституційні та поточні. Поточними законами місцевого значення вважалися рішення крайових сеймів. І.Франко у своїх наукових розвідках
неодноразово давав оцінку Конституції АвстроУгорської держави, прийнятої 21 грудня 1867 р.
Період зацікавлення І.Франка діючим законодавством пов‘язаний з роботою вченого в редакції польської газети ―Kurjer Lwowski‖. Як репортер,
він відвідував різноманітні судові процеси, був
присутній на засіданнях галицького сейму. Письменник бачив окремі недоліки в австрійських законах, він неодноразово вказував на існування різних
протиріч між нормативно-правовими актами. Він
вважав, що існуючі проблеми потрібно розв‘язати
на рівні законотворення.
Ступінь наукової розробки теми. Вивчення правових аспектів творчості І.Франка є
складовою частиною франкознавства. Франкознавство, як окрема галузь гуманітарної науки в
Україні, має більш ніж столітню історію. Загальний корпус франкознавства складають тисячі
наукових досліджень. Щоб осягнути весь творчий спадок мислителя, потрібні зусилля представників різних наук. Вивчення Франкових поглядів на право розпочалося порівняно пізно. Спеціальним працям передували, а потім з‘являлися,
паралельно до них, матеріали, які містили принагідні міркування про правові погляди І.Франка.
Окремі аспекти поглядів І.Франка на право Австро-Угорщини відображені у працях про суспільно-політичні, філософські, соціологічні, історичні
та економічні погляди І.Франка. Погляди І.Франка
на австрійське законодавство, яке діяло на західноукраїнських землях в кінці ХІХ – на початку ХХ
століття, були розглянуті у дослідженнях

Т.Андрусяка, І.Бойка, О.Копиленка, В.Кульчицького, В.Нора, О.Скакун, В.Сокуренка та ін.
Мета статті полягає у тому, щоб на підставі ґрунтовного аналізу наукової спадщини та публіцистичних праць І.Франка з‘ясувати погляди
письменника щодо характеристики й оцінки австрійського законодавства, яке діяло на західноукраїнських землях у кінці ХІХ – на початку ХХ
століття. Проведене дослідження спрямоване на
те, щоб систематизувати, уточнити, конкретизувати, комплексно представити погляди І.Франка
на право, визначити їх ідейно-практичну значущість для сучасного українського суспільства.
Виклад основного матеріалу. В Австрійській державі кінця ХІХ – початку ХХ століття,
окрім Конституції – основи всього законодавства
існували також інші головні закони. Для династії
Габсбургів загалом, а отже, і для державного
права Австрії, зокрема, обов‘язковими вважались
історичні династійні закони (сукупність правил,
якими регулювались родинні права династії).
Цим законам повинні були відповідати і конституція, і всі інші нормативно-правові акти.
«І. Франко, негативно ставився до династичних
законів, які були свідченням збереження права
феодальної епохи в державі з конституційнопарламентськими формами, ділив закони на загальнодержавні (в межах Австрії) і місцеві (для
Галичини), – констатує О. Скакун. – У загальнодержавних законах він розрізняв закони конституційні і поточні. Укази галицького сейму він
відносив до поточних законів місцевого значення» [5, с. 87]. Дослідниця наголошує, що такий
підхід до класифікації законів у часі та просторі
в теоретико-правовому відношенні був прогресивним. Важливою позицією письменника було
також переконання у тому, що право видавати
закони повинен мати тільки представницький
орган всіх станів і націй, які входили до складу
Австро-Угорщини – парламент.
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Особливу увагу дослідники суспільнополітичних поглядів І. Франка звертали на його
ставлення до основного закону держави – Конституції. Для радянських науковців ця тема слугувала додатковою можливістю „пошкодувати‖
українців підавстрійської території, на яких поширювалась дія антинародної за суттю конституції Австро-Угорщини.
Основний закон Австро-Угорської держави
був прийнятий 21 грудня 1867 р. ―Поняття конституції 1867 року утворюють 5 конституційних
законів: І. Закон від 21 грудня 1867 року про імперське представництво; ІІ. Закон від 21 грудня
1867 року про загальні права громадян; ІІІ. Закон
від 21 грудня 1867 року про влаштування імперського суду; ІV. Закон від 21 грудня 1867 року
про судову владу; V. Закон від 21 грудня 1867
року про урядово-виконавчу владу‖ [4, с. 57].
Безумовно, І. Франко не ідеалізував австрійську конституцію, більше того, він указував
на її недоліки, критикував негативні для народу
позиції, підкреслював відсутність гарантій для
реалізації демократичних положень конституції.
Водночас незаперечною є Франкова неодноразова констатація того, що жити в конституційній
державі значно ліпше, ніж у державі без конституції, у державі, побудованій на свавільних рішеннях правителів і чиновників.
Погляди І. Франка на австрійську конституцію 1867 р. досліджував В. Кульчицький.
У статті „Іван Франко про Австрійську Конституцію 1867 р.‖, написаній у співавторстві з
І. Бой-ком, учений звернув увагу на критику письменником конституційного законодавства, розкритті його актиукраїнської суті, реакційності
парламентських установ. Незважаючи на проголошені австрійською конституцією 1867 р. свободи слова і друку, зборів, об‘єднань, особистості для
всіх громадян, значною кількістю австрійських
законів вони знецінювались. «Антидемократичний
характер Конституції 1867 р., – підкреслив
В. Куль-чицький, – проявився в тому, що за пусті
обіцянки австрійської влади селяни змушені були
віддавати рекрутів і сплачувати податки на утримання бюрократичних державних органів» [3,
с. 154].
В. Кульчицький та І. Бойко процитували
виступ І. Франка на загальноміських зборах жителів Львова, у якому вчений наголошував: „Основний закон обіцяє рівність всіх громадян перед
законом. Але цей же закон, перед яким вони повинні бути рівні, сам встановлює нерівність.
Чинне австрійське цивільне і частково кримінальне право сформоване на соціальному ладі,

який особисте значення людини збільшує пропорційно наявністю у нього капіталу. Звідси, якщо
людина заможніша, тим більше вона означає, а
людина без капіталу є нуль‖ [3, с. 154].
Характеризуючи діючу в Австро-Угорщині
конституцію, І. Франко констатував: „Австрійська конституція (1867 р. – О. Б.) є par excellence1
класовою, конституцією для привілейованих
класів. А що імущі і шляхетські верстви у Східній Галичині зараховуються переважно до польської народності, то і конституційні доброчинства у переважній частині вийшли на її користь.
Справді, на папері українці отримали рівноправність, але життєва практика показала зовсім інше. Українцям незабаром довелося переконатись, що конституція – це тільки грунт, гірше або
краще оброблений, який сам, без пильної праці і
боротьби, не дасть хліба. Переконалися, що за
кожну установу, на яку теоретично мали право,
треба було вести довгу і важку боротьбу, що кожну п‘ядь політичної території треба було відвойовувати, інколи цілими роками. А сил, придатних для такої боротьби, для такої праці, було так
мало!‖ [7, т. 46, кн.2, с. 259]. У листі до М. Драгоманова від 20 жовтня 1882 р. І.Франко вказував на необхідність видати у Львові книги про
критику австрійської конституції. „Я вже говорив о тім з деякими людьми з молодежі, котрі
сказали, що радо візьмуться до такого діла: коли
не писати, то бодай збирати матеріали‖, – писав
учений [7, т. 48, с. 322].
І. Франко вважав, що свободи, надані Галичині Австрією – справді конституційні, проте
Галичина не має змоги використати їх, оскільки
шляхта своїми діями перешкоджає цьому. На
думку вченого, правове регулювання всіх суспільних відносин відбувається з ущемленням прав
і інтересів селянства на користь інтересів і прав
шляхти. Своє ставлення до австрійської конституції І.Франко виклав у статті „Огляд краєвих
справ за лютий 1887‖. „Надто, хоч я не зовсім
високо ціню нашу конституцію, – пише він, –
все-таки вважаю її цінним здобутком для нашого
краю й народу в тім переконаню, що вона дає
досить широкі рамки для покращення руського
національного розвою ще на довгі літа…‖ [6,
с. 105]. Будь-які зміни (за Франковою термінологією ―ломанє‖) конституції, навіть на користь
українцям, письменник вважав неприпустимим.
Він підкреслював, що навіть поодинокий випадок внесення змін до основного закону держави
створить небезпечний прецедент.
1
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Переважно, головно (франц.).
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Австрійське законодавство кінця ХІХ – початку ХХ століття в оцінці Івана Франка

Про приписи Австрійської Конституції
І. Франко згадував у рефераті, прочитаному на
Снятинському вічі „Наші народні школи і їх потреби‖. Він наголошував, що „… конституція не
тільки дає нам право займатися політикою і забирати в ній голос, але навіть зобов‘язує нас до
того‖ [7, т. 46, с. 108]. Судячи з цього, можна
стверджувати, що письменник добре розумів
зміст головного закону держави і наголошував
на поєднанні у конституції наданих прав з накладеними обов‘язками. І. Франко зауважував, що,
навіть народи, які „живуть поруч і під найсвобіднішою в Європі конституцією – в Швейцарії
відчувають утиски та обмеження національних
особливостей [7, т. 27, с. 287].
У 1914 р. був виданий збірник праць І.Франка
„В наймах у сусідів‖. У першому томі він помістив статті на суспільно-політичні теми, написані
в період з 1886 р. по 1890 р. Аналіз цих праць
виказує у Франкові доброго знавця австрійського
законодавства. У більшості статей письменника
(значна частина яких не була охоплена п‘ятдесятитомним виданням його творів) висловлені міркування про діючі на українських землях закони,
критика законотворчого процесу, пропозиції до
прийняття конкретних нормативно-правових актів. Взагалі, у статтях І. Франка, які з правового
погляду характеризуються високим рівнем професіоналізму, наявний детальний аналіз сучасного йому законотворення, критичний розгляд та
пояснення робочого процесу вищих органів державної влади. І. Франко описував діяльність органів законодавчої влади, його цікавили питання
про прийняття різноманітних нормативноправових актів, внесення поправок та змін до
законодавства, обговорення бюджетних проектів
та ін. У цих розвідках письменник постає не
тільки як блискучий аналітик, але і як передбачливий стратег. І.Франко мав чітку позицію щодо
призначення нормативно-правових актів та визначення їхньої функції. Він вважав, що закони потрібно приймати на користь людям, а не
життя людей „підганяти‖ під параграф закону.
Вчений вивів наведене положення, проаналізувавши порушену в крайовому сеймі в 1887 р. справу реформи закону громадського. І. Франко зазначав, що законопроекти, які стосуються не лише
проблем краю, але і всієї держави, повинні бути
затверджені Державною радою – рейхсратом.
Виявити суперечності у законах, вказати на
неузгодженість у законодавчому врегулюванні
окремих суспільних відносин можна лише у випадку абсолютної обізнаності у законодавством.
Це було властиве І. Франкові. Про помічені іс-

нуючі колізії в австрійських законах учений писав: „… Закон рибацький ухвалений минулого
року (1886 – прим. наша), проект закона про відносини слуг і т.д., де декотрі наші „сфери‖ у своїм клясовім засліпленню доходили до конфлікту
з основними державними законами, готові були
вменшити права чоловіка та горожанина, право
власности та инші злучені з ним права, аби тілько
те вменшенє відбуло ся коштом инших суспільних
верств, а їхні власні інтереси були збережені‖ [333,
с. 112]. Учений наголошував, що при прийнятті
нових законів, а також внесенні поправок до вже
діючих нормативно-правових актів, учасники законотворчого процесу нерідко чинять ряд дій,
спрямованих на захист власних інтересів від впливу положень прийнятого закону [6, с. 112].
Неодноразово вчений звертав увагу на невідповідність приписів законів реально існуючим
суспільним відносинам. У статті „Невеличкий
причинок до поправи нашої дорогової мізерії‖,
надрукованій в 1884 р. у газеті „Діло‖, І. Франко
проаналізував нормативно-правові акти, якими
регулювались будівництво та ремонт доріг. Він
наголошував, що пани постійно вказують на зобов‘язання, покладені на селян патентом ще
1786 року. І. Франко дивувався з того, що при
творенні нового нормативно-правового акта використовується положення застарілих законів.
Об‘єктивно, суспільні відносини змінилися, а
тому регулювати їх потрібно по-іншому.
У статті 1880 р. „Чого ми вимагаємо?‖
І. Франко порушив проблему рівності людей та її
відображення у законодавстві. Він писав, що всі
люди за своєю природою рівні: ―Цю природну
рівність людей визнали вже і законодавці. Так,
наприклад, Австрійська Конституція стверджує,
що „всі громадяни рівні перед законом‖ [7, т. 44,
кн.1, с. 35]. Однак насправді, як зауважує вчений,
існує „страшна‖ суспільна нерівність, яка перекреслює будь-якою згадку про „рівність прав‖. Ці
права можуть існувати лише на папері. Письменник указував також на неодноразові випадки
неправильного тлумачення законодавчих приписів і неправильного застосування законів.
У праці 1887 р. „Земельна власність у Галичині‖ І.Франко критикував проект реформи
спадкового права. Він писав: „Найдальше в дусі
консервативнім іде, на мою думку, проект реформи права спадкового в тім напрямі, аби чи то
зовсім, чи почасти було заборонено ділення землі в передсмертних заповітах і аби комплекси
грунтів, що будуть існувати в хвилі опублікування того закону, неначе закляти та залишити навіки незмінні. Грунтова власність відповідно до
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того проекту по смерті вітця переходила би тільки на одного сина; решта рідні мусила би задоволитися сплатою та шукати постійного заняття
в промислі, торгівлі і т.і.‖ [7, т.44, кн.1, с.565].
Учений підкреслював, що вказаний законопроект суперечить як минулому, так і теперішньому та майбутньому. ―Сей проект, як бачимо… ігнорує минувшість рустикальних грунтів
на папері, а проте селяни tacite1 ділили грунти,
про що переконує нас прогресія роздрібнення
селянської власності… Ігнорує теперішність, бо,
з одного боку, ігнорує звичаєве право люду, по
якому кожний мужик, уроджений на землі, має
право жити з тої землі, отже, кожний син має
право до часті батьківщини; далі ігнорує той
факт, що вже тепер дрібна земельна власність
дійшла до такого ослаблення та роздріблення, що
навіть існування на тім становищі, що тепер, неможливе для неї надовго і може бути тільки ступеневим завмиранням переважної маси людності при
повільнім зрості меншого числа середніх посілостей, та ігнорує нічім невдержимий і все далі розкладаючий вплив капіталізму (торгових ринків, банків і т.і.). Ігнорує нарешті, будучність, бо для збереження своєї консервативної idée fixe2 спихає переважну часть будущих поколінь із „грунту‖ і викидає їх у темний кут, званий промислом і торгівлею, яким оперувати у нас дуже вигідно вже хоч би
тому, що їх у нас досі майже зовсім нема‖, - підсумовував письменник [7, т.44, кн.1, с.565-566]. Тут
же І.Франко також указував на працю зі спадкового права та земельної власності польського економіста, публіциста та фінансового діяча Ю.Мілевського: Dr. Jozef Milewski. Prawo spadkowe a
wlasnosc ziemska „Przeglad Polski‖, 1885 r.
Неодноразово І. Франко наголошував на
тому, що, крім затвердження головних державних законів щодо врегулювання різних суспільних відносин, для кожного краю Австро-Угорщини повинні видаватися окремі краєві закони,
пристосовані під особливості місцевих відносин.
Він також писав: „Що теперішні закони: ловецький, рибацький, дороговий і інші – заведені не на
пожиток, а на шкоду дрібної селянської власності,
се всім відомо; зміна тих законів відповідно до більшої користі селянства і взагалі робучого люду
лежить у інтересі не тільки сього люду, але також і
в інтересі цілого краю‖ [7, т. 44, кн.2, с. 543].
Про фіктивне дотримання законів І. Франко писав у розвідці „Етнографічна експедиція на
Бойківщину‖. Учений підкреслював, що звичаї,
які склалися в житті людей, сильніші за будь-які
1
2

Мовчки, таємно; тут – нелегально (лат.).
Ідеї фікс (франц.).
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привнесені приписи органів влади. Описуючи
домівку бойків, письменник указував на їхню
давню звичку жити в задимлених приміщеннях,
оскільки хати будуються з піччю без комина. Він
пише: „отож звичай будувати печі без димарів
настільки сильний, що кілька десятиліть тому
турківський окружний староста видав спеціальне
розпорядження, в якому категорично наказав побудувати в старих хатах димарі і вивести їх на
дахи. Оскільки й вельми страшна для бойків жандармерія ревно стежила за виконанням цього
наказу, то незабаром на бойківських хатах почали красуватися комини, зроблені з дерева та глини, і це вдовольнило старосту; то нічого, що жоден комин не мав сполучення з піччю і не міг
пропускати диму, а всі хати, як і раніш, були курні, – про це дізналися по кількох роках, коли в
Турці з‘явився новий, менш строгий староста,
який призабув розпорядження свого попередника, і всі бойки з певним злорадством скинули обридливі опудала із своїх дахів‖ [7, т. 36, с. 85-86].
Незважаючи на те, що головним джерелом
права, яке діяло на українських територіях, підвладних Австро-Угорщині, був австрійський закон,
там продовжувало діяти місцеве звичаєве право.
І. Франко зауважував, що серед народу укорінився
ряд звичаїв, які діяли від діда-прадіда і, навіть, зміна їхніх принципів приписами закону, не відмінили
їхнього сприйняття і поширення між людьми.
Висновки. 1. Характеризуючи основні
джерела права західноукраїнських земель під
владою Австро-Угорщини, І.Франко розглянув
систему австрійського законодавства. Франкова
повага до закону не перешкоджала вченому критично ставитися до чинних нормативно-правових
актів Австро-Угорської держави. І.Франко розглядав і коментував зміст законів і підзаконних
актів Австро-Угорської монархії. Як репортер,
І.Франко відвідував різноманітні судові процеси,
був присутній на засіданнях галицького сейму.
Письменник детально аналізував процедуру
прийняття законів, указував шляхи щодо її вдосконалення. Вивчення австрійського законодавства давало І.Франкові можливість виявити суперечності між окремими актами.
2. Письменник приділяв значну увагу головному законові Австро-Угорщини – Австрійській
Конституції 1867 р. Він не ідеалізував цей основний закон, а вказував на його недоліки, критикував негативні для народу положення, підкреслював відсутність гарантій для реалізації демократичних норм конституції. Разом з тим, І.Франко постійно підкреслював, що жити в конституційній
державі значно краще, ніж у державі, побудованій
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на свавільних рішеннях правителів та чиновників.
Письменник застерігав, що внесення будь-яких
змін до положень Основного Закону держави може
стати небезпечним прецедентом.
3. Важливі міркування І.Франка щодо процесу законотворення. Учений виступав проти
прийняття неповних, половинчатих нормативноправових актів; він наголошував, що неточні та
неоднозначні законодавчі дефініції створюють
можливість для різної інтерпретації правових
приписів. І.Франко критикував суб‘єктивізм у
процесі законотворення, застерігав проти прийняття законів, які на догоду продовження традицій, були зорієнтовані в минуле і не відповідали
реальним суспільним відносинам.
4. Частина поглядів та ідей І.Франка залишається актуальною і по цей час. До таких відносимо його вимоги щодо непорушності основного закону держави – Конституції, вже окреслені нами Франкові принципи законотворення.
І. Франко визнавав, що організація влади повинна відповідати національним традиціям і спрямовуватись на забезпечення прав і свобод кожної
людини. Непорушною залишається і Франкова
засада про те, що закон твориться для людей, а
не люди існують для виконання закону.
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Austrian laws in XIX-XX cc. as evaluated by I.Franko
Summary
Many of Ivan Franko‘s scholarly ideas concerned the law system that existed in the West-Ukrainian
lands after the Ukrainians passed under Austrian control. He studied the reforms that the court system and
justice administration practices underwent in the Ukrainian lands throughout the Austrian times. He
condemned any manifestation of subjectivism in law formation and warned against making laws based on
past traditions and contradicting the existing social relations.
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О.Б. Бунчук
Австрийское законодательство конца ХІХ – начала ХХ века в оценке И.Франко
Аннотация
На основании анализа научного наследия и публицистических работ И.Франко рассмотрены его
взгляды на австрийское законодательство конца ХIХ – начала ХХ века. Характеризируя главные источники права, которое действовало на западноукраинских землях, писатель проанализировал систему австрийского законодательства. Значительное внимание уделено исследованию взглядов
И.Франка на главные недостатки австрийских законов, оценку Конституции Австро-Угорской монархии 1867 г. Выясняются позиции ученого относительно особенностей законотворческого процесса.
Ключевые слова: Иван Франко, право, источники права, законы, конституция.
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ОФІЦІЙНОЇ
НАЗВИ ДЕРЖАВИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ
Досліджуються питання форм і способів конституційно-правового закріплення офіційної назви держави в
зарубіжних країнах, зокрема особливості такого закріплення в текстах основних законів (конституціях) зарубіжних країн, актах установчої влади, інших нормативних документах.
Ключові слова: офіційна назва держави, зарубіжні країни, конституція, закони, акти установчої влади

Постановка наукової проблеми. На сучасному етапі розвитку Української держави,
особливо з огляду на її євроінтеграційні прагнення, важливого значення набуває вивчення та
системне врахування в практиці державного будівництва зарубіжного досвіду. На цьому, зокрема, наголошується і Указі Президента України №
328/2012 від 17 травня 2012 року «Про Конституційну Асамблею», яка була створена як «спеціальний допоміжний орган при Президентові
України з метою напрацювання пропозицій щодо змін до Конституції України на основі узагальнення практики реалізації Основного Закону
України, з урахуванням досягнень та тенденцій
розвитку сучасного конституціоналізму» [1].
З огляду на останнє, сьогодні певний інтерес викликає також і аналіз найбільш поширених форм
та способів конституційно-правового закріплення офіційної назви держави в зарубіжних країнах, правового врегулювання питань пов‘язаних
її зміною/уточнення, порядком використання, а
також правовою охороною останньої.
Ступінь наукової розробки теми. У науковій (в т.ч. і вітчизняній) юридичній літературі
справедливо звертається увага на недостатній
рівень дослідження питань пов‘язаних із правовим урегулювання як самої процедури, так і нормативно-правових форм закріплення офіційної
назви держави як такої. Поодинокі публікації в
цьому напрямку як сучасних авторів (Белкіна
А.А. [2], Стецюка П.Б. [3]), так і вчених-правознавців попередніх років (Г.Єллінека [4],
М.Стахіва [5], А.Соколова [6]) не вирішують питання комплексного дослідження конституційного-правового статусу офіційної назви держави
загалом та, зокрема, питань пов‘язаних із її конституційно-правовим закріпленням. Водночас у
вітчизняній навчальній юридичній літературі
питання про офіційну назву держави, як правило,
не висвітлюється, незважаючи на наявність від38

повідних приписів нормативного характеру в Акті
проголошення незалежності України (1991 р.) та
чинному Основному Законі (Конституції) держави
(1996 р.). Наукові ж дискусії з цього приводу носять винятково поодинокий характер [7, с.73-79] і
суттєво не впливають на загальний стан дослідження даної проблематики.
Мета статті. Метою даної статті є комплексний аналіз основних форм і способів конституційно-правового закріплення офіційної назви держави
в зарубіжних країнах, особливостей такого закріплення в текстах їх основних законів (конституціях),
а також в актах установчої влади та інших нормативних та політико-правових документах.
Виклад основного матеріалу. Одним з
обов‘язкових атрибутів сучасної держави є її
офіційна назва. Без власної назви не існувало і не
існує сьогодні жодного самостійного державного
утворення, а тим більше – жодної держави як
такої. Уже сама поява держави, як правило, автоматично передбачає і появу того чи іншого її
офіційного найменування. Офіційна назва держави, як і будь-який інший атрибут її суверенітету, має своє змістове навантаження, структуру
(внутрішню будову), а головне – виконує певні
суспільні завдання (функції). Усе це певним чином зумовило необхідність створення системи правового регулювання того сегменту суспільних відносин, який безпосередньо пов'язаний з установленням, використанням/застосуванням, а також
охороною офіційної назви держави як такої.
Аналіз змісту офіційних назв сучасних
держав свідчить про те, що в більшості своїй ці
найменування, з одного боку, ніби відтворюють
історію власної країни, а з іншого – відображають особливості її сучасної політико-правової
сутності. Таке змістове (сутнісне) навантаження
інституту офіційної назви держави з часом зумовило вироблення також певних узагальнених
форм і способів її політико-правового закріплен-
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ня як на рівні основних законів (конституцій)
держави, так і інших нормативних рівняв. При
цьому не випадково в окремих державах документи, в яких ідеться/ йшлося про встановлення
офіційної назви держав, належали до категорії
установчих. Ця обставина ще раз підтверджує
тезу про атрибутивну важливість інституту офіційної назви для функціонування сучасної суверенної держави.
Дещо менш поширеним способом закріплення офіційної назви держави є прийняття з
цього приводу спеціального (окремого) закону.
Іноді норми про зміну чи уточнення офіційної
назви держави можуть міститися і в інших, спеціально не прийнятих для цього законах, або бути
поєднаними в одному (спільному) нормативному
акті із положеннями про зміну інших атрибутів
державності. Значно рідше офіційна назва держави
встановлюється (змінюється, уточується і т.д.) актами глави держави чи навіть актами уряду.
Отже, першим і найбільш поширеним способом установлення офіційної назви держави є
її фіксація (закріплення) в текстах Основних законів своєї країни. Така практика мала місце
протягом усього майже трьохсотрічного розвитку конституційної держави. Так було на зорі її
виникнення в кінці ХVІІІ – на поч. ХІХ ст..ст.,
так було і в міжвоєнний період (20-30 роки ХХ
ст.), так, зрештою, і в наші дні. Для новітньої
конституційної держави, наприклад, починаючи
з того ж таки міжвоєнного періоду, характерним
було надання явної переваги саме конституційному закріпленню офіційної назви і значно рідше
– вирішення даного питання на рівні звичайних
законів чи інших документів іншого нормативного характеру. Статтею першою Конституції
Королівства сербів, хорватів і словенців (1921 р.)
прямо зазначалося, що «офіційна назва держави:
Королівство сербів, хорватів і словенців» [8,
с.46], а стаття четверта Конституції Ірландії
(1937 р.) гласить, що «держава називається Ейре,
або англійською мовою – Ірландія» [9, с.236]. А в
Конституції Латвійської республіки, «яку латвійський народ через своїх представників у вільно обраних Установчих Зборах встановив для себе» 15
лютого 1922 року сказано, що «Латвія – незалежна
демократична республіка» [10, с.40].
Подібна практика конституційного закріплення офіційної назви держави збереглася і після
Другої світової війни. Про це свідчить як зарубіжні конституції кінця другої половини ХХ-го ст.,
так і його останніх десятиліть. «Тимчасовий глава держави, говориться у преамбулі Конституції
Італійської Республіки, відповідно до рішення

Установчих зборів, які на засіданні від 22 грудня
1947 року схвалили Конституцію Італійської Республіки, згідно з ХVІІІ заключним положенням
цієї Конституції здійснює промульгацію Конституції Італійської Республіки, текст якої такий» і
далі «Стаття 1. Італія – демократична республіка,
що ґрунтується на праці» [11, с.294]. «Федеративна
Республіка Німеччина, - говориться в п.1 ст. 20 Основного Закону Федеративної Республіки Німеччини, прийнятого 23 травня 1949 року, - є демократичною і соціальною федеративною державою» [9,
с.187]. А у статті першій Конституції Французької
Республіки від 4 жовтня 1956 року стверджується,
що «Франція – неділима, світська, демократична і
соціальна Республіка» [9, с.665].
Традиції конституційного закріплення як
офіційної назви держави, так і часткового розкриття її внутрішнього змісту найшли своє продовження в оновлених основних законах країн західної демократії та нових конституціях держав,
які виникли на території колишнього СРСР. Так,
у ст.1 Конституції Князівства Андори від 14 квітня 1993 року говориться, що «Андора є правовою, незалежною, демократичною і соціальною
державою. Її офіційна назва Князівство Андора»
[12, с.34] (ст.1 Конституції Князівства Андора.).
Стаття перша Конституції Естонської Республіки, прийнятої 28 червня 1992 року говорить що
«Естонія – самостійна і незалежна демократична
республіка, де носієм верховної влади є народ»,
стаття перша Конституції Республіки Молдова,
прийнятої 29 червня 1994 року, гласить, що «Республіка Молдова – суверенна й незалежна, єдина і неподільна держава. Форма державного правління – республіка. Республіка Молдова – демократична правова держава, в якій гідність людини, її права і свободи, вільний розвиток людської
особистості, політичний плюралізм є найвищими
цінностями і гарантуються», а стаття перша Конституції Грузії, прийнятої 24 серпня 1995 року,
містить положення про те, що «Грузія – незалежна,
єдина і неділима держава /.../ 2.Формою політичного устрою грузинської держави є демократична
республіка. 3. Назва грузинської держави – «Грузія» [10, с.2, 192, 227].
Хоча практиці державного будівництва відомі випадки встановлення офіційної назви держави безпосередньо в актах проголошення самої
держави як такої. Майже хрестоматійним у цьому плані можна вважати випадок закріплення
офіційної назви держави Ізраїль. Відомо, що сама сучасна держава Ізраїль виникла в ніч з 14 на
15 травня 1948 року. Відповідну заяву про створення цієї держави було зроблено Національною
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Радою Ізраїлю, утвореною перед тим Єврейським Агентством. Серед іншого в саме в цій Заяві
говорилося про те, що оголошується «/.../ створення на основі природних і історичних прав єврейського народу та резолюції Генеральної Асамблеї Єврейської держави в Палестині, яка буде
називатися Ізраїль» [2, с.125].
У науковій літературі при висвітленні проблематики правового регулювання офіційної
назви держави загалом звертається також увага і
на питання належного врегулювання процедури
внесення змін, доповнень, уточнень до існуючих
офіційних назв держав, іноді – на питання збереження або відновленням тої чи іншої офіційної
назви держави. Як правило, більшість із цих
процедур здійснюється шляхом прийняття спеціальних законів. Так, шляхом прийняття спеціальних законів змінювались офіційні назви низки
держав, які утворилися чи відновили свою державність на території колишнього СРСР. Зокрема, було відновлено попередні офіційні назви
прибалтійських держав Естонії, Латвії та Литви,
які існували в міжвоєнний період як суверенні
конституційні держави. У Законі Естонської РСР
від 8 травня 1990 року «Про символи Естонії»
ішлося про те, щоб «визнати недійсною назву
«Естонська Радянська Соціалістична Республіка»
і використовувати в якості офіційної назви «Естонська Республіка» [13].
Практично всі колишні радянські республіки, включно з Російською Радянською Соціалістичною Федеративною Республікою (РРФСР),
окремими своїми законами змінили власні офіційні назви. В останньому випадку, зокрема,
йдеться про спеціальний (окремий) Закон РРФСР
від 25.12.1991 р. «Про зміну назви Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка»,
стаття перша якого говорила, що «Державу Російська Радянська Федеративна Соціалістична
Республіка надалі іменувати Російською Федерацією (Росією)» [14]. Дещо іншим шляхом подібне питання було вирішено в колишній Молдавській РСР, а саме: Законом Молдавської Радянської Соціалістичної Республіки від 5 червня
1990 року «Про внесення змін до Конституції
(Основного Закону) Молдавської РСР» встановлювалося «внести до Конституції (Основного
Закону) Молдавської РСР такі зміни: в назві,
преамбулі і по всьому тексту Закону слова «Молдавська Радянська Соціалістична Республіка»
замінити словами «Радянська Соціалістична Республіка Молдова»[15]. Подібним шляхом згодом
пішов і Радянський Таджикистан. 31 серпня 1990
року Верховна Рада Таджицької РСР прийняла
40

Закон Таджицької РСР «Про зміну назви Таджицької Радянської Соціалістичної Республіки і
внесення змін до Конституції (Основного Закону) Таджицької РСР». У цьому нормативному
акті, зокрема, говорилося, що «Таджицька Радянська Соціалістична Республіка надалі називатиметься Республікою Таджикистан»[16].
Низці сучасних держав відома практика закріплення на конституційному рівні одночасно
кількох варіантів офіційної назви держави. Ідеться про офіційне закріплення т.зв. «повного» та
«скороченого» варіантів назви держави. При
цьому останнє має місце як країнах європейського, так і азійського континентів (Австрія, Боснії та Герцеговина, Литва, Казахстан, Росія та
інші). Так, частиною четвертою ст.2 Конституції
Республіки Казахстан (1995 р.) прямо передбачено, що «назва Республіка Казахстан і Казахстан
рівнозначні»[17, с.13]. Закріплення кількох варіантів офіційної назви держави має місце і на рівні інших (не тільки – Основних Законів) нормативно-правових документів. Наприклад, у Декларації Верховної Ради Латвійської РСР «Про
відновлення незалежності Латвійської Республіки» (1990 р.) окремим положенням передбачалось буквально таке: «офіційна назва Латвійської
держави – Латвійська Республіка, скорочено –
Латвія» [18]. При цьому окремо варто зазначити,
що незалежно від того, закріплено чи ні скорочений варіант офіційної назви держави, у конституційно-правовій практиці сучасних держав часто має місце використання т.зв. прийому «близького синонімічного поєднання» відповідних термінів і понять. Так, у чинній Конституції Австрійської Республіки (1920 р.) говориться про
«Республіку Австрію», «Австрію», «Федерацію»
[9, с.11-14]. В Основному Законі Федеративної
Республіки Німеччини (1949) – про «Німеччину», «Державу», «Федеративну Республіку Німеччину», «Федерацію» [9, с.181-192], Конституції
Республіки Узбекистан – «Республіку Узбекистан», «Узбекистан» [10 с.342] і т.д.
Цікавий також досвід конституційного регулювання питань, пов‘язаних зі збереженням
вже існуючої офіційної назви держави. Як правило, такі проблеми виникають у процесі серйозних політичних перетворень держави (поділ попередньої держави на декілька держав, об‘єднання існуючих держав у єдину спільну державу,
зміна суспільно-політичного устрою і т.д.). Одним з перших в історії конституційної держави
були зроблені спроби подібного характеру в 1791
році у Варшаві. Тоді, в останні роки існування
т.з. «старої» чи «першої» Речі Посполитої, коли
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прийнята Конституція 1791 р. фактично ставила
на порядок денний питання про виділення з феодальної конфедеративної держави вже нової
Польщі (унітарної за формою державного устрою та конституційно-спадкової монархії – за
формою державного правління), – на засіданнях
Сейму прямо ставилися питання про необхідність збереження тих назв держав (Королівства
Польського та Великого Князівства Литовського), які існували раніше перед об‘єднанням у
спільну державу [19, с.108-109]. Подібні зусилля
можна побачити і в кінці ХХ-го ст. як спроби
недопущення розвалу Федеративної Соціалістичної Республіки Югославії та Союзу Радянських
Соціалістичних Республік. В останньому випадку мало місце навіть прийняття спеціального нормативного акту – Постанови З‘їзду народних
депутатів СРСР від 24грудня 1990 року «Про назву Радянської держави», в якій, зокрема, говорилося про необхідність збереження для майбутньої Радянської держави офіційної назви «Союз
Радянських Соціалістичних Республік» [20].
Майже всі сучасні європейські держави використовують практику закріплення у своїй офіційній назві т.зв. додаткової (доповнюючої) інформації з посиланням на форму державного
правління (республіка, чи монархія – князівство,
герцогство, королівство і т.д.). Три з них містять
також інформацію про свій державний устрій
(Федеративна Республіка Німеччина, Російська
Федерація, Швейцарська Конфедерація). І тільки
декілька європейських держав (Румунія, Угорщина, Україна ) у своїх офіційних назвах не містять жодної іншої інформації, окрім власного
потоніму (назви, похідної від найменування титульного етносу чи народу). Подібна ситуація із
використання в офіційних назвах держав разом з
т.зв. «основним» елементом (топонімом) доповнюючих елементів, що вказують на форму державного правління або форму державного устрою, склалася і країнах, які утворилися на території колишнього СРСР. Тринадцять з п‘ятнадцяти таких держав містять у свої офіційних
назвах пряму вказівку на республіканську форму
правління (Республіка Азербайджан, Республіка
Білорусь, Республіка Вірменія, Республіка Грузія, Республіка Казахстан, Республіка Молдова,
Республіка Таджикистан, Республіка Узбекистан,
Естонська Республіка, Киргизька Республіка,
Латвійська Республіка,та Литовська Республіка),
одна – вказівку на форму державного устрою (Російська Федерація), і тільки з цих держав – Таджикистан і Україна, не містять жодного додаткового
елемента у своїх офіційних назвах.

Висновки. Коротко підсумовуючи вищевикладене, можна погодитися з поширеною у
науковій літературі думкою про те, що найбільш
«політично і юридично раціональною формою
встановлення офіційної назви держави чи перейменування держави є конституційний закон (очевидно, в широкому розумінні останнього – Х.С.),
яким прокламується саме волевиявлення у відношенні номінації країни, фіксується припустимість попередньої та нової назви, а також проводяться необхідні зміни в основному законі» [2,
с.130]. Останнє підтверджується конституційною
практикою зарубіжних, насамперед європейських, країн, досвід яких у цій частині може бути
використано і в Україні.
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Конституционно-правовое закрепление официального названия государства
в зарубежных старанах
Аннотация
Исследуются вопросы форм и способов конституционно-правового закрепления официального названия государства в зарубежных странах, в частности особенности такого закрепления в текстах основных законов (конституциях) зарубежных стран, актах учредительной власти, других нормативных документах.
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ВИБОРИ ЯК ЗАСІБ ЛЕГІТИМІЗАЦІЇ ВЛАДИ
Вибори є дуже важливим суспільним явищем, однією з основних форм безпосередньої участі громадян в
управлінні суспільними та державними справами. Вони дають можливість легітимізувати владу. Легітимізація
в умовах демократичної держави означає перехід влади з рук однієї до рук іншої політичної сили на основі конституційних правил, відповідно до волі більшості. Легітимізованою може бути визнана лише та державна чи
місцева влада, котра сформована на основі демократичних процедур, вільного волевиявлення осіб, які мають
право голосу, рівності всіх учасників політичного процесу, діють у межах права.
Ключові слова: вибори, представницькі органи, безпосередня демократія, легітимізація влади.

Постановка проблеми. Дослідження легітимізації влади останнім часом виокремилися в
актуальний напрямок юридичної науки. Ідеться як
про світову, так і українську науку. Українські вчені досліджують питання легітимізації влади серед
проблем народного представництва [8], представницької демократії [13, 23], виборчого права [6,
15]. Проте проблема виборів як засобу легітимізації влади не була предметом окремого дослідження. Тож виникає потреба узагальнення наукових
концепцій, які розв‘язують цю проблему.
Мета статті – науковий аналіз виборів як
основного засобу легітимізації влади на основі
узагальнення концепцій провідних українських і
зарубіжних учених.
Виклад основного матеріалу. Вибори є
дуже важливим суспільним явищем, однією з
основних форм безпосередньої участі громадян в
управлінні суспільними та державними справами. Це спосіб формування представницьких органів, процес, унаслідок якого народ шляхом голосування формує склад державного органу чи
обирає на виборну посаду. Сформовані унаслідок
виборів органи влади й обрані особи отримують
право діяти від імені громади та володіють повноваженнями для прийняття загальнообов‘язкових рішень на відповідній території.
Як зазначає німецький учений Г.Маєр, у
загальнонаціональному масштабі вибори є найбільш відомим праву масовим процесом [6, с.
297]. Вибори – один із найстарших суспільних
інститутів. Інститут виборів, залежно від конкретних суспільно-політичних умов, політичного
режиму, рівня політико-правової культури та
демократичних традицій у суспільстві, дуже часто може виконувати роль знаряддя у боротьбі за
владу. Проте у будь-якому випадку вибори запроваджують елементи демократизму у державі
та суспільстві. У сучасних умовах вибори, будучи невід‘ємною частиною суспільного життя,
характеризують ступінь демократизму державно-

го режиму та є основною формою реалізації суверенної влади народу. Вони є фундаментом демократичної політичної системи, гарантом представництва інтересів різних суспільних груп і прошарків населення в органах державної влади.
У науці конституційного права існують різні погляди на спосіб формулювання поняття
виборів. У юридичній енциклопедії за редакцією
Ю.Шемчушенка вибори визначаються, поперше, як форма безпосередньої демократії, яка
передбачає формування представницьких органів
державної влади та місцевого самоврядування
шляхом голосування. По-друге, як спосіб формування колегіальних представницьких органів
влади та місцевого самоврядування; колегіальних органів управління політичних партій на їх
конференціях та зборах; колегіальних органів
представницьких та інших організацій [6, с. 356].
Подібно вибори визначаються в енциклопедії
права за редакцією У.Каліни-Прашніц, за якою
вибори є заходами, котрі, як правило, здійснюються шляхом голосування та мають на меті обрання відповідних кандидатів для виконання визначених функцій [10, с. 867]. Проаналізуємо
тепер поняття виборів, запропоноване відомими
науковцями, які репрезентують юридичні школи
різних європейських держав. Б.Банашак визначає
вибори як заходи, котрі мають на меті обрання
відповідних кандидатів для виконання визначених функцій [1, с. 317]. При цьому він зазначає,
що голосування є частиною цілого виборчого
процесу та поняття виборів не може бути йому
тотожним [2, с. 340]. Є.Бучковскі розуміє вибори
як процес, у якому беруть участь громадяни як
виборці, а також політичні партії, політичні та
громадські організації, які відіграють особливо
важливу роль у процесі висунення кандидатів
(виборчих списків) та формуванні виборчих програм, у тому числі здійсненні організованої політико-програмної діяльності у процесі проведення
виборчої кампанії [3, с. 16]. Л.Гарліцкі визначає
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вибори як регулярне поновлення складу парламенту у результаті рішень, що приймаються за
спеціальною процедурою усіма громадянами,
котрі володіють політичними правами [5, с. 155],
трактуючи їх як невід‘ємну частину кожної демократичної політичної системи [5, с. 155].
М.Корнієнко визначає вибори як акт народного
самоврядування [15, с. 18]. В.Маклаков розуміє
вибори як процес формування державного органу влади або надання права виборній особі, реалізоване шляхом голосування уповноважених
осіб за умови, що на кожну виборну посаду кандидує дві чи більше особи [19, с. 318]. М.Ставнійчук вважає вибори формою безпосереднього
народовладдя, яка є відображенням волі народу,
способом формування конституційного складу
представницьких органів державної влади та місцевого самоврядування [23, с. 296]. В.Погорілко
вважає, що вибори можна розуміти як вираз народовладдя з метою формування органів державної влади чи місцевого самоврядування шляхом
голосування [13, с. 295]. І.Ільїнський, Б.Страшун
та В.Ястребов визначають вибори як спосіб формування органів управління шляхом голосування
осіб, які мають на це право, та прийняття рішення більшістю. На їх погляд, вибори є демократичною процедурою формування органів управління,
тому у більшості держав шляхом виборів формуються усі органи влади, за винятком спеціальних
органів державної влади, що формуються шляхом
призначення на посаду. У тих же випадках, коли
має місце призначення на визначену посаду, яке
здійснюється колегіальним органом, можна стверджувати, що так само мають місце вибори, тому
що рішення приймаються шляхом голосування
членів колегіального органу [11, с. 308]. Як вважає
О.Лавринович, основною ознакою демократичної
влади є її високий рівень легітимізації, а вибори –
це засіб її отримання [16, с. 3]. А.Анто-шевскі та
Р.Гербут стверджують, що вибори надалі залишаються основною формою політичної участі у сучасних демократіях, що означає прийняття рішення
усіма громадянами, котрі мають право голосу, щодо того хто персонально, у визначених законодавством проміжках, буде мати право приймати рішення від їхнього імені [9, с. 227].
Існують також інші означення виборів,
проте найбільш відповідну дефініцію можна
сформулювати тільки за умови здійснення ґрунтовного аналізу цього суспільного явища у сфері
його реалізації. На нашу думку, вибори – це врегульована правом діяльність компетентних органів влади та громадян, результатом якої є формування персонального складу органів держав44

ної влади та місцевого самоврядування. Вибори в
Україні – це встановлена Конституцією та законодавством України форма реалізації безпосередньої демократії. В умовах демократичного суспільства вибори є процедурою реального волевиявлення народу. З метою об‘єднання вільних людей громада для підтримання свого оптимального
функціонування повинна самоорганізуватися. Позитивна риса виборів як політико-правового інституту полягає у тому, що саме за допомогою народовладдя здійснюється формування органів влади
та місцевого самоврядування.
Вибори віддзеркалюють тип політичної системи та безпосередньо на нього впливають. Шляхом виборів делегується не тільки право здійснення суверенної влади у визначених Конституцією
межах. Жодна гілка влади не може вважатися носієм народного суверенітету, оскільки принцип поділу влади не дозволяє концентрувати його у руках
однієї особи чи одного органу влади. Парламент і
президент можуть реалізовувати власні конституційні повноваження у визначених у Конституції та
законодавстві України межах.
Вибори виконують низку дуже важливих
функцій. Повертаючись до твердження О.Лавриновича, зазначимо, що вони дають можливість
легітимізувати владу. За допомогою виборів народ визначає своїх представників і делегує їх з
метою дотримання його суверенних прав. Так
реалізовується одне з найважливіших прав людини. Загальна декларація прав людини 1948 року у статті 21 встановлює, що кожна людина має
право брати участь в управлінні своєю країною
безпосередньо або через вільно обраних представників. Кожна людина має право рівного доступу
до державної служби в своїй країні. Воля народу
повинна бути основою влади уряду; ця воля повинна виявлятися у періодичних і нефальсифікованих виборах, які повинні провадитись при загальному і рівному виборчому праві шляхом таємного голосування або ж через інші рівнозначні
форми, що забезпечують свободу голосування
[7]. У цій статті Загальної декларації відображається відношення до виборів як засобу легітимізації влади [14, с. 319]. Подібну точку зору прийнято у Протоколі до Конвенції про захист прав
людини і основоположних свобод 1950 року,
стаття 3 якого встановлює, що високі Договірні
Сторони зобов‘язуються проводити вільні вибори з розумною періодичністю шляхом таємного
голосування в умовах, які забезпечують вільне
вираження думки народу у виборі законодавчого
органу [22]. Дещо ширше трактує вибори Міжнародний пакт про громадянські та політичні
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права 1966 року, стаття 25 якого передбачає, що
кожний громадянин повинен мати без будь-якої
дискримінації і без необґрунтованих обмежень
право і можливість: а) брати участь у веденні
державних справ як безпосередньо, так і за посередництвом вільно обраних представників; b)
голосувати і бути обраним на справжніх періодичних виборах, які проводяться на основі загального і
рівного виборчого права при таємному голосуванні
і забезпечують свободу волевиявлення виборців; с)
допускатися у своїй країні на загальних умовах
рівності до державної служби [20].
Легітимізація влади є кінцевим етапом певного процесу суспільного визнання відповідних
дій, певного факту чи обраної на відповідну посаду особи [21, с. 151]. У цьому контексті заслуговує на увагу думка Р.Лівшиця, котрий вважає,
що закони є легітимними у випадку їхнього позитивного сприйняття членами суспільства [17,
с. 18-19]. Співзвучне йому твердження М.Вебера
про те, що визнання влади підпорядкованими
особами є основою для її легітимізації [4, с. 237].
Р.Лівшиць стверджує, що легітимізація має дві
сторони: формальну та матеріальну. Формальна
легітимізація означає, що закон прийнято відповідно до усталених процедур. Матеріально легітимізованим закон стає у разі сповнення очікувань людей та реалізації їхніх вимог у суспільному житті. Матеріальна легітимізація означає
легальність [17, с. 18-19]. Підставою легітимізації є переконання більшості щодо «правильності» політичного устрою, державних інститутів,
що представляють народ, переконання щодо того, що існуюча політична система найбільше відповідає інтересам суспільства.
Легітимізація в умовах демократичної держави означає перехід влади з рук однієї до рук
іншої політичної сили на основі конституційних
правил, відповідно до волі більшості. Легітимізація влади більшістю народу не означає, однак,
що немає простору для реалізації мети частини
суспільства, яке не належить до більшості. Принцип легітимізації влади більшості щільно пов‘язаний з гарантуванням рівних можливостей так, що
ця меншість може, за умови отримання підтримки
виборців, стати більшістю на загальнодержавному
чи місцевому рівнях. Підсумовуючи вищенаведені
роздуми, можна стверджувати, що легітимізованою може бути визнана лише та державна чи місцева влада, котра сформована на основі демократичних процедур, вільного волевиявлення осіб, які
мають право голосу, рівності усіх учасників політичного процесу, котрі діють у межах права.

Легітимізація влади також залежить від її
(влади) ефективності. Тільки політична система,
яка має високий рівень легітимізації та ефективності, може бути визнаною демократичною. Однак це не гарантує загальної справедливості, яка
б задовольняла усі сторони виборчого процесу.
Вибори є своєрідним барометром суспільного
життя. У процесі виборів стикаються інтереси
різних політичних сил, різні політичні погляди,
виразниками яких є політичні партії. Результати
виборів дають об‘єктивну оцінку ступеня їхнього
впливу на суспільство, відображаючи тенденції
політичного життя. Крім того, вибори є засобом
своєрідної селекції (відбору) політичних лідерів.
Вони надають громадянам можливість передачі
влади тим особам, котрі (з погляду виборців) гідні того, щоб виконувати такі функції. Проте не
завжди виборці обирають між добрим та дуже
добрим, часто обирають між поганим та ще гіршим. Така ситуація, на жаль, часто має місце в
Україні. Класичним прикладом можуть слугувати президентські вибори в Україні 1999 року,
коли у другому турі виборів боротьба за президентське крісло точилася між тогочасним Президентом України Леонідом Кучмою та першим
секретарем Комуністичної партії України Петром Симоненком. У Західній Україні, більшість
жителів якої у першому турі виборів голосували
проти Леоніда Кучми, у другому турі виборів
підтримали саме його, оскільки він був єдиною
альтернативою комуністові Петрові Симоненку.
Тобто фактично завдяки голосам західноукраїнських виборців Леонід Кучма був обраним Президентом України. На практиці ситуація такого
«вимушеного» вибору призводить до розповсюдження явища виборчого абсентеїзму, який є
своєрідною «хворобою» посттоталітарного суспільства. Громадяни посттоталітарних держав упевнені, що їхній голос нічого не вартує, а тому просто не беруть участі у виборах. Наприклад, президентські вибори в Іраку 2005 року, незважаючи на
їхню часову розтягнутість (виборчі бюлетені виборці отримали задовго до дня виборів), не характеризувалися високою активністю виборців.
Усі сучасні демократичні держави проводять вибори, однак не всі вибори демократичні.
Диктатури, марксистські режими, однопартійні
уряди здійснюють вибори для того, щоб легітимізувати свою владу. У таких виборах може брати участь тільки один кандидат або кандидати,
визначені на кожну посаду. Недемократичними є
вибори, що проводяться шляхом виборчих фальсифікацій або ж за допомогою використання адміністративного ресурсу. Яскравий приклад не-
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демократичних виборів – вибори у багатьох колишніх республіках Радянського Союзу. Однак
те, що цілком можливе у Казахстані чи Білорусі
(де влада успішно «воює» з опозицією), виявилося неможливим, наприклад, у Грузії, де свого
часу наслідком парламентських виборчих фальсифікацій стали заворушення у Тбілісі та пізніше
усунення із займаної посади тодішнього Президента Грузії Едуарда Шеварднадзе. При цьому,
до його честі, зазначимо, що він, як і колишній
Президент України Леонід Кучма, міг застосувати проти мітингувальників силу, однак з метою
уникнення кровопролиття зробив правильний
крок і подав у відставку [24].
Вибори можуть виглядати також як вибір у
межах однієї партії, наприклад у Китаї чи Північній Кореї. Так, у 1987 році китайський уряд запровадив виборчу систему до органів місцевого
самоврядування, що дозволяє жителям сіл обирати лідерів місцевих громад. Інститут виборів
до органів місцевого самоврядування поширився
практично на всі села держави. Наслідком цього
стало формування простої децентралізованої системи регулювання та контролю між головою
сільського комітету та сільськими зборами, які
мають право критикувати деяких представників
влади і навіть усувати із займаної посади сільського голову. Тож можна констатувати, що демократія у Китаї – явище локального характеру, що
розповсюджується лише на сільський рівень. Загалом же Китайська Народна Республіка є авторитарною державою з централізованою системою прийняття рішень [18]. Проте навіть така
мінімальна демократія призвела до реформування структури влади на селі. Із розповсюдженням
і утвердженням системи місцевих виборів
централізована структура влади Комуністичної
партії Китаю піддаватиметься повільному реформуванню під впливом зростання прагнення народу до участі в управлінні суспільними справами. Адже так звана локальна демократія повинна
у кінцевому рахунку допровадити до змін на рівні усієї держави. У Північній Кореї депутати
Вищих Законодавчих Зборів Корейської Народно-Демократичної Республіки обираються строком на п‘ять років. Ними можуть бути тільки
члени Єдиного Демократичного Вітчизняного
Фронту, що об‘єднує громадські організації та
політичні партії під керівництвом Партії Праці
Кореї. При цьому за офіційними результатами
виборів оголошується, що за висунутих кандидатів голосувало 100% виборців[25].
Висновки. Вибори виконують свою роль у
суспільстві тільки тоді, коли вони демократичні.
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Тому, підсумовуючи, погодимося з думкою колишнього посла Сполучених Штатів Америки при
Організації Об‘єднаних Націй Джин Кирпатрик,
яка вважає, що «демократичні вибори не тільки
символічні. Це конкурентні, визначені, остаточні
вибори, у яких найвищі особи, що приймають урядові рішення, обираються громадянами, які користаються із широкої свободи критики уряду, публікування критичних матеріалів і пропонування альтернативи» [12, с. 31].
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I.M. Pankevych
Elections as a instrument of the power’s legitimization
Summary
Elections are an important social phenomena, one of the major forms of direct participation of citizens
in the administration of state and public affairs. They may legitimize power, which means the transfer of
power from the hands of one political force to the hands of the other on the basis of constitutional rules,
according to the will of the majority. Legitimized power might be only that which would be recognized by
state and local authorities, which would be formed on the basis of democratic practices and free will of
persons entitled to vote, also equality of all political actors who operate within the law.
Keywords: elections, representative bodies, direct democracy, the legitimization of power.
И.М. Панкевич
Выборы как средство легитимизации власти
Аннотация
Выборы являются очень важным общественным явлением, одной из основных форм непосредственного участия граждан в управлении общественными и государственными делами. Они дают возможность легитимизировать власть. Легитимизация в условиях демократического государства означает переход власти из рук одной в руки другой политической силы на основании конституционных
правил, в соответствии с волей большинства. Легитимизированной может быть признана лишь та государственная или местная власть, которая сформирована на основании демократических процедур,
свободного волеизъявления лиц, имеющих право голоса, равенства всех участников политического
процесса, действующих в пределах права.
Ключевые слова: выборы, представительские органы, непосредственная демократия, легитимизация власти.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА
ГРОМАДЯН НА МИРНІ ЗІБРАННЯ В УКРАЇНІ
Досліджуються джерела конституційного, міжнародного, адміністративно-деліктного та адміністративного
процесуального права, які врегульовують різні аспекти здійснення права на мирні зібрання в Україні. Робиться висновок про недостатність адміністративно-процедурного врегулювання здійснення цього права.
Ключові слова: нормативно-правове регулювання, адміністративно-процесуальне нормативно-правове
регулювання, мирні зібрання, громадська безпека, громадський порядок

Постановка проблеми. Право на мирні зібрання є основоположним і гарантується державою,
проте тільки наявність чіткого адміністративнопроцедурного й адміністративно-процесуаль-ного
нормативно-правового регулювання є забезпечувальним чинником правильної та повної його реалізації. На сьогодні ж у реалізації цього права виникають труднощі, оскільки спеціальним законом
не визначено порядок організації та проведення
мирних зібрань. Недостатня нормативно-правова
урегульованість процедури проведення мирних
зібрань є не тільки юридичною проблемою, але й
ускладнюючим чинником суспільного життя і навіть причиною політичної нестабільності в державі. Суспільна важливість цього права полягає в тому, що участь у зборах, мітингах, походах і демонстраціях (мирних зібраннях) є формою прямого та
незалежного виявлення волі народу, реакцією суспільства на дії держави.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Серед дослідників, які вивчали проблеми,
пов‘язані з реалізацією права на мирні зібрання,
виділяються такі вчені як: Ю.Г. Барабаш, О.О.
Галус, А.М. Колодій, В.В. Комарова, Ю.М. Лемішко, М.І. Логвиненко, Л.О. Нудненко, М.В.
Оніщук, В.Г. Поліщук, В.Ф. Погорілко, А.О. Селіванов, В.М. Шаповал, Ю. С. Шемшученко,
О.В. Щербанюк.
Мета статті полягає в розгляді й аналізі
нормативно-правових актів, що врегульовують
організацію і порядок проведення мирних зібрань в Україні.
Виклад основного матеріалу. Правовідносини щодо організації проведення мирних зібрань мають і матеріально-правове, і процесуально-правове врегулювання. Матеріально-право-ве
регулювання цих правовідносин основоположно
визначається нормами Конституції України, зокрема статтею 39, в якій зазначається, що громадяни мають право збиратися мирно, без зброї і
проводити збори, мітинги, походи і демонстрації,
про проведення яких завчасно сповіщаються ор48

гани виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування [1].
Офіційне тлумачення положення частини
першої статті 39 Конституції України подано в
Рішенні Конституційного Суду України від 19
квітня 2001 року. Приводом для розгляду цієї
справи згідно зі статтями 39, 41 Закону України
"Про Конституційний Суд України" стало конституційне подання Міністерства внутрішніх
справ України, а підставою для її розгляду відповідно до статті 93 Закону України "Про Конституційний Суд України" є практична необхідність
в офіційній інтерпретації положення частини
першої статті 39 Конституції України про завчасне сповіщення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про проведення
зборів, мітингів, походів і демонстрацій.
У своєму Рішенні Конституційний Суд
України зазначив, що згідно з частиною третьою
статті 8 Конституції України норми Конституції
України є нормами прямої дії. Вони застосовуються безпосередньо незалежно від того, чи прийнято на їх розвиток відповідні закони або інші
нормативно-правові акти. Право громадян збиратися мирно, без зброї і проводити збори,
мітинги, походи і демонстрації, закріплене в статті
39 Конституції України, є їх невідчужуваним і непорушним правом, гарантованим Основним Законом України. Це право є однією з конституційних
гарантій права громадянина на свободу свого світогляду і віросповідання, думки і слова, на вільне
вираження своїх поглядів і переконань, на використання і поширення інформації усно, письмово або
в інший спосіб – на свій вибір, права на вільний
розвиток своєї особистості тощо.
При здійсненні вищезазначених прав і свобод не повинно бути посягань на права і свободи,
честь і гідність інших людей. За Конституцією
України, кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції та законів України [1, ст.
68]. Проводити збори, мітинги, походи і демонстрації громадяни можуть за умови обов'язково-
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го завчасного сповіщення про це органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування.
Таке сповіщення має здійснюватись громадянами
через організаторів масових зібрань. Завчасне сповіщення відповідних органів про проведення тих
чи інших масових зібрань – це строк від дня такого
сповіщення до дати проведення масового зібрання.
Тривалість строків завчасного сповіщення,
підкреслюється у Рішенні Конституційного Суду
України, має бути у розумних межах і не повинна обмежувати передбаченого статтею 39 Конституції України права громадян на проведення
зборів, мітингів, походів і демонстрацій. Такі
строки мають слугувати гарантією реалізації
цього права громадян. Упродовж цього строку
зазначені органи мають здійснити і ряд підготовчих заходів, зокрема, для забезпечення безперешкодного проведення громадянами зборів, мітингу, походу чи демонстрації, підтримання громадського порядку, охорони прав і свобод інших
людей. У разі необхідності органи виконавчої влади чи місцевого самоврядування можуть погоджувати з організаторами масових зібрань дату, час,
місце, маршрут, умови, тривалість їх проведення
тощо. Строк завчасного сповіщення має бути достатнім і для того, щоб органи виконавчої влади чи
органи місцевого самоврядування могли визначитися, наскільки проведення таких зібрань відповідає закону, та в разі потреби, згідно з частиною
другою статті 39 Конституції України, звернутися
до суду для вирішення спірних питань.
Виходячи з положень пункту першого частини першої статті 92 Конституції України про
те, що виключно законами визначаються права і
свободи людини і громадянина та гарантії цих
прав і свобод і що лише судом відповідно до закону може встановлюватись обмеження щодо
реалізації права громадян на проведення масових
зібрань [1, ч.2 ст.39], Конституційний Суд України дійшов висновку, що визначення строків завчасного сповіщення органів виконавчої влади чи
органів місцевого самоврядування з урахуванням
особливостей мирних зібрань, їх форм, масовості, місця і часу проведення тощо є предметом
законодавчого регулювання [2].
На жаль, за більш як десятилітній строк з
часу прийняття вищезазначеного Рішення Конституційного Суду України ситуація щодо законодавчого врегулювання строків сповіщення про
мирні зібрання, їх форм, масовості, місця і часу
проведення залишилася без змін, що ускладнює і
на сьогодні політичну ситуацію в Україні.
У статті 39 Конституції України відтворюються (і розвиваються) положення, закріплені у

статті 11 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Відповідно до чинного на
сьогодні офіційного перекладу Конвенції про
захист прав людини і основоположних свобод [3]
назва статті 11 та відповідного права звучить як
«Свобода зібрань та об‘єднання». Ця норма захищає свободу проведення мирних зборів та свободу створення об‘єднання з іншими людьми.
Окрім цього, дане право передбачає і позитивний
обов‘язок держави у певних межах убезпечувати
проведення мирних зібрань від дій інших осіб,
які мають на меті не допустити або зірвати проведення публічної акції. Зазначимо, що цей
обов‘язок не має абсолютного характеру, і держава може самостійно обирати шляхи і засоби
для його виконання.
Виходячи з тлумачення ст. 11 Конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод, право на мирні збори не може бути скасоване, заборонити проведення мирних зборів в
принципі не можна. Держава вправі лише обмежити це право в часі або просторі. Зокрема, державні органи, відповідно до чинного законодавства та за наявності достатніх підстав, можуть
лише заборонити проведення тієї або іншої публічної акції в певному місці і в певний час, але
заборона проводити мирне зібрання взагалі –
пряме порушення ст. 11 Конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод. Не є порушенням цього права встановлення державою
суворих обмежувальних правил здійснення свободи зібрань стосовно осіб, які перебувають на
службі у збройних силах, у правоохоронних і
адміністративних органах держави.
Стаття 39 Конституції України дещо відрізняється від вище зазначеної європейської норми: остання веде мову про "кожну людину", а
Конституція - лише про громадян України. Таким чином, обмеження встановленого у Конституції України права, про яке йдеться у ч.2 ст.39,
можуть стосуватися, перш за все, іноземців та
осіб без громадянства, а також застерігається, що
вони можуть встановлюватися судом відповідно
до закону і лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку – з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших
людей [1, ч.2 ст.39]. Конвенція про захист прав
людини і основоположних свобод дозволяє встановлювати у національному законодавстві такі
обмеження [3, ст.16].
Норми про мирні зібрання є і в інших актах
міжнародного права, які є частиною національного законодавства, зокрема, відповідно до ч. 1

Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. Випуск 714. Правознавство.

49

Р.І. Тарануха

ст. 30 Загальної декларації прав людини: «кожна
людина має право на свободу мирних зборів та
асоціацій» [4]. Це право конкретизоване в ст. 21
Міжнародного пакту про громадянські та політичні
права, відповідно до якої визнається право на мирні зібрання і зазначається, що користування цим
правом не підлягає ніяким обмеженням, крім тих,
які застосовуються відповідно до закону і які є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах державної чи суспільної безпеки, громадського порядку, охорони здоров‘я та моральності
населення або захисту прав і свобод інших осіб [5].
За ст. 64. Конституції України конституційні права і свободи людини і громадянина не
можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених основним законом. У ч.2 ст.39 Конституції
України визначено, що обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання може встановлюватися судом відповідно до закону і лише в інтересах
національної безпеки та громадського порядку –
з метою запобігання заворушенням чи злочинам,
для охорони здоров'я населення або захисту прав
і свобод інших людей [1, ч.1 ст.39]. Це положення деталізується в Законі України «Про основи
національної безпеки України». Згідно ст.1 вищезазначеного закону національна безпека – це
захищеність життєво важливих інтересів людини
і громадянина, суспільства і держави, за якої забезпечуються сталий розвиток суспільства, своєчасне виявлення, запобігання і нейтралізація реальних та потенційних загроз національним інтересам у сферах правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, прикордонної діяльності та
оборони, міграційної політики, охорони здоров'я,
освіти та науки, науково-технічної та інноваційної політики, культурного розвитку населення,
забезпечення свободи слова та інформаційної
безпеки, соціальної політики та пенсійного забезпечення тощо. Найважливішими об'єктами
національної безпеки є людина і громадянин їхні
конституційні права і свободи [ 6, ст. ст. 1, 3].
Здійснення повноважень щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян під час проведення мирних зібрань Законом України «Про
місцеве самоврядування в Україні» покладено на
органи місцевого самоврядування. Так, відповідно до підпункту третього пункту "б" частини першої ст. 38 названого закону до відання виконавчих
органів сільських, селищних, міських рад належить
вирішення відповідно до закону питань про проведення зборів, мітингів, маніфестацій і демонстрацій, спортивних, видовищних та інших масових
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заходів, здійснення контролю за забезпеченням
при їх проведенні громадського порядку [7].
Деталізується вищезазначене повноваження
і в Законі України «Про свободу совісті та релігійні організації, де зазначено, що «…в інших
випадках публічні богослужіння, релігійні обряди, церемонії та процесії проводяться щоразу з
дозволу відповідної місцевої державної адміністрації, виконавчого органу сільської, селищної,
міської ради. Клопотання про видачу вказаного
дозволу подається не пізніш як за десять днів до
призначеного строку проведення богослужіння,
обряду, церемонії чи процесії, крім випадків, які
не терплять зволікання» [8, ч.5 ст. 21]. Проте ці
норми, підкреслює у своєму дослідженні В.О.
Щербанюк, не відповідають положенням ст. 39
Конституції України, якою по-перше, встановлено
реєстраційний, а не дозвільний порядок проведення зборів, мітингів, походів та демонстрацій, подруге, можливість обмеження цього права може
встановлюватись виключно судом у випадках, визначених Конституцією України [9, с. 106].
Забезпечення особистої безпеки громадян,
захист їх прав і свобод, законних інтересів; запобігання правопорушенням та їх припинення;
охорона і забезпечення громадського порядку;
виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які
їх вчинили; забезпечення безпеки дорожнього
руху; захист власності від злочинних посягань;
сприяння у межах своєї компетенції державним
органам, підприємствам, установам і організаціям у виконанні покладених на них законом обов'язків є основним завданням міліції [10, ст. 2].
Згідно п. 26 ч. 1 ст.10 Закону України «Про міліцію», одним з основних обов'язків міліції є
«виконання та контроль за рішеннями сільських,
селищних, міських рад з питань охорони громадського порядку». Доповнюються вищезазначені
норми у ст. ст. 4, 6, 9 Закону України «Про державну охорону органів державної влади України
та посадових осіб», а в ст.15 цього закону визначається, що державна охорона здійснюється
шляхом пошуку і фіксації даних про протиправну діяльність окремих осіб або груп, яка загрожує нормальному функціонуванню органів державної влади України, життю чи здоров'ю, честі
та гідності посадових осіб і членів їх сімей, для
вжиття заходів щодо її припинення, особистої
охорони осіб, охорони об'єктів і підтримання на
них відповідного порядку проходу громадян,
проїзду транспортних засобів, проносу і провозу
речей, оснащення об'єктів технічними засобами
охорони за рахунок коштів юридичних осіб, в
користуванні яких ці об'єкти перебувають, про-
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ведення профілактичних заходів з метою запобігання протиправним посяганням [11]. Положення про службу дільничних інспекторів міліції в
системі Міністерства внутрішніх справ України
визначає, що громадський порядок – це система
суспільних відносин, які складаються і розвиваються в громадських місцях під впливом правових та соціальних норм, спрямованих на забезпечення нормального функціонування установ, організацій, громадських об'єднань, праці й відпочинку громадян, повагу до їх честі, людської гідності та громадської моралі. У цьому нормативному
акті громадська безпека визначається як стан захищеності інтересів людини, суспільства й держави від суспільно небезпечних діянь і негативного
впливу надзвичайних обставин, викликаних криміногенною ситуацією, стихійним лихом, катастрофами, аваріями, пожежами, епідеміями та іншими
надзвичайними подіями [12, п.1.6].
У практичній діяльності значна кількість
органів місцевого самоврядування ухвалює власні рішення про проведення вуличних акцій або
керується Указом Президії Верховної Ради СРСР
«Про порядок організації і проведення зборів,
мітингів, вуличних і походів і демонстрацій»
[13], прийнятим ще у 1988 році, проте на підставі
нього не прийнято жодної судової постанови у
справах про обмеження чи усунення обмежень
на мирні зібрання в адміністративних судах.
Враховуючи вищезазначене, не виникає
сумніву у нагальності прийняття спеціального
закону, щоб урегульовував здійснення права на
мирні зібрання. Відповідно до плану першочергових заходів із реалізації «Стратегії державної
політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні» [14], в Україні почалася розробка законопроектів по врегулюванню права
на мирні зібрання. У Верховній Раді України зареєстровані законопроекти «Про порядок організації та проведення мирних заходів» № 0918 від
12.12.2012 р. та «Про свободу мирних зібрань»
№ 2508а від 04.07.2013 р. [15].
Крім матеріально-правового врегулювання,
проблематика організації і проведення мирних
зібрань має і процесуально-правове та деліктноправове врегулювання. Так, ст.ст. 182-183 Кодексу адміністративного судочинства України визначають особливості провадження у справах за
адміністративними позовами про обмеження
щодо реалізації права на мирні зібрання. Статтею
182 КАС України визначено, що органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування
негайно після одержання повідомлення про проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій

тощо мають право звернутися до окружного адміністративного суду за своїм місцезнаходженням із позовною заявою про заборону таких заходів чи про інше обмеження права на мирні зібрання (щодо місця чи часу їх проведення тощо).
Позовна заява, яка надійшла в день проведення
заходів або після цього, залишається без розгляду. Про відкриття провадження у справі, дату,
час та місце розгляду справи суд негайно повідомляє позивача та організатора (організаторів)
зборів, мітингів, походів, демонстрацій чи інших
мирних зібрань. Адміністративна справа про обмеження права на мирні зібрання вирішується
судом протягом трьох днів після відкриття провадження, а в разі відкриття провадження менш
як за три дні до проведення відповідних заходів невідкладно. Суд задовольняє вимоги позивача
(органу виконавчої влади чи органу місцевого
самоврядування) в інтересах національної безпеки та громадського порядку в разі, якщо визнає,
що проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій чи інших зібрань може створити реальну
небезпеку заворушень чи вчинення кримінальних правопорушень, загрозу здоров'ю населення
або правам і свободам інших людей. У постанові
суду зазначається спосіб обмеження щодо реалізації права на мирні зібрання. Така постанова
виконується негайно.
Натомість у статті 183 КАС України передбачено порядок звернення та процедуру розгляду
адміністративної справи за позовом організатора
(організаторів) зборів, мітингів, походів, демонстрацій чи інших мирних зібрань про усунення
обмежень у реалізації права на мирні зібрання з
боку органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, повідомлених про проведення
таких заходів. Процедурні вимоги щодо терміну
розгляду та самого розгляду такі ж самі, як і в
статті 182 [16].
Статтею 185-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено адміністративну відповідальність за порушення порядку
організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій. Адміністративна
відповідальність передбачена також і для посадових осіб, зокрема, у статті 185-2 КпАП України
передбачено, що її підставами є надання посадовими особами для проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій приміщень, транспорту, технічних засобів або створення інших умов для організації і проведення зазначених заходів [17].
Проте в більшості випадків до учасників і
організаторів зібрань застосовують статтю 185
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КпАП України через те, що довести факт злісної
непокори працівникам міліції в українських судах значно легше, ніж факт порушення порядку
організації і проведення мирних зібрань, оскільки для цього в практиці українських судів достатньо лише свідчень самих працівників міліції.
Кримінальна відповідальність встановлена
у випадку якщо мирне зібрання втратило свій
мирний характер і переросло у масові заворушення. Так, стаття 294 Кримінального кодексу
України передбачає відповідальність за організацію масових заворушень, що супроводжувалися
насильством над особою, погромами, підпалами,
знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором
представникам влади із застосуванням зброї або
інших предметів, які використовувалися як зброя, а
також за активну участь у масових заворушеннях.
Кримінальна відповідальність встановлена також у
випадку заклику до вчинення дій, що загрожують
громадському порядку [18, ст.295].
З метою запобігання заворушень, для захисту прав і свобод інших людей статтями 279, 293,
294, 341, 444 КК України встановлено кримінальну відповідальність, зокрема, за: блокування
транспортних комунікацій та захоплення транспортних підприємств, групове порушення громадського порядку, організацію або активну
участь у масових заворушеннях, захоплення
державних або громадських будівель чи споруд,
напад на службові приміщення осіб, які мають
міжнародний захист. Частина друга ст. 296 КК
України (―групове хуліганство‖) застосовується
до учасників зібрань, що вчиняють організовані
сутички з правоохоронцями, учасниками контрдемонстрацій чи іншими громадянами.
Отже, аналізуючи характер правопорушень,
за які встановлена відповідальність під час мирних зібрань, можна стверджувати, що існуючі
норми не спрямовані на забезпечення гарантій
для реалізації права громадян на мирні зібрання,
оскільки передбачають притягнення до відповідальності якраз учасників мирних зібрань, що
може бути інструментом розправи над учасниками та організаторами мирних зібрань. У законодавстві, яке регулює питання мирних зібрань,
також не передбачена відповідальність за використання сили, яка не пропорційна діям мітингуючих, і на законодавчому рівні влада не гарантує, що органи, які здійснюють правоохоронні
функції, мають використовувати силу пропорційно і лише в крайніх випадках.
Висновок. Здійснення права на мирні зібрання – одне з основоположних в Україні, оскі52

льки є виявом безпосередньої демократії. Засадниче нормативно-правове регулювання цього
права конституційно-правове, яке базується на
загальновизнаних конвенційних нормах. Реалізаційні аспекти права на мирні зібрання мають адміністративно-процедурний характер, а у випадку конфлікту – адміністративно-процесуальний
(адміністративно-судочинний) характер. Відсутність спеціального законодавчого акта з урегулюванням строків сповіщення про мирні зібрання, їх форм, масовості, місця і часу проведення
ускладнює не лише здійснення права на мирні
зібрання на практиці, але й політичну ситуацію в
Україні, а також сприяє домінуванню деліктного
законодавства у правовідносинах, пов‘язаних з
мирними зібраннями.
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Legal regulation of the constitutional right of citizents to peaceful assembly in Ukraine
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This paper investigates the sources of constitutional, international, administrative delict and
administrative procedural law regulating various aspects of the right to peaceful assembly in Ukraine. It is
concluded that the lack of administrative procedural regulation of the exercise of this right.
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Нормативно-правовое регулирование реализации конституционного права граждан
на мирные собрания в Украине
Аннотация
Исследуются источники конституционного, международного, административно-деликтного и
административного процессуального права, регулирующих различные аспекты осуществления права
на мирные собрания в Украине. Делается вывод о недостаточности административно-процедурного
регулирования осуществления этого права.
Ключевые слова: нормативно-правовое регулирование, административно-процессуальное нормативно-правовое регулирование, мирные собрания, общественная безопасность, общественный порядок
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ІНСТИТУТУ АМНІСТІЇ В УКРАЇНІ
Проаналізовано конституційно-правові аспекти інституту амністії. Визначено особливості та проблеми
конституційно-правового регулювання амністії в Україні та запропоновано способи їх подолання. Охарактеризовано поняття індивідуальної амністії та визначено його співвідношення із теоретичними підвалинами розуміння інституту амністії та чинним законодавством. Спираючись на таку характеристику, запропоновано відмовитися від інституту індивідуальної амністії як такого, що фактично підміняє інститут помилування, порушує принцип рівноправ‘я як базову засаду конституційно-правового статусу людини і громадянина та низку
інших положень Основного Закону України.
Ключові слова: амністія, помилування, повноваження Верховної Ради України, принципи конституційноправового статусу людини і громадянина.

Постановка проблеми. 27. 02. 2014 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про
внесення змін до Закону України «Про застосування амністії в Україні» щодо повної реабілітації політичних в‘язнів». Найбільш принциповою серед
змін, передбачених зазначених законом, є запровадження інституту індивідуальної амністії. Так,
статтю 1 Закону України «Про застосування амністії в Україні» від 01. 10 1996 р., зі змінами, доповнено частиною 4 такого змісту: Верховна Рада
України вправі прийняти закон про амністію як
щодо певної категорії осіб, так і щодо конкретно
визначеної особи (індивідуальна амністія).
Аналіз останніх досліджень і виокремлення нерозв’язаних проблем. Питання конституційно-правових аспектів амністії та помилування в Україні є малодослідженим у вітчизняній
науці конституційного права. Переважно це питання характеризується в контексті повноважень
парламенту та глави держави. Окремі конституційно-правові аспекти інституту амністії були охарактеризовані у працях фахівців з кримінального права та кримінології, серед яких: А. А. Березовський,
О. В. Чепелюк. З-поміж робіт зарубіжних авторів
виділимо роботу І. Г. Баранникової.
Мета статті. У зв‘язку із недостатнім дослідженням, вважаємо, що потребує з‘ясування
конституційно-правова природа амністії з метою
розуміння сутності змісту зазначеної вище новели законодавства.
Викладення основного матеріалу. Для
початку відмітимо, що у теорії права під амністією, зазвичай розуміють: повне або часткове звільнення від покарання осіб, засуджених за визначені в законі про амністію види злочинів, а
іноді також осіб, притягнутих до кримінальної
відповідальності за звинуваченням у вчиненні
злочинів; коригування кримінальної політики
судів; вона не ставить під сумнів винуватість за54

суджених осіб та утворює нереабілітуючу підставу звільнення від кримінальної відповідальності або пом‘якшення її [9, c. 473]; акт гуманізму
та милосердя держави, спрямований на звільнення від відповідальності, покарання, у тому числі
його пом‘якшення, усунення правових наслідків
покарання, заснований на справедливості та співмірності, а також балансі конституційних цінностей у сфері протидії порушенням, погоджений із конституційною відповідальністю держави за забезпечення громадської безпеки, прав і
законних інтересів громадян [2].
Амністія виникла ще у Стародавній Греції.
Передумовами виникнення та застосування амністії були такі фактори: участь усіх громадян у
політичному житті держави, постійна боротьба
партій, заполітизованість правосуддя, відсутність
стабільного і сильного уряду, загрози з боку зовнішніх ворогів, а також звичай остракізації. У
Стародавньому Римі амністія разом із правом
пройшла всі фази історичного розвитку держави.
Виникнувши як релігійний інститут, вона поступово перетворилася на політично-правовий. Сучасні амністії у Франції мають політичний підтекст, часто розглядаються як вихід з різного роду критичних ситуацій. Приводами для прийняття актів амністії у Франції також є необхідність у
коригуванні каральної політики, знаменні події у
державному житті. Амністія в Англії пов‘язана з
інститутом зняття відповідальності. Застосування амністії обумовлювалося кризовими ситуаціями у державно-політичному житті. Право суддів
видавати Указ habeas сorpus значно обмежувало
виконавчу владу в її повноваженнях, тому виникала необхідність в Актах призупинки habeas
сorpus, які діяли протягом визначеного парламентом часу. Після того, як строк дії цих актів стікав, безпосередні виконавці рішень уряду залишалися без захисту. Застосування Актів про
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зняття відповідальності (An Act of Indemnity)
покликане було забезпечити захист представників виконавчої влади у подальшому. Інститут
амністії в Німеччині розвивався в традиційному
руслі: спочатку виникло помилування, потім –
амністія. Світові потрясіння ХХ ст. позначалися і
на амністії, соціальні передумови якої набули
політичного забарвлення. У повоєнні часи застосування амністії було обумовлене консолідацією
нації, частково процесами декриміналізації. Ведучим мотивом при застосуванні амністії в Німеччині майже завжди були як внутрішньо-, так і
зовнішньополітичні чинники, особливо в період
новітньої історії [3, c. 9-10].
На сучасному етапі розвитку держави ядром інституту амністії є конституційно-правові
норми, що характеризують амністію як акт державної влади, що виражає фундаментальні принципи державності – милосердя та гуманізм. Амністія є не кримінально-правовим, а конституційно-правовим способом припинення юридичного переслідування та покарання [2].
На сьогодні інститут амністії як правило,
притаманний державам постсоціалістичного табору та лише деяким державам Європи: Італійська Республіка, Королівство Данія, Королівство
Нідерландів, Португальська Республіка, Республіка Греція, Республіка Фінляндія, Французька
Республіка та інші [10, c. 9].
Так, у Франції сучасні амністії оголошуються, як правило, у зв‘язку із перемогою у президентських виборах парламентом держави за
поданням президента. Цю традицію – «президентську амністію» – започаткував Ш. Де Голль у
1969 році при вступі на посаду президента
Франції [4, c. 115].
За статтею 74 Основного Закону України
законопроект з питань амністії не може бути
предметом референдуму. Відповідно до частини
3 статті 92 Конституції України законом України
оголошується амністія.
Чинною Конституцією України визначаються повноваження Верховної Ради України
стосовно оголошення амністії, а також визначено
основи кримінально-правової політики у сфері
застосування амністії, закріплено загальні принципи оголошення амністії [10, c. 11].
Характеризуючи амністію як один із видів
повноважень парламенту, слід відмітити, що повноваження оголошувати амністію належить парламентам у багатьох державах. Це повноваження несудове, однак пов‘язане із реалізацією судової влади її органами [9, c. 473; 5, с. 364]. При
цьому видання актів про амністію у формі закону

критикується фахівцями, оскільки у такому випадку акт амністії підлягає промульгації главою
держави, який, використовуючи право вето,
отримує прямий доступ до законодавчого регулювання амністії. Це може призвести до дисбалансу президентських та парламентських повноважень, враховуючи те, що у глави держави є
право помилування, до якого парламент, зі свого
боку, ніякого стосунку не має [2].
Дослідження конституційно-правової природи інституту амністії дає підстави для висновку про те, що, прийнявши закон про індивідуальну амністію, Верховна Рада України вийшла за
межі своїх повноважень, передбачених Конституцією України, фактично здійснивши помилування, що відповідно до пункту 27 частини 1 статті
106 Основного Закону України належить до повноважень Президента України. Таким чином, можна стверджувати, що Верховна Рада України, прийнявши такий Закон, порушила частину 2 статті 19
Конституції України, відповідно до якої органи
державної влади зобов‘язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Однак між амністією та помилуванням при
їх певній схожості (так, інститут амністії, як і інститут помилування мають конституційне походження; виступають конституційно-правовими
основами звільнення від покарання; є актами гуманізму з боку держави), існують й очевидні матеріальні та процесуальні відмінності, що не дозволяють їх ототожнювати. Помилування, на відміну від
амністії, має персональний, адресний характер,
стосується конкретних фізичних осіб. Помилування більше, ніж амністія, засноване на суб‘єктивному розсуді; воно зазвичай поширюється на осіб,
що вчинили тяжкі злочини, у той час як амністія
має співвідносити свої межі із категоріями громадської безпеки та соціальної моральності [2].
Крім того, здійснюючи індивідуальну амністію, Верховна Рада України прийняла закон, що
суперечить конституційному принципу рівності
прав і свобод людини і громадянина (статті 21 (усі
люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах), 24
Конституції України (громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за
ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця
проживання, за мовними або іншими ознаками).
Конституційний принцип рівноправ‘я передбачає, зокрема, рівність громадян перед законом, яка полягає в тому, що стосовно кожної
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особи закону належить мати однакову силу
впливу. Іншими словами, закон не повинен зважати на існуючі індивідуальні відмінності між людьми [6, c. 11]. Конституційний принцип рівності
людини і громадянина розглядається як гарантування кожному члену суспільства, незважаючи на
будь-які його індивідуальні ознаки (за винятком
обставин, передбачених Конституцією й законодавством), однакових можливостей для реалізації
конституційних прав і свобод, покладення на осіб,
які знаходяться в однаковому правовому становищі, рівних обов‘язків, а також забезпечення рівності всіх перед законом і судом [6, c. 4]. Принцип рівноправ‘я являє собою правило, звернене до держави, яка повинна протидіяти будь-якій дискримінації громадян з боку своїх органів [1, c. 116].
Отже, встановивши за невизначеними законодавчо критеріями осіб, що підпадають під
індивідуальну амністію, парламент суб‘єктивно
виокремив їх з числа інших громадян, що вчинили аналогічні злочини. Такі дії єдиного органу
законодавчої влади слід вважати прямою дискримінацією (відповідно до Закону України «Про
засади запобігання та протидії дискримінації в
Україні» від 06. 09. 2012 р., пряма дискримінація
– це рішення, дії або бездіяльність, що призводять до випадку, коли до особи та/або групи осіб
за їх певними ознаками ставляться менш прихильно, ніж до інших осіб в аналогічній ситуації), а
також порушенням статті 2 зазначеного Закону,
відповідно до якого законодавство України ґрунтується на принципі недискримінації.
Вважаємо, що на таку ситуацію має, в першу
чергу, реагувати вітчизняний омбудсман, оскільки
саме Уповноважений Верховної Ради України з
прав людини розглядає звернення осіб та/або груп
осіб з питань дискримінації (частина 1 статті 10
Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» від 06. 09. 2012 р.). А
відповідно до пункту 6 статті 3 Закону України
«Про Уповноваженого Верховної Ради України з
прав людини» метою парламентського контролю,
який здійснює Уповноважений, зокрема, є запобігання будь-яким формам дискримінації щодо реалізації людиною своїх прав і свобод.
Реагуючи на виявлені порушення, омбудсман може звертатися із конституційним поданням щодо конституційності законів до Конституційного Суду України (пункт 1 частини 1 статті 150 Конституції України). Відповідно до частини 2 статті 15 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», конституційне подання Уповноваженого це акт реагування до Конституційного Суду
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України щодо, зокрема, вирішення питання про
відповідність Конституції України (конституційності) закону України.
Крім того, проблемною є ситуація поширення амністії на кримінальне переслідування (т.зв.
аболіція), оскільки вона суперечить презумпції невинуватості як одному з найважливіших конституційних принципів у сфері правосуддя (частина 1
статті 62 Конституції України: 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). Припинення кримінального переслідування по амністії рівносильне
визнанню вини амністованого, оскільки амністія
вважається нереабілітуючою підставою звільнення
від відповідальності за покарання [2].
Аналіз змісту законів про амністію, прийнятих у 1997-2014 рр. свідчить про те, що вони
мають загальний характер і стосуються лише
звільнення від кримінальної відповідальності та
покарання. При цьому слід відмітити, що у 1996
р. та у 2014 р. було прийнято закони про амністію, що стосувалися звільнення від конкретних
видів відповідальності та покарання. Так, у 1996 р.
було прийнято Закон України «Про амністію осіб,
які брали участь у масових акціях протесту проти
несвоєчасних виплат заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат», а у 2014 р. –
Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про застосування амністії в Україні» щодо
повної реабілітації політичних в‘язнів».
Однак Конституція України не дозволяє
обмежити амністію лише сферою кримінальної
відповідальності (покарання). Конституційна
формула амністії, що відносить оголошення амністії до повноважень Верховної Ради України,
змістовно допускає й інші види амністії – податкову (економічну) (тобто, разову державну акцію
по легалізації грошових коштів, виведених із законного економічного обігу та не задекларованих, шляхом звільнення від відповідальності
винних осіб), адміністративну, дисциплінарну,
міграційну тощо.
Відповідно до пункту 5 статті 247 Кодексу
України про адміністративні правопорушення
видання акта амністії, якщо він усуває застосування адміністративного стягнення, є обставиною, за наявності якої провадження в справі про
адміністративне правопорушення не може бути
розпочато, а розпочате підлягає закриттю.
У контексті дослідження конституційноправових аспектів інституту амністії звернемо
увагу на такий його різновид як амністія мігра-
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ційна, під якою розуміють отримання незаконними
мігрантами легального статусу відповідно до рішення держави. За умови запровадження такої амністії у державі починають діяти полегшені умови
отримання статусу легального трудового мігранта.
При подачі заяви нелегал несе мінімальні втрати та
здобуває законні підстави для трудової діяльності.
По закінченню цього строку відбувається посилення заходів за незаконне перебування в країні та нелегальну трудову діяльність. Позитивний досвід
міграційного амністування мають такі країни як
США, Італія, Іспанія [7].
У результаті міграційної амністії особа набуває статус легалізованого мігранта, під яким
розуміють іноземного громадянина або особу без
громадянства, що проживає на території відповідної держави на законних підставах, дотримується процедур, передбачених міграційними правилами відповідної держави і відповідно до цього наділений законними правами виступати стороною правовідносин під юрисдикцією держави,
на території якої легалізований його статус у
статусі іноземного громадянина [8; c. 37].
У вузькому значенні термін «легалізація»
означає перехід на легальне становище. У широкому сенсі легалізація – це різновид імміграційної політики, що називається також громадянською або міграційною амністією, яка означає надання державою права на проживання особі з
іноземним громадянством або без громадянства,
що незаконно проживає на його території. Ключовий елемент цього визначення полягає у тому
факті, що право на проживання надається тоді,
коли іноземець вже незаконно знаходиться на
території даної держави і саме це характеризує
фактичну ситуацію, яка має бути легалізована. У
більшості держав незаконними (недокументованими, незареєстрованими або нелегальними) мігрантами вважаються особи, що в‘їхали в країну
легально, але пізніше втратили законний статус
(студенти, тимчасові працівники, особи, яким відмовлено у притулку, туристи) або особи, що потрапили у державу нелегально, шляхом таємного
перетину кордону або за допомогою підроблених
документів. У будь-якому випадку незаконні мігранти не мають юридичного права проживати в тій
державі, куди вони приїхали [8; c. 38-39].
Реалізація заходів міграційної амністії повинна відповідати такому мінімальному набору
вимог: 1) мігранти, що претендують на отримання легального статусу, не повинні мати суттєвих
проблем із законодавством: бути судимими або
знаходитися під слідством, мати серйозні адміністративні правопорушення. При цьому не по-

винно розглядатися в якості правопорушення
порушення правил реєстрації за місцем перебування; 2) законодавчо мають бути визначені: термін, протягом якого особа, що амністується,
повинна знаходитися на території держави, та
термін (часовий період) проведення амністії; 3)
має бути визначена можливість застосування різноманітних пільг при проведенні міграційної
амністії в залежності від категорії мігрантів (вік,
професійна освіта чи кваліфікація, знання мови,
ментальна близькість, країна походження, ценз
осілості тощо); 4) має законодавчо закріплюватися можливість не тільки набуття законного
статусу перебування (проживання), а й можливість отримання мігрантом громадянства України [11].
Фактично міграційна амністія вже мала місце в Україні у зв‘язку із прийняттям Закону
України «Про імміграцію в Україні» від 07. 06.
2001 р., зі змінами, оскільки у пункті 4 його
Прикінцевих положень визначалися категорії
осіб, що вважаються такими, які мають дозвіл на
імміграцію в Україну. Водночас зі змісту Стратегії демографічного розвитку в період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 24. 06. 2006 р. № 879, випливає, що
Україна не зацікавлена у прибутті великої кількості мігрантів з країн третього світу, оскільки це
призведе до порушення ментальної цілісності
населення України та внутрішньої рівноваги суспільства, труднощів взаємоадаптації корінного
населення та мігрантів.
Висновок. Отже, дослідження конституційно-правових аспектів інституту амністії дає підстави для висновку про необхідність приведення чинного законодавства України у цій частині до вимог
Конституції України. Зокрема, має бути визнаний
неконституційним інститут індивідуальної амністії,
а у Законі України «Про застосування амністії в
Україні» мають бути визначені загальні засади звільнення від інших (окрім кримінальної) видів відповідальності та покарання.
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O.V. Sovgyrya
Constitutional-legal basis of the institute of amnesty in Ukraine
Summary
The article analyzes the constitutional and legal aspects of the institute amnesty. The features and problems of
constitutional and legal regulation of amnesty in Ukraine and the ways to overcome them. The characteristic of the
concept of individual amnesty and set its value to the theoretical basis for understanding the institute amnesty and
applicable law. Based on this description , it is proposed to abandon the institution of individual amnesty itself, which
effectively replaces the institute of pardon , violates the principle of equality as a basic principle of constitutional and
legal status of human and civil rights and a number of other provisions of the Constitution of Ukraine.
Keywords: amnesty, pardon, the powers of the Verkhovna Rada of Ukraine, the principles of constitutional
and legal status of man and citizen.
О.В. Совгыря
Конституционно-правовые основы института амнистии в Украине
Аннотация
Анализируются конституционно-правовые аспекты института амнистии. Определены особенности
и проблемы конституционно-правового регулирования амнистии в Украине и предложены способы их
преодоления. Охарактеризовано понятие индивидуальной амнистии и определено его соотношение с теоретическими основами понимания института амнистии и действующим законодательством. Опираясь на
такую характеристику, предложено отказаться от института индивидуальной амнистии как фактически
подменяющего институт помилования, нарушающего принцип равноправия как базовую основу конституционно-правового статуса человека и гражданина, и ряд других положений Основного Закона Украины.
Ключевые слова: амнистия, помилование, полномочия Верховной Рады Украины, принципы конституционно-правового статуса человека и гражданина.
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ІIІ. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС. ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ.
МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО
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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці
РОЛЬ ДЕРЖАВИ ТА МІЖНАРОДНОГО СПІВТОВАРИСТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ
Досліджується вплив держави, міжнародних організацій та міжнародного співтовариства в цілому на
глобалізацію міжнародного правопорядку, а також на формування загальнокультурних принципів у міжнародному правопорядку.
Ключові слова: міжнародне право, теорія міжнародного права, правова глобалізація, загальнокультурні
принципи.

Постановка проблеми. Міжнародне право
– це правила співжиття людей, міжнародне – між
народами, однак народ – це сукупність людей.
На сьогодні міжнародне право повинно стати
правом людей у глобальному розумінні, а не
правом держав, де окремі держави диктують
правила існування цього людства. Навпаки.
Держава повинна стати представником і гарантом груп людей (населення окремих держав) на
шляху побудови глобального мирного співіснування людей (людства) на планеті Земля. Найперша і найнижча ланка суб‘єктів такого співіснування – людина, сьогодні повинна стати найвищою і
найголовнішою цінністю міжнародного права. Однак, для забезпечення такої цінності повинні бути
залучені усі ланки міжнародної системи і національні, і міжнародні, і наднаціональні. Держава, як
представник свого народу (своєї «людини») повинна прикладати усіх зусиль, щоб в рамках міжнародного правопорядку на основі міжнародного
співтовариства забезпечити і гарантувати кожній
людині право на мирне і справедливе життя.
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 проблеми
міжнародно-правової глобалізації. До них, зокрема,
можна віднести таких учених, як С.А.Щетинин
[13], А.С. Блинов [2], І. І. Лукашук [6], Г.Г. Арутюнян [1] та ін. Окремі аспекти проблеми правової
глобалізації можна знайти і в працях вітчизняних
учених, зокрема Н. М. Пархоменко [10].
Однак проблемі місця і ролі держави, міжнародних організацій та міжнародного співтовариства в цілому на основі основних принципів
міжнародного права у процесі правової глобалі-

зації, як окремому предмету дослідження майже
не приділялося уваги.
Тому метою цієї статті є аналіз місця і ролі
держави, міжнародних організацій та міжнародного співтовариства в цілому в процесі глобалізації міжнародного правопорядку.
Виклад основного матеріалу. Важливе
місце в системі категорій науки міжнародних
відносин, починаючи з учень Канта і більш ранніх філософів, належить таким поняттям, як «міжнародний порядок» і «світовий порядок», покликані забезпечити і гарантувати стабільне існування народів [2, c.76].
На думку П.А. Циганкова, міжнародний
правопорядок цілком може існувати без наявності світового порядку, оскільки побудований на
формальних началах, більшою частиною двосторонніх. І, навпаки, світовий порядок, що відноситься до більш високого рівня регулювання,
«немислимий без створення ефективних процедур міждержавного співробітництва, що передбачає особливий міжнародний порядок, що відповідає загальним основним цілям і цінностям їх
громадян». У даному контексті національну
державу можна розглядати як базовий принцип
сучасних міжнародних відносин [12, c.254].
Державу можна кваліфікувати як гаранта прав і
свобод індивіда у світовому масштабі.
На думку Блінова А.С., сучасні процеси
демократизації характеризуються розширенням і
реальною гарантованістю в транснаціональному
масштабі прав і свобод індивідів, зростаючим
значенням інтересів особистості; визнання в якості самостійного суб‘єкта міжнародних відносин
фізичних осіб. Принцип прав людини і досяжності (невідворотності) міжнародного правосуддя
стає одним із факторів, легітимних підстав обмеження державного суверенітету, глобальної
«прозорості» кордонів. Одною із головних загроз і
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головних викликів глобалізації, продовжує автор, є падіння ролі національних держав, державного суверенітету. Держави як головні актори
міждержавних відносин стають все менш ефективними і більш вразливими в конкуренції з новими акторами (наддержавними – вставка наша
С.З.), в боротьбі із всезростаючими антидержавними тенденціями [2, c.78, 93].
Не можна абсолютно погодитись зі згаданими твердженнями, скоріше захист і гарантії
світового глобального порядку на сучасному
етапі розвитку людства гарантується на глобальному наддержавному рівні, при цьому роль держави, на нашу думку, навпаки, підвищується,
адже на неї покладається реальний і дієвий захист і гарантування глобальних цінностей, а міжнародне правосуддя на н.д. не обмежує державний суверенітет, а гарантує верховенство права
на глобальному рівні.
Свідомо чи несвідомо підрив принципів
поваги суверенітету, територіальної цілісності та
невтручання у внутрішні справи держав може
призвести лише до ерозії міжнародного правопорядку, не створюючи замість них ніяких нових
правових механізмів забезпечення безпеки та
стабільності у світі. Як би не розширювалося коло учасників сучасних міжнародних відносин,
головними дійовими особами в них залишаються
суверенні держави. І якщо сьогодні звучать заклики розгорнути міжнародну співпрацю обличчям до людини, сконцентрувати увагу на інтересах її безпеки, благополуччя і гідності, то знову-таки головну відповідальність за це в змозі
взяти на себе тільки держава в умовах стабільного світового порядку [5, c.210].
На нашу думку, зростання ролі міжнародного співтовариства у сфері захисту прав і свобод
індивіда та інших глобальних цінностей, що так чи
інакше постають проблемою кожного конкретного
індивіда, не є антидержавною тенденцією, а становленням ще одного вищого ступеня їх гарантованості та захисту. Підтвердженням можуть стати
події, що відбуваються в Україні, де на захист основних, гарантованих прав і свобод людини і громадянина стають наднаціональні утворення та міжнародні організації. Увага (можна навіть сказати,
контроль) міжнародної спільноти до гарантування
прав і свобод людини на національному рівні є однією із наслідків глобалізації міжнародного правопорядку. Вирішення внутрішніх конфліктів у державі за участю міжнародної спільноти – явище
глобалізації правового захисту прав людини.
У цьому контексті актуальною є концепція
багатополярності, що передбачає: «в сучасних
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умовах жодна держава, якою би потужною і
впливовою вона не була, не в змозі одноосібно
керувати ситуацією навіть у рамках одного регіону, не кажучи вже про світові процеси. Для цього недостатньо ресурсів якої б то не було окремої
країни або навіть групи країн. Для підтримки
стабільності та врегулювання конфліктів потрібні колективні зусилля всього міжнародного співтовариства» [5, c.81].
У рамках багатополярного світоустрою вона
(держава – вставка наша С.З.) може в максимальному ступені реалізувати свої національні інтереси
в галузі безпеки та сталого соціально-економічного
розвитку. Однак такий світоустрій відповідає і широким інтересам усіх держав, оскільки в ньому
центральне місце відводиться колективним механізмам підтримання миру і безпеки, а цементуючою
основою служать міжнародне право і принцип рівної безпеки для всіх держав [5, c.83].
Міжнародне право постає як свого роду
«сполучний матеріал» поступово формується
нова багатополярна архітектура міжнародних
відносин. Аналіз існуючих моделей і сценаріїв
розвитку міжнародної системи приводить до висновку про те, що найбільш обґрунтованою в
науковому і політичному плані є багатополярна
модель світоустрою, заснована на колективних
підходах до розв‘язання міжнародних проблем.
Однією із глобальних проблем сучасності є
необхідність спрямування зусиль світового співтовариства на те, щоб зброя «масового ураження» так
і продовжувала залишатися «зброєю стримування», а не зброєю ведення активних бойових дій.
Так, як легітимну альтернативу доктринам «гуманітарної інтервенції» й «обмеженого суверенітету» Росія висунула ініціативу узгодження правових основ
застосування сили в умовах глобалізації. Серед них:
підтвердження принципів незастосування сили
або загрози її застосування в міжнародних відносинах; необхідність суворого дотримання вимог
Статуту ООН про те, що ніякі міркування (політичні, економічні, військові, гуманітарні, дотримання прав людини та інші) не можуть використовуватися як виправдання застосування сили,
що не санкціонована Радою Безпеки ООН; непорушність санкцій Ради Безпеки ООН і тісного
політичного контролю з його боку за проведенням будь-яких примусових операцій із застосуванням військової сили окремими державами, їх
коаліціями, регіональними та субрегіональними
структурами [8, c.77-78].
Питання не про те, чи можна застосовувати
силу «з гуманітарної необхідності» без ухвали
РБ, а про те, що можуть бути розроблені прин-
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ципи і правила, які допомагали б РБ приймати
обґрунтовані рішення щодо застосування примусових, у тому числі силових заходів. Тож виходить, що в даному випадку мова йде не про розвиток міжнародного права, а скоріше, про вироблення відповідних установок політичного та практичного характеру. Отже, в системі основоположних
принципів міжнародного права закладена і жорсткість каркасу, і внутрішня гнучкість, що дозволяє
відгукуватися на нові проблеми, які виникають у
зв'язку з процесами глобалізації [8, c.96-97].
На зміну відносинам між державами, побудованим переважно на міркуваннях воєнної безпеки й оцінці військового співвідношення сил,
усе більше приходять відносини комплексної
взаємозалежності. У нових умовах суттєво змінюється зміст поняття сили в міжнародних відносинах. Раніше вирішальним чинником у формуванні структури міжнародних відносин був
розподіл військової сили («центросилові відносини»). У нових історичних умовах тенденція до
скорочення можливостей прямого застосування
сили все більше висуває на перший план значення ресурсів впливу, тобто здатностей керувати
невійськовими засобами розвитком міжнародної
системи, заснованої на відносинах взаємозалежності. Тому при збереженні значної ролі військово-силового компоненту на перший план все більше висуваються економічні, фінансові, інтелектуальні та інформаційні ресурси впливу на партнерів і опонентів [5, c.52-53]. Зокрема застосування в першу чергу економічних санкцій до порушників норм міжнародного права.
Процеси глобалізації особливо рельєфно
виявляють роль ООН як організації, що виражає
інтереси всього світового співтовариства. Складні проблеми глобалізації неодноразово розглядалися Генеральною Асамблеєю ООН на її сесіях,
особливо з часу проведення в 1998 р. її першого
діалогу на високому рівні, присвяченого темі соціально – економічного впливу глобалізації та
взаємозалежності та їх наслідків для політики. Організації Об'єднаних Націй, створення якої стало
одним з головних подій XX століття і втілила в
життя давню ідею людства про необхідність універсальної всесвітньої організації, покликаної служити єднанню всього світового співтовариства з
метою побудови світу без війн, заснованого на
верховенстві права і справедливості [5, c.86].
Актуальність і надихаюча здатність цілей і
принципів ООН не тільки не зменшилася, а навіть
зросла. Сьогодні загальновизнано, що без ООН і
зафіксованих у її Статуті фундаментальних принципів незастосування сили, невтручання у внутрі-

шні справи, самовизначення, рівноправності, поваги прав і свобод людини світ був би значно менш
безпечним і менш стабільним [5, c.87].
ООН відіграє корисну роль у координації
світових зусиль у протидії новим загрозам і викликам, зокрема, шляхом створення відповідної
міжнародно-правової бази. Так, під егідою ООН
прийняті нові конвенції про боротьбу з тероризмом
і з його фінансуванням, укладено ряд найважливіших міжнародних конвенцій з протидії незаконному обігу наркотиків. Прийняття в ході 55- ї сесії
Генеральної Асамблеї ООН і підписання на Конференції в Палермо в грудні 2000 р. Конвенції проти транснаціональної організованої злочинності
ознаменувало початок якісно нового етапу міжнародної антикримінальної взаємодії [5, c.93].
Хоча у розпорядженні власне ООН не так багато фінансових ресурсів для реалізації проектів
розвитку в різних країнах, організація чинить всезростаючий вплив на реформу світової валютнофінансової системи. Серія проведених ООН в
1990-ті роки всесвітніх конференцій з навколишнього середовища і розвитку прав людини, народонаселення, соціального розвитку, становища жінок, населених пунктів заклала концептуальні основи для колективних зусиль з формування такого
економічного світопорядку, який враховував би
нагальні соціальні й екологічні проблеми [5, c.94].
Наступна ключова ланка системи демократичного стабільного світоустрою покликана стати розгалуженою мережею регіональних організацій та інтеграційних об'єднань.
Протягом століть Європа була центром світової політики, головним «законодавцем» принципів і норм міжнародної поведінки. І сьогодні
Європа в «мініатюрі» відображає різноманіття і
реальну багатополюсність сучасного світу. Саме
на європейському континенті склалася найщільніша у світі мережа багатостороннього співробітництва держав. Саме тут сформувалася унікальна культура врегулювання проблем і конфліктів
на колективній основі, у дусі толерантності, взаємної поваги і балансу інтересів. Будучи «прародителькою» сучасного міжнародного права, Європа отримала після закінчення «холодної війни»
унікальний шанс силою власного позитивного
прикладу затвердити примат права і культури
світу в міждержавному спілкуванні [5, c.110].
Затверджений у 1972 р. Статут Організації
Ісламської Конференції закріпив як основні цілі
Організації зміцнення ісламської солідарності і
співпраці між її членами у політичній, економічній, соціальній, культурній та науковій сферах на
основі принципів повної рівності її членів, невтру-
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чання у внутрішні справи, поваги права на самовизначення, суверенітету, незалежності, територіальної цілісності, а також незастосування сили і врегулювання конфліктів мирними засобами. З 1973 р.
ОСК з форуму для дискусій перетворилася на
справжню політичну організацію. Її діяльність базувалася на принципі ісламської солідарності, при
цьому велика увага приділялася питанням безпеки
ісламських країн [5, c.154].
У ряді країн у періоди радикальних реформ
реформатори намагалися спиратися на західні
моделі, а саме в силу того, що під впливом західноєвропейської ідеології західні зразки сприймалися як ідеал [9, c.137]. Склався стереотип ототожнення західної цивілізації зі світовою, і, по інерції, західної культури з універсальною, загальнолюдською. При цьому не бралося до уваги, що,
незважаючи на неможливість заперечувати факт
того, що в західноєвропейській правовій культурі
достатньо повно виражені загальноправові людські
цінності, користуватися розробленими в рамках
європейської правової системи моделями і зразками для інших країн неприйнятно, якими б досконалими вони не виявились [9, c.137-138]. Правові
системи незахідних культур не можуть функціонувати відповідно до нормативних очікувань, що
висуваються Західною Європою, саме в силу
специфіки притаманних їй правокультурних цінностей і принципів. І в даному випадку ніякі реформи, що проводяться, не забезпечать необхідних правокультурних змін; правокультурні цінності, що раніше знаходили своє відображення у
суспільній свідомості, діючому праві, правотворчій та право реалізаційній практиці в цілому
зберігаються [9, c.138].
Не можна не погодитися з тим, що глобалізація несе в собі масштабні перетворення, в тому
числі і в правовому середовищі. При цьому істотно змінюються місце і роль міжнародного права
в правовій системі. Одночасно з інтернаціоналізацією права і розширенням масштабів і сфер
впливу принципів і норм міжнародного права
стають все більш розмитими відмінності традиційних правових систем. Важливим джерелом
права є прецедент в європейській континентально-правовій системі. Разом з тим права людини
як вища цінність давно вже утвердилися в якості
об'єкта наднаціональної захисту [1, c.29]. Враховуючи це, багато авторів відзначають, що «подолання виникають у зв'язку з процесами глобалізації проблем у розвитку національних правових
культур можливе лише за умови відмови від модернізації за допомогою уніфікації та універсалізації
чинного права та юридичної практики там, де від62

мінності правових культур носять ментальний, а
внаслідок того – принциповий характер» [3, c.7].
У цілому, одним з основоположних принципів нового світоустрою має бути максимально широке залучення всіх держав у спільні зусилля по
зміцненню безпеки і стабільності на чіткій правовій основі, з впровадження норм прав людини в
міжнародні відносини. Практика міжнародного
життя доводить, що впровадження концепції та
практики «гуманітарної інтервенції», здійснюваної
в обхід Ради Безпеки ООН, загрожує підривом ряду основоположних норм міжнародного права, таких як повага суверенітету держав і невтручання у
внутрішні справи [5, c.202]. Найбільш радикальні
прихильники застосування сили, у тому числі в
обхід Ради Безпеки ООН, стверджують, що принцип поваги прав людини на сучасному етапі має
отримати пріоритет над принципами невтручання у
внутрішні справи, суверенної рівності держав і незастосування сили в міжнародних відносинах. Натовська акція проти Югославії, на думку прихильників
цієї думки, мовляв, відкрила прецедентний шлях становленню нової норми міжнародного права, легітимізує «гуманітарну інтервенцію» [5, c.203].
Не існує ніяких перешкод для того, щоб на
базі фундаментальних принципів Статуту ООН іти
шляхом подальшого розвитку міжнародного права,
поступово закривати залишаються в ньому «білі
плями». І надалі тут головним генератором правових норм, регулюючих, по суті, всі сфери міжнародних відносин, повинна залишатися система ООН.
У її рамках розроблені такі «знакові» міжнародні
інструменти, як Загальна декларація прав людини,
Пакти про права людини, Конвенція з морського
права, Конвенція про право міжнародних договорів
або нещодавно прийнятий Статут Міжнародного
кримінального суду [5, c.211].
В умовах глобалізації зростає потреба в
тому, щоб підвищувати роль загальнолюдських
принципів, приділяти їх втіленню більше уваги.
Однак, як вважає Морозов В.А. «одночасно з розширенням масштабів інтеграції можливості забезпечувати подібне піднесення убуває в силу
того, наскільки більш різнорідні в правокультурному плані держави починають охоплювати глобалізаційні процеси». Там, де глобалізаційні
процеси зумовлюють спроби інтеграції в єдину
світову систему державно-правових утворень,
правова культура яких зовсім різна, об'єктивно
відсутня можливість практичної реалізації єдиних правових стандартів, утруднені можливості
вироблення і забезпечення реалізації загальних
принципів правової культури. При цьому будьякі спроби «європеїзації» духовної складової
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правового життя незахідних суспільств, а також
приведення у відповідність із західноєвропейськими правокультурними принципами чинного
права і правореалізаційної практики істотно звужують можливості розв‘язання виникаючих у
процесі глобалізації проблем [9, c.137-140].
Здається повною мірою справедливим твердження про те, що «оскільки жодна з правових
систем не може претендувати на універсальність,
єдиним способом зближення правових культур і
правових систем є відомий консенсус, в основі
якого повинна бути не стільки уніфікація права,
скільки узгодження цінностей різних правових
культур» [4, c.10]. При цьому той факт, що соціальна, політична й економічна модернізація та
інтеграція, яких потребують у нових сучасних
умовах всі учасники міжнародної системи, можлива тільки за умови тотальної вестернізації права та універсалізації цінностей і принципів західноєвропейської правової культури, фактично
виявляється міфом, що перешкоджає подальшому успішному розвитку правових систем у нових
умовах [9, c.140-141].
Не важливо якого походження загальнолюдські принципи, якщо вони набули глобального значення. Ефективна міждержавна і міжкультурна взаємодія в умовах глобалізації може бути
забезпечена тільки на основі політики правового
мультикультуризму.
Так, першою у світі країною, що оголосила
про початок проведення політики мультікультурізму, стала Канада. Саме тут у 60-ті рр. минулого століття внаслідок усвідомлення непродуктивності асиміляторських зусиль з боку держави по
відношенню до мультинаціональних, мультирасових, мультірегілійних, мультиетнічних і інших
багатосегментних суспільств виникли терміни
«мультикультуризм» і «мультикультурне суспільство». У 1971р. термін мультікультурізму
отримав офіційне політичне визнання [9, c.141].
На думку Я.Н. Пітерсе, зростаюче усвідомлення культурних відмітностей не просто не
протирічить глобалізації, це – її функція, форма
прояву своєрідного творчого конфлікту. Він
вважає, що «інтенсифікація міжкультурних комунікацій, мобільність, міграція, торгівля, інвестиції, туризм – все це сприяє більшому розумінню культурних відмінностей», а стремління до їх
визнання «передбачає вимоги рівності, рівних
прав, однакового ставлення, іншими словами –
єдиного, але різноманітного всесвіту» [11, c.326].
У сучасному світі під впливом процесів
глобалізації відбувається девальвація традиційних правових цінностей, зниження значення мо-

ральних орієнтирів, що призводить до втрати
правової орієнтації та формування правового нігілізму. В результаті нав'язливої «вестернізації»
окремі юридичні норми, ритуали та символи позбавляються своєї культурно-моральної, національної природи і не здатні впливати на правову
свідомість суб'єктів і учасників юридичної діяльності. Одночасно власне демократичні цінності, в тому числі права і свободи, використовуються як засіб геополітичного впливу, що ставить під сумнів підставу для їх універсалізації і
легітимність [13, c.9].
Підводячи підсумок, можна сказати, що
світові глобалізаційні процеси тісно пов'язані з
правовою глобалізацією, яку, як слушно зазначає
Щетинин С.А., 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 та національне право, а також право
"міжнародних господарських об'єднань виявляються в стані взаємозалежності. При цьому характер правової інтеграції та інтернаціоналізації
визначається, з одного боку, участю держав у
справах світової спільноти, а з іншого – ступенем
сприйняття країнами, тих чи інших аспектів права інших держав» [13, c.9].
Повертаючись до проблеми правової глобалізації в цілому, відзначимо, що під впливом
глобалізації принципи і норми міжнародного
права, сформовані на основі «загальнолюдських
цінностей», починають відігравати все більшу
роль у процесах в національних правових системах. У цьому зв'язку серйозним і змінам і деформацій піддаються і самі функції держави і права. Стрімкими темпами йде інтернаціоналізація
права і неухильно зростає наукова значимість
досліджень, що характеризують процеси правової глобалізації в їх динаміці, з урахуванням їх
відмітностей, різних напрямків, у різноманітність їх форм і способів здійснення.
На нашу думку, серйозним питанням на
шляху глобалізації міжнародного права має стати легітимація у внутрішньому праві усіх держав принципів міжнародного права, адже на сучасному етапі немає єдності у питанні трансформації принципів міжнародного права у внутрішнє право країн. Тому першочерговим має стати
не розв‘язання проблеми співвідношення ролі
суб‘єктів міжнародного права, а проблема забезпечення та гарантування загальнолюдських цінностей, що закріплені в основних принципах міжнародного права на національному, наднаціо-
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нальному та міжнародному рівнях, що стане
правовою основою утвердження верховенства
права на глобальному рівні. У теорії питання про
розмежування понять «міжнародні договори»,
«загальновизнані принципи та норми міжнародного права» також мало би виглядати важливим.
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Постановка проблеми. Процеси глобалізації ХХІ століття вимагають більш глибокої інтеграції, об‗єднання зусиль держав з вирішення
проблем захисту людства від антиправових викликів. Більшість сучасних конституцій, в тому
числі і Конституція України сприйняла загальновизнані принципи та норми міжнародного права,
міжнародні договори як складової частини правової системи. Як член Ради Європи Україна взяла
на себе певні зобов‘язання перед європейським
співтовариством щодо запровадження стандартів
діяльності судових і правоохоронних органів, властивих демократичній державі. А 27 червня 2014
року в Брюсселі Президентом України була підписана Угода про асоціацію між Україною та ЄС (далі - Угода) в повному обсязі [1].
Відповідно до ст. 14 Розділу ІІІ «Юстиція.
Свобода та безпека» Угоди, «в рамках співробітництва у сфері юстиції, свободи та безпеки Сторони надають особливого значення утвердженню
верховенства права та укріпленню інституцій
усіх рівнів у сфері управління загалом та правоохоронних і судових органів зокрема. Співробітництво буде спрямоване, зокрема, на зміцнення
судової влади, підвищення її ефективності, гарантування її незалежності та неупередженості та
боротьбу з корупцією [2].
У зв‗язку з даними процесами українські
суди також отримали імпульс правового спливу
як у правозастосовній діяльності, так і у питаннях визначення та розвитку власного статусу.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Дослідженню судових органів приділяли увагу
вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема, В.Бойко,
В.Бринцев,
Т.Варфоломеєва,
Ю.Грошевий,
В.Євдокимов, М.Козюбра, І.Коліушко, В.Костицький, В.Маляренко, І.Марочкін, М.Мельник,
В.Оніщук, В.Онопенко, О.Пасенюк, С.При-

луцький, Д.Притика, А.Селіванов, В.Сердюк,
Н.Сиза, М.Сірий, Р.Уолкер, Б.Футей, В.Шишкін та
ін. Однак, незважаючи на значний внесок вказаних
науковців у розробку цих питань, проблеми судової влади й досі залишаються спірними та невирішеними, що і зумовлює актуальність проблеми.
Мета статті – аналіз ролі органів правосуддя в забезпеченні балансу приватних та публічних інтересів.
Виклад основного матеріалу. Ефективність правосуддя, так як і досягнення його мети є
одним із показників побудови правової демократичної держави та прямо залежить від результатів діяльності органів судової влади.
Основне призначення публічної влади –
захистити права та свободи громадян. Основною
метою влади народу є публічний інтерес. Що
таке публічний інтерес? Правовий феномен «інтересу» в конституційному праві викликає бурхливі дискусії в науковому середовищі, крім цього, згадку про інтерес можна зустріти в рішеннях
органу конституційної юрисдикції України, який
використовує категорію «інтерес», а також її різноманітні модифікації: інтереси громадян [3],
інтереси всього народу [4], інтереси людини і
громадянина, права та законні інтереси юридичних осіб, інтереси держави [5], інтереси суспільства [6]. Багатоманітність суб‗єктів – носіїв інтересів свідчить про складний характер їх взаємовідносин. Інтереси цих суб‗єктів можуть суперечити один одному, тоді як конституційні механізми вирішення даних суперечностей не завжди
ефективні. Проблема інтересів – рушійна сила
правової сфери. Інтерес формує правове регулювання, дає нормам реальне життя. Крім цього,
інтереси відображають суб‗єктивну спрямованість норм права та є об‗єктивним критерієм для
розмежування приватного та публічного. Досяг-
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нення балансу між публічними та приватними
інтересами має пріоритетне значення для забезпечення конституційної безпеки держави і прав
людини та громадянина.
В теорії цивільного процесуального права
питання про позитивність гармонійного поєднання
приватноправових та публічно-правових інтересів
неодноразово піднімалось рядом дослідників у цій
сфері, зокрема, В.В.Ярковим, який вказує на таку
тенденцію розвитку системи цивільної юрисдикції
як пошук оптимального співвідношення приватного та публічного в цій сфері [7].
Принцип розумного балансу приватних та
публічних інтересів випливає з ст. 1 Протоколу №
1 (1952 р.) до Європейської конвенції про захист
прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р., яка встановлює необхідність дотримання державою, при обмеженні або втручанні
у право власності, вимоги розумного балансу публічного та приватного інтересів [8]. Дана вимога є
одним із центральних принципів, які лежать в основі Європейської конвенції з прав людини.
Слід вказати, що категорія «баланс» є досить абстрактною та суб‗єктивною. Баланс приватних та публічних інтересів це не завжди «золота середина», іноді пріоритет повинен віддаватись публічним інтересам, при цьому приватні
інтереси підлягають чіткому законодавчому обмеженню з метою недопустимості їх порушення.
Держава, обмежуючи особу в її правах та
свободах, може керуватись принципом особливої
значимості публічного інтересу, який, на відміну
від приватного, покликаний, з одного боку, забезпечувати засади держави та суспільства як умову їх
існування, з іншого – гарантувати задоволення
приватних інтересів. Це відповідає положенню ч. 1
ст. 64 Конституції України, яке встановлює, що
конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Суд як носій публічної влади покликаний забезпечувати справедливість, відстоюючи права і
свободи людини і громадянина, дотримуючись балансу приватних та публічних інтересів. При цьому, слід враховувати, що охорона та захист
суб‗єктивних прав та законних інтересів – не тотожні поняття. Захист порушеного права – основне
завдання правосуддя. Як зазначає проф. В.В. Сердюк, «виконання державою судової функції обумовлює створення системи судової влади, яка не
ототожнюється із системою судів. Призначення
судової влади полягає у вирішенні правових спорів
у передбачених законом процесуальних формах та
виконанні інших дій, прямо чи опосередковано
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пов‘язаних із здійсненням правосуддя» [9].
Люди повинні бачити в суді не просто орган державної влади, а справедливого арбітра в
спорах, в тому числі з державою. Оскільки держава наділена по суті необмеженою владою, і в
порівнянні з владними повноваженнями держави
в особі її органів людині немає чого протиставити, крім задекларованих прав в Конституції та
нормативно-правових актах.
Оцінюючи роль правосуддя в забезпеченні
балансу приватних та публічних інтересів, слід
визнати, що судовий орган виступає останньою
інстанцією для захисту прав інтересів громадян,
їх об‗єднань. Розгляд кожної справи є вирішенням конфлікту інтересів, тому відхід судді від
принципів всебічного розгляду справи, об‗єктивності та неупередженості створює обставини,
при яких інтереси однієї з сторін будуть обмежені або ущемлені. Незадоволення суб‗єкта (при
наявності об‗єктивних підстав) винесеним рішенням підриває авторитет не тільки судді, але й
всієї системи правосуддя і навіть закону як найвищої форми реалізації права.
Завдання суду – співставити вимоги держави та суспільства з інтересами конкретної
юридичної або фізичної особи, знайти компроміс, не допускаючи ситуації, коли вимоги публічного інтересу повністю придушують приватний
інтерес, і навпаки – коли публічні інтереси зовсім не враховуються судом. У зв‗язку з цим на
судді лежить велика відповідальність, так як оцінювати справедливість співвідношення інтересів
належить саме йому.
Однією із необхідних умов досягнення оптимального балансу приватних та публічних інтересів є
самостійність та незалежність судової влади.
Відповідно до ст. 10 Загальної декларації
прав людини від 10 грудня 1948 р. незалежність
судової влади повинна бути гарантована державою
та закріплена в основних законодавчих актах країни [10]. Це означає підпорядкування діяльності
суддів тільки закону, недопустимість будь-якого
неправомірного втручання в судову процедуру,
неможливість перегляду та скасування рішень судів інакше, ніж через судове оскарження та прийняття відповідного рішення судом вищого рівня.
Відповідно до ст. 6 Європейської конвенції
про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р., «кожен має право на
справедливий і публічний розгляд його справи
упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який
вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість
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будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Судове рішення проголошується публічно, але преса і публіка можуть бути
не допущені в зал засідань протягом усього судового розгляду або його частини в інтересах
моралі, громадського порядку чи національної
безпеки в демократичному суспільстві, якщо того вимагають інтереси неповнолітніх або захист
приватного життя сторін, або - тією мірою, що
визнана судом суворо необхідною, - коли за особливих обставин публічність розгляду може зашкодити інтересам правосуддя» [11].
У демократичній державі повинно бути
знайдено розумне поєднання (баланс) приватних
та публічних інтересів в конкретній сфері правовідносин.
У правозастосовній практиці співвідношення приватних та публічних засад досить умовне, а законодавство не місить будь-яких правил
для визначення співвідношення публічного та
приватного інтересів. У зв‗язку з цим вагому
роль в забезпеченні балансу приватних та публічних інтересів належить Конституційному Суду
України, Верховному Суду України та Європейському Суду з прав людини.
Рішення Конституційного Суду України –
нормативна основа гарантування конституційної
безпеки. Саме Конституційний Суд України володіє державно-владними повноваженнями особливого характеру, які дозволяють приймати рішення, які мають загальнообов‗язковий характер. Конституційний Суд України є органом, який здійснює
функцію по врегулюванню, зняттю в рамках встановлених конституційних процедур конфліктів,
пов‗язаних в тому числі і з порушенням балансу
приватних та публічних інтересів.
Також не можна не відзначити роль органу
конституційної юрисдикції в системі захисту інтересів, який шляхом тлумачення конституційних норм визначає в рішеннях конкретних справ,
чи не порушується баланс приватних та публічних інтересів. Так, відповідно до Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянки Дзюби Галини
Павлівни щодо офіційного тлумачення частини
другої статті 55 Конституції України та статті
248-2 Цивільного процесуального кодексу України (справа громадянки Дзюби Г.П. щодо права
на оскарження в суді неправомірних дій посадової особи) від 25 листопада 1997 р., громадянин
України, іноземець, особа без громадянства має
гарантоване державою право оскаржити в суді
загальної юрисдикції рішення, дії чи бездіяльність будь-якого органу державної влади, ор-

гану місцевого самоврядування, посадових і
службових осіб, якщо громадянин України, іноземець, особа без громадянства вважають, що
їх рішення, дія чи бездіяльність порушують
або ущемляють права і свободи громадянина
України, іноземця, особи без громадянства чи
перешкоджають їх здійсненню, а тому потребують правового захисту в суді.
Такі скарги підлягають безпосередньому
розгляду в судах незалежно від того, що
прийнятим раніше законом міг бути встановлений інший порядок їх розгляду (оскарження
до органу, посадової особи вищого рівня по
відношенню до того органу і посадової особи,
що прийняли рішення, вчинили дії або допустили бездіяльність).
Подання скарги до органу, посадової особи
вищого рівня не перешкоджає оскарженню цих
рішень, дій чи бездіяльності до суду [12].
З метою реалізації конституційних прав
кожного на оскарження в суді рішень, дій чи
бездіяльності органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, захисту виборчих прав, права на доступ
до публічної служби тощо в Україні в системі
судів загальної юрисдикції утворено адміністративні суди. За змістом частини другої статті
4 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України) від 6 липня 2005 року
№ 2747-IV юрисдикція адміністративних судів
поширюється на всі публічно-правові спори,
крім спорів, для яких законом встановлений інший порядок судового вирішення.
Відповідно до Постанови Пленуму Вищого
Адміністративного Суду України № 8 «Про
окремі питання юрисдикції адміністративних
судів» від 20 травня 2013 р., «законодавство не
містить визначення терміна «публічно-правовий
спір». Для розгляду спору адміністративним судом необхідно встановити його публічноправовий зміст (характер). Для з‗ясування характеру спору суди повинні враховувати, що протилежним за змістом є приватно-правовий спір. Це
означає, що в основі розмежування спорів лежить поділ права на публічне та приватне. Вирішуючи питання про віднесення норми до публічного права, а спору до публічно-правового, суди повинні враховувати загальнотеоретичні та
законодавчі критерії. Зокрема, за змістом пункту 1
частини першої статті 3 КАС України у публічноправовому спорі, як правило, хоча б однією стороною є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа
або інший суб'єкт, який здійснює владні управлін-
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ські функції на основі законодавства, у тому числі
на виконання делегованих повноважень.
Cпір набуває ознак публічно-правового за
умов не лише наявності серед суб'єктів спору
публічного органу чи посадової особи, а й здійснення ним (ними) у цих відносинах владних
управлінських функцій.
Для цілей і завдань адміністративного судочинства владну управлінську функцію необхідно розуміти як діяльність усіх суб‗єктів владних повноважень з виконання покладених на них
Конституцією чи законами України завдань.
Вирішуючи питання про визначення юрисдикції адміністративних судів щодо вирішення
адміністративних справ, суди повинні враховувати, що КАС України встановлює такі правила
відмежування адміністративної юрисдикції від
інших видів юрисдикції: понятійно-функціональне, тобто визначення адміністративної справи, що наведене у пункті 1 частини першої статті
3 КАС України; визначення видів публічних правовідносин (управлінські правовідносини та правовідносини, пов‗язані з публічним формуванням
суб'єкта владних повноважень), зазначених у частині першій статті 17 КАС України; встановлення
переліку публічно-правових спорів, що підпадають
під юрисдикцію адміністративних судів (частина
друга статті 17 КАС України); встановлення переліку публічно-правових справ, що не належать до
предмета адміністративної юрисдикції (частина
третя статті 17 КАС України) [13].
Слід звернути увагу, що відповідно до п. 5
ст. 9 КАС України, у разі виникнення в суду
сумніву під час розгляду справи щодо
відповідності закону чи іншого правового акта
Конституції України, вирішення питання про
конституційність якого належить до юрисдикції
Конституційного Суду України, суд звертається до
Верховного Суду України для вирішення питання
стосовно внесення до Конституційного Суду
України подання щодо конституційності закону чи
іншого правового акта. Таким чином, не можуть
бути оскаржені і переглянуті правові акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету
Міністрів України, Верховної Ради Автономної
Республіки Крим щодо їх конституційності. Проте
у справах щодо оскарження підзаконних правових
актів інших суб‗єктів владних повноважень адміністративний суд може перевіряти їх відповідність Конституції України, міжнародним договорам, ратифікованим в Україні, законам України та
іншим правовим актам вищої юридичної сили.
Висновки. В судовій практиці України зустрічались випадки, пов‗язані із зловживаннями
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органів влади, які представляють публічний інтерес. Тому суди повинні працювати в тому числі і як противага владі. Однак справжнього судочинства не буде, поки суди будуть вагатись: можна скасувати рішення органу влади чи ні. Межа
між сферами приватного та публічного інтересу
є рухомою, зумовленою рівнем соціальноекономічного та особливостями розвитку суспільства, визначається законодавцем в залежності
від потреб державного та суспільного розвитку.
Визначення цієї межі, поряд із формуванням інтересів через правове регулювання, і складає
проблему поєднання або забезпечення балансу
публічних та приватних інтересів. Особлива роль
у досягненні цієї мети надається органам правосуддя, в діяльності яких реалізується механізм
судового контролю та усунення дисбалансу у
випадках, коли законодавцем не виконане завдання дотримання балансу інтересів. Тому в
процесу сучасного реформування судової влади
слід забезпечити належним чином самостійність
та незалежність судової влади як умови досягнення балансу приватних та публічних інтересів.
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The role of justice in providing balance of private and public interests
Summary
The article deals with the role of justice in ensuring balance private and public interests. The article states that the
court as the bearer of public authority charged with ensuring justice, defending the rights and freedoms of man and
citizen, observing the balance of private and public interests. Summarized that the line between private and public
spheres of interest is moving, determined the level of socio-economic and special needs of society, the legislature
determined depending on the needs of the state and social development. Defining this limit, along with the formation of
interests through regulation, and the problem is software or a combination of balance public and private interests.
Key words: justice agencies, the judiciary, court decision, public interest law, private-interest balance private and
public interests
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Роль органов правосудия в обеспечении баланса частных и публичных интересов
Аннотация
Раскрыта роль органов правосудия в обеспечении баланса частных и публичных интересов. В статье отмечается, что суд как носитель публичной власти призван обеспечивать справедливость, отстаивая права и свободы человека и гражданина, придерживаясь баланса частных и публичных интересов. Резюмируется, что граница между сферами частного и публичного интереса является подвижной, обусловленной уровнем социальноэкономического и особенностями развития общества, определяется законодателем в зависимости от потребностей государственного и общественного развития. Определение этой границы, наряду с формированием интересов через правовое регулирование, и составляет проблему сочетания или обеспечения баланса публичных и
частных интересов.
Ключевые слова: органы правосудия, судебная власть, решение суда, публично-правовой интерес, частноправовой интерес, баланс частных и публичных интересов.
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ДЕЯКІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СПРАВ, ЩО ВИНИКАЮТЬ
З ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ
Розкриваються особливості розгляду судом справ, що виникають з індивідуальних трудових спорів, зокрема справ про присудження працівникові нарахованої та невиплаченої заробітної плати, поновлення на роботі
незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника.
Ключові слова: індивідуальні трудові спори, негайне виконання судового рішення, матеріальна і моральна шкода, поворот виконання рішення.

Постановка проблеми. Конституція України визнала людину, її життя, здоров‘я, честь,
гідність, недоторканність, безпеку найвищою
соціальною цінністю (ст. 3), права і свободи людини і громадянина захищаються судом, кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб, а після використання
всіх національних засобів правового захисту кожен має право звертатися за захистом своїх прав
і свобод до відповідних міжнародних судових
установ чи до відповідних органів міжнародних
організацій, членом або учасником яких є Україна (ст. 55). При цьому правосуддя в Україні здійснюється виключно судами і делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається (ст. 124).
Положення ч. 1 ст. 55 Конституції України
щодо права звернення до суду закріплюють одну
з найважливіших гарантій здійснення конституційних прав та свобод людини і громадянина [3].
Зазначені конституційні норми відповідають і міжнародним зобов‘язанням України, зокрема нормам
Міжнародного пакту про громадянські і політичні
права, прийнятого 16 грудня 1966 р. Генеральною
Асамблеєю ООН та Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада
1950 р. у редакції від 19 жовтня 1973 року.
Ступінь наукової розробки теми. В українській та зарубіжній науковій цивільній процесуальній літературі питання особливостей розгляду певних категорій справ у цивільному судочинстві досліджувались у працях В.В. Баранкової, Ю.В. Білоусова, С.В. Васильєва, В.В. Комарова, Д.Д. Луспеника, В.І. Тертишнікова, С.Я.
Фурси, М.Й. Штефана. Вивчення ж особливостей
розгляду справ, що виникають з індивідуальних
трудових спорів, не було предметом детального
дослідження в процесуальній літературі. Саме
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такий аспект визначає актуальність запропонованої наукової публікації.
Метою статті є дослідження особливостей
розгляду справ, що виникають з індивідуальних
трудових спорів.
Виклад основного матеріалу. За загальним правилом процесуального законодавства
судове рішення, яким закінчується судовий розгляд цивільної справи, підлягає виконанню після
набрання ним законної сили. Разом з тим, за наявності підстав, що прямо передбачені законом,
можливе виконання судового рішення до набрання ним законної сили. В останньому випадку
судове рішення набуває властивостей здійснення
не з часу набрання ним чинності, а негайно з часу
його оголошення в судовому засіданні [8, С. 458].
Це, зокрема, стосується справ, що виникають з індивідуальних трудових спорів, а саме у справах
про поновлення на роботі незаконно звільненого
або переведеного на іншу роботу працівника.
Право на судовий захист – це одна із найважливіших гарантій охорони трудових прав
працівників. Відповідно до змісту ст. 64 Конституції України, це право не може бути обмежене
навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану. Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на
справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами
України, а також міжнародними договорами,
згоду на обов‘язковість яких надано Верховною
Радою України (ст. 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»). Кожному гарантується
захист його прав, свобод та законних інтересів
незалежним і безстороннім судом, утвореним
відповідно до закону. Для забезпечення справедливого та неупередженого розгляду справ у розумні строки, встановлені законом, в Україні діють суди першої, апеляційної, касаційної інстанцій, Верховний Суд України, і кожен має право
на участь у розгляді своєї справи у визначеному
процесуальним законом порядку в суді будь-якої
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інстанції (ст. 7 Закону України «Про судоустрій і
статус суддів») [1].
Особливістю виконання рішень у справах,
що виникають з індивідуальних трудових спорів
є те, що у певних випадках, а саме: у разі присудження працівникові нарахованої та невиплаченої заробітної плати (але не більше ніж за один
місяць), поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на іншу роботу працівника суд, згідно з ч. 1 ст. 367 ЦПК України, допускає негайне виконання рішення [9].
Питання, пов‘язані зі зверненням судового
рішення до виконання, вирішує суд, який розглянув справу. На підставі рішення у справі, яке
набрало законної сили, видається виконавчий
лист, який може бути пред‘явлений до виконання
на наступний після ухвалення судового рішення
день. Під виконавчим листом слід розуміти письмовий документ, що має встановлену законом
форму та зміст, що видається судами та зобов‘язує службових осіб і громадян, яких це стосується, точно і своєчасно виконати рішення суду чи іншого уповноваженого позасудового органу в передбачених законом випадках, а також
сприяти державному виконавцеві у виконанні
цього рішення [10, С. 388].
При цьому трудовим законодавством передбачено, що у разі звільнення без законної підстави або незаконного переведення на іншу роботу працівник повинен бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір (ч. 1 ст. 235 КЗпП). А відповідно до вимог ст. 24 КЗпП, рішення про поновлення на роботі вважається виконаним з дня видання власником або уповноваженим ним органом наказу
про поновлення на роботі [2].
При розгляді справ про поновлення на роботі суд має з‘ясувати, з яких підстав проведено
звільнення працівника (ними можуть бути наказ
або розпорядження) і перевірити їх на відповідність чинному законодавству. Суд не вправі визнати звільнення правильним, виходячи з обставин, з якими власник або уповноважений ним
орган не пов‘язували звільнення. Якщо обставинам, які стали підставою звільнення, в наказі (розпорядженні) дана неправильна юридична кваліфікація, то суд може змінити формулювання
причин звільнення і привести його у відповідність з чинним трудовим законодавством.
При ухваленні рішення про поновлення на
роботі суд одночасно ухвалює рішення і про виплату працівникові середнього заробітку за час
вимушеного прогулу або різниці в заробітку за
час виконання нижчеоплачуваної роботи, але не

більш як за один рік. Якщо заява про поновлення
на роботі розглядається більше одного року не з
вини працівника, суд ухвалює рішення про виплату середнього заробітку за весь час вимушеного
прогулу (ч.2 ст. 235 КЗпП). При частковій вині
працівника оплата вимушеного прогулу за період
понад один рік може бути зменшена. Висновок
суду про наявність вини працівника (не з‘являвся
на виклик суду, вчиняв інші дії по зволіканню розгляду справи) або її відсутність, про межі зменшення розміру виплати має бути вмотивованим.
Відповідно до ч. З ст. 235 КЗпП, у разі визнання формулювання причини звільнення неправильним або таким, що не відповідає чинному законодавству, у випадках, коли це не тягне
за собою поновлення працівника на роботі, суд
зобов‘язаний змінити формулювання і вказати в
рішенні причину звільнення у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства та з
посиланням на відповідну статтю (пункт) закону.
Якщо ж неправильне формулювання причини
звільнення в трудовій книжці перешкоджало
працевлаштуванню працівника, суд, який розглядає трудовий спір, одночасно ухвалює рішення
про виплату йому середнього заробітку за весь
час вимушеного прогулу.
У разі ж, коли працівника звільнено з порушенням встановленого порядку, але поновити
його на попередній роботі неможливо внаслідок
ліквідації підприємства, установи, організації,
суд визнає звільнення незаконним і зобов‘язує
ліквідаційну комісію або власника виплатити
працівникові заробітну плату за весь час вимушеного прогулу. Одночасно суд визнає працівника звільненим за п. ст. 40 КЗпП у результаті
змін в організації виробництва і праці, у тому
числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або
перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників (ст. 240-1 КЗпП). На такого працівника
поширюються гарантії, передбачені для вивільнюваних працівників, а його зайнятість забезпечується відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» від 4 липня 2013року [5].
Так, згідно зі ст. 49 Закону України «Про
зайнятість населення», працівникам, трудовий
договір з якими було розірвано з ініціативи роботодавця у зв‘язку зі змінами в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідацією, реорганізацією, банкрутством, перепрофілюванням
підприємств, установ, організацій, скороченням
чисельності або штату працівників, і військовослужбовцям, звільненим з військової служби у
зв‘язку зі скороченням чисельності або штату без
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права на пенсію, яким на день вивільнення залишилося не більше півтора року до встановленого
статтею 26 Закону України «Про загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування» [4]
пенсійного віку або віку, що дає право на призначення пенсії відповідно до законів України
«Про державну службу», «Про статус народного
депутата України», «Про прокуратуру», «Про
наукову і науково-технічну діяльність», за умови
їх реєстрації в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та
трудової міграції, та відсутності належної роботи
гарантується право на достроковий вихід на пенсію, якщо вони мають страховий стаж, необхідний
для призначення пенсії за віком у мінімальному
розмірі, передбачений абзацом першим частини
першої статті 28 Закону України «Про загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування».
У випадках стягнення на користь працівника середнього заробітку за час вимушеного прогулу у зв‘язку з незаконним звільненням або переведенням, невиконанням рішення про поновлення на роботі, затримкою видачі трудової
книжки або розрахунку його розмір визначається
за загальними правилами обчислення середнього
заробітку, виходячи з заробітку за останні два
календарні місяці роботи. Для працівників, які
пропрацювали на підприємстві (в установі, організації) менше двох місяців, обчислення проводиться з розрахунку середнього заробітку за фактично відпрацьований час. При цьому враховуються положення Порядку обчислення середньої
заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р.
№ 100 (зі змінами та доповненнями) [6].
Оскільки рішення про поновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного на
іншу роботу працівника, ухвалене судом, який
розглядає трудовий спір, підлягає негайному виконанню, то внаслідок затримки власником або
уповноваженим ним органом виконання рішення
суду, суд, згідно з вимогами ст. 236 КЗпП, постановляє ухвалу про виплату працівнику середнього
заробітку або різниці в заробітку за час затримки.
Особливістю виконання рішень по індивідуальних трудових спорах є й те, що законодавець установив обмеження щодо повороту виконання рішень по даній категорії справ. Зокрема, у
разі скасування виконаних судових рішень про
стягнення заробітної плати чи інших виплат, що
випливають з трудових правовідносин, поворот
виконання допускається лише тоді, коли скасоване
рішення ґрунтувалося на повідомлених позивачем
72

неправдивих відомостях або поданих ним підроблених документах. З цих же підстав допускається
стягнення з працівників сум, виплачених їм відповідно до раніше прийнятого рішення КТС при повторному розгляді спору (ст. 239 КЗпП).
Разом з тим, відповідно до вимог ст. 237-1
КЗпП, працівник має право на відшкодування
моральної шкоди, завданої внаслідок порушення
його законних прав, що призвело до моральних
страждань, втрати нормальних життєвих зв‘язків
і вимагає від нього додаткових зусиль для організації свого життя.
Моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню та не пов‘язана з розміром цього відшкодування. Враховуючи вимоги ст. 23 ЦК України
[7], моральна шкода може бути відшкодована
грішми, іншим майном або в інший спосіб. Розмір грошового відшкодування моральної шкоди
визначає суд, залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня
вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо
вина є підставою для відшкодування, а також з
урахуванням інших обставин, які мають істотне
значення. При визначенні розміру відшкодування
враховуються вимоги розумності і справедливості.
Зазвичай моральна шкода компенсується працівникові грішми. Проте може бути обраний ще й інший спосіб відшкодування моральної шкоди.
Окрім зазначеного, враховуючи вимоги ст.
237 КЗпП, суд покладає на службову особу, винну в незаконному звільненні або переведенні
працівника на іншу роботу, обов‘язок покрити
шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації у зв‘язку з оплатою працівникові часу вимушеного прогулу або часу виконання нижче
оплачуваної роботи.
Такий обов‘язок покладається, якщо звільнення чи переведення здійснено з порушенням закону або якщо власник чи уповноважений ним орган затримав виконання рішення суду про поновлення на роботі незаконно звільненого працівника.
Висновки. На підставі викладеного, можна
зробити висновок, що особливістю виконання
рішень у справах, які виникають з індивідуальних трудових спорів, є те, що у певних випадках,
а саме: у разі присудження працівникові нарахованої та невиплаченої заробітної плати (але не
більше ніж за один місяць), поновлення на роботі
незаконно звільненого або переведеного на іншу
роботу працівника суд, допускає негайне виконання рішення. При ухваленні рішення про по-
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новлення на роботі суд одночасно ухвалює рішення і про виплату працівникові середнього
заробітку за час вимушеного прогулу або різниці
в заробітку за час виконання нижче оплачуваної
роботи, але не більш як за один рік. Працівник
має також право на відшкодування моральної
шкоди, завданої внаслідок порушення його законних прав, що призвело до моральних страждань,
втрати нормальних життєвих зв‘язків і вимагає від
нього додаткових зусиль для організації свого життя. Особливістю виконання рішень по індивідуальних трудових спорах є й те, що законодавець установив обмеження щодо повороту виконання рішень по даній категорії справ.
Список літератури
1. Закон України «Про судоустрій і статус
суддів» : чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 27 вересня 2013
року. – К.: «ПАЛИВОДА А.В.», 2013. – 188 с.
2. Кодекс законів про працю Закон України редакція від 08.06.2014року Відомості Верховної Ради (ВВР) – 1971. – Ст.. 375 [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08
3. Конституція України // Прийнята на
п‘ятій сесії Верховної Ради України 28 червня
1996 р. Офіційне видання. – К.: Українська правнича фундація, 2013. – 64 с.
4. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Закон України від 09.07.2003

№ 1058-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР) –
2003– № 49-51 – Ст.3769 [Електронний ресурс]. –
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/1058-15
5. Про зайнятість населення. Закон України від 17.04.2014 № 1221-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР) – 2013 – № 24 – Ст.243 [Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5067-17
6. Про обчислення середньої заробітної
плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року
N 1266 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1266-2001%D0%BF
7. Цивільний кодекс України // Відомості
Верховної Ради України (ВВР) – 2003 – №№ 4044 – ст..356 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15
8. Цивільний процес України: Підручник;
[за загальною ред. д.ю.н., доцента М.М. Ясинка].
– К.: Алерта, 2014. – 744 с. – С.458.
9. Цивільний процесуальний кодекс України [текст] чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 21 вересня 2013
року. – К.: Центр уч. літератури», 2013. – 144с.
10. Штефан М. Й. Виконавчий лист / М.Й.
Штефан // Юрид. енциклопедія / [ред.кол.: Ю.С.
Шемшученко (голова) та ін.]. – К.: Укр. енциклопедія. 1998. – T. 1. – С. 388.

Стаття надійшла до редколегії 6 грудня 2013 року.
Рекомендована до опублікування у “Віснику” членом редколегії О.В. Гетманцевим.
L.A. Kondrat’yeva
Some procedural features of cases arising from individual labor disputes
Summary
Disclosed features of court preceeding of cases arising from individual labor disputes, especially cases
involving the award of accrued and unpaid employee wages, reinstatement of illegally dismissed or
transferred to another job worker.
Key words: individual labor disputes, immediately execution of the court ruling, material and moral
damages, overturning of execution of decision.
Л.А. Кондратьева
Некоторые процессуальные особенности рассмотрения дел, которые возникают
из индивидуальных трудовых споров
Аннотация
Раскрываются особенности рассмотрения дел, которые возникают из индивидуальных трудовых
споров, а именно, дел о присуждении работнику начисленной, но невыплаченной заработной платы, возобновлении на работе незаконно уволенного или переведенного на другую работу работника.
Ключевые слова: индивидуальные трудовые споры, немедленное исполнение судебного решения, материальный и моральный вред, поворот исполнения решения.
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ПРАВОВА ПРИРОДА ПОЗОВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
Аналізуються питання, що стосуються правової природи позовного провадження, з‘ясування його сутності та процесуальних особливостей. Проаналізовано думки вчених-процесуалістів з приводу поняття та значення даного виду провадження. Особлива увага зосереджується на реалізації цивільної процесуальної форми у
даному виді провадження цивільного судочинства.

Постанова проблеми. Згідно з ч. 1 ст. 15
Цивільного процесуального кодексу України
(далі ЦПК України) суди розглядають у порядку
цивільного судочинства справи щодо захисту
порушених, невизнаних або оспорюваних прав,
свобод чи інтересів, що виникають із цивільних,
житлових, земельних, сімейних, трудових відносин. Ці справи суди розглядають у порядку позовного, наказного й окремого провадження [1].
Порівняльний аналіз видів проваджень призводить до висновку про те, що найбільш вдосконаленою, юридично розробленою цивільною процесуальною формою є порядок розгляду справ позовного провадження. Тому справи інших видів провадження розглядаються за правилами цього виду
провадження, однак з деякими доповненнями та
уточненнями, що стосується даних видів. Саме тому І. А. Жеруоліс, виділяючи три види провадження, визначав позовний порядок основною і своєрідною процесуальною формою [6, с.72].
Ступінь наукової розробки проблеми.
Проблемним аспектам позовного провадження
присвятили свої праці В. В. Комаров, зокрема у
монографії «Позовне провадження», С. С. Бичкова, у монографії «Цивільний процесуальний
правовий статус осіб, які беруть участь у справах
позовного провадження». Крім цього, інститут
позовного провадження був об‘єктом пильної
уваги з боку таких відомих вітчизняних вченихпроцесуалістів як Ю. В. Білоусов, С. В. Васильєв,
О. В. Гетманцев, В. А. Кройтор, Д. Д. Луспеник,
С. Я. Фурса, Є. О. Харитонов, О. І. Харитонова,
М. Й. Штефан,
О. Штефан,
С. В. Щербак,
М. М. Ясинок, а також російських вчених-процесуалістів: В. М. Горшенєв, А.А.Добровольський, С. А. Іванова, Н. М. Кострова, А. О. Мєльніков, Г. Л. Осокіна, Т.В.Сахнова, В. М. Семенов,
Н. О. Чечіна, Д. М. Чечот та ін.
Однак перелічені науковці здійснювали дослідження таких питань як поняття та сутність
позовного провадження, розкривали його основні особливості. Але питання правової природи й
аналізу цивільної процесуальної форми в позов-
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ному провадженні не знайшли детального вивчення та дослідження серед науковців.
Зважаючи на викладене, автор ставить за
мету провести комплексне дослідження питань,
що стосуються цивільної процесуальної форми
позовного провадження, проаналізувати норми,
за якими розглядаються справи даного виду провадження, розкрити особливості реалізації цивільної процесуальної форми у даному виді цивільного судочинства. Крім цього, проаналізувати
думки вчених-процесуалістів з приводу сутності
позовного провадження та сформулювати власну
позицію щодо них.
Виклад основного матеріалу. За наявності
трьох видів проваджень цивільного судочинства
в суді першої інстанції в Україні позовне провадження є одним із структурних компонентів цивільного судочинства, на відміну від наказного
та окремого проваджень, і є фундаментальним
провадженням, яке відображає сутність цивільного судочинства та правосуддя в цілому. Як
справедливо зазначає В.В. Комаров, «у позовному провадженні відбивається морфологічна
структура цивільного судочинства як форми захисту та процесуальної форми, оскільки воно
характеризує родову ознаку цивільного судочинства як процедури з розгляду спорів у сфері приватних правовідносин». Крім того, продовжує
автор, «правила позовного провадження в юридико-технічному відношенні визначаються як
загальні правила цивільного судочинства, які
тією чи іншою мірою застосовуються при розгляді справ у різних провадженнях цивільного
судочинства» [7, c. 113-118].
Російські вчені-процесуалісти, виходячи з
аналізу самої природи позовного провадження,
називають його універсальним, і свій висновок
вони аргументують тим, що процесуальний регламент розгляду справ у позовному провадженні
застосовується не тільки для справ цього виду
провадження, а й щодо справ окремого провадження. Тому, на їх думку, дослідження позовного провадження дозволяє одночасно отримати
інформацію та зрозуміти основні правила розг-
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ляду практично усіх справ, підвідомчих судам
загальної юрисдикції [14, c. 255].
На думку упорядників підручника з Цивільного процесу України [11, c. 458], позовне
провадження – врегульована нормами цивільного процессуального права діяльність суду з розгляду та вирішення спорів про порушене, невизнане або оспорюване право суб‘єктивне, що виникають з цивільних, сімейних, житлових, земельних, трудових та інших правовідносин, крім
випадків, коли розгляд таких справ проводиться
за правилами іншого судочинства.
Про позовне провадження як вид провадження у цивільному процесі, в якому розглядається спір про право цивільне, йдеться в навчальному посібнику під авторством А.В. Андрушко, Ю.В. Білоусова, Р.О. Стефанчук [10, c. 132].
Корифей української процесуальної науки
М.Й. Штефан розкривав суть позовного провадження через призму основного інституту цього
виду провадження – позову. Так, відкрите позовом судове провадження щодо розгляду і вирішення конкретної цивільної справи спрямоване
як на захист суб‘єктивного права й охоронюваного законом інтересу громадян, підприємств і
організацій, так і на охорону законності і правопорядку, а також на захист державного і громадського інтересу [13, c. 322].
На думку С.В. Васильєва, позовне провадження являє собою провадження по вирішенню
спорів про «суб‘єктивне право цивільне» і спрямоване на захист порушеного або оспореного
суб‘єктивного цивільного права громадян та організацій [3, c. 117] . Далі автор розкриває суть
позовного провадження, яке полягає в тому, що
справи позовного провадження характеризуються наявністю двох сторін з протилежними інтересами і спірністю їх майнових та особистих немайнових правовідносин, які передаються на розгляд суду [4, c. 24].
Позовне провадження є основним провадженням цивільного судочинства, правова природа якого визначається особливостями відповідних матеріальних правовідносин, що характеризуються рівністю суб‘єктів [12, c. 11]. Основним
і найпоширенішим видом цивільного судочинства, позовне провадження визначає С.С. Бичкова
[2, c. 9], головною особливістю якого є наявність
позову, тобто належно процесуально оформленої
матеріально-правової вимоги позивача до відповідача про захист порушених, невизнаних або
оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що
пред‘являється через суд у порядку цивільного
судочинства.

Як найбільш доступний спосіб захисту порушених або оспорюваних прав або охоронюваних законом інтересів суб‘єктів права характеризує позовне провадження В.В. Комаров у своїй
монографії «Позовне провадження». На його думку доступність – є моментна ознака позовного
провадження. Чинне процесуальне законодавство
містить лише певні умови функціонування позовного провадження, які є мінімальними процесуальними вимогами, додержання яких необхідно для
відкриття позовного провадження і участі в судовому розгляді. Наразі доступність цивільного судочинства – одна з актуальних теоретико-прикладних проблем, яка має підняти практику судочинства на більш високий якісний рівень.
Елементом позовного провадження є судовий розгляд цивільних справ. Процедури судового розгляду визначені законодавчо і функціонально забезпечують належність судового розгляду
з точки зору достатності процесуальних гарантій
для здійснення ефективного судочинства і своєчасного судового захисту. Існуюча модель науки
цивільного процесу заснована на практиці двох
слухань у суді першої інстанції – у процесуальній формі провадження до судового розгляду і
судового розгляду. Процедури цивільного судочинства – онтологічна основа судового захисту,
оскільки процедурно цивільний процес сприймається як упорядкована процесуальна форма через
свій процесуальний інструментарій. У літературі
слушно зазначається, що саме процесуальність –
головне надбання судового процесу [8, c. 9].
З наведених вище поглядів науковців щодо
позовного провадження ми можемо чітко визначити предмет позовного провадження. Так, предметом позовного провадження традиційно виступає спір про суб‘єктивне право цивільне, тобто спірні матеріальні правовідносини, учасники
яких характеризуються рівними правами, що
здійснюються ними на диспозитивних засадах. Саме позовне провадження складає основу цивільного процесу, і навпаки: цивільний процес був започаткований позовним провадженням. Адже ще з
часів римського права дійшло до нас правило, згідно з яким «законні позови це ті, що містять в собі
спосіб дії в суді» [5, c. 92-93], а існування позову
обумовлено наявністю спору про право, яке в первинному вигляді існувало як спірне право цивільне. Логічним є також висновок, що позовна форма
впливала на формування суб‘єктивних цивільних
прав та форму цивільного судочинства.
Однак спір про право, на наш погляд, – це
той критерій, який є суттєвою ознакою позовного провадження, першопричиною його виник-
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нення. Метою справ позовного провадження є
захист порушених, оспорюваних та невизнаних
прав, свобод та інтересів фізичних, юридичних
осіб та держави. Оскільки в позовному провадженні розглядається основна кількість справ та
порядок здійснення позовного провадження (цивільна процесуальна форма) використовується впродовж усього цивільного судочинства, цілком правомірно визнати його основним і найбільш поширеним видом цивільного судочинства, правила якого найбільш чітко сформульовані у ЦПК (гл. 1-8) і
є загальними для всіх справ усіх видів проваджень.
За загальним правилом позовне провадження виникає за наявності матеріальноправового спору. Звідси випливає, що найважливішою особливістю позовного провадження є
наявність спору про право цивільне. З даної особливості випливає наступна – участь у ньому
двох сторін з протилежними інтересами – позивача і відповідача. Процесуальним засобом порушення справи є позовна заява, зміст і вимоги
до якої чітко сформульовані у статті 119 ЦПК
України. Справи позовного провадження характеризуються особливістю реалізації судового
рішення (якщо рішення добровільно не виконується – застосовуються заходи примусового виконання). Елементом позовного провадження є
судовий розгляд цивільних справ. Процедури
судового розгляду визначені законодавчо і функціонально забезпечують належність судового
розгляду з точки зору достатності процесуальних
гарантій для здійснення ефективного судочинства і своєчасного судового захисту.
При розгляді цивільних справ у зазначеному проваджені можуть брати участь треті особи і
з самостійними вимогами, і без самостійних вимог, характерна наявність співучасників, заміна
неналежного відповідача. Також закон забезпечує можливість участі в процесі органів та осіб,
яким за законом надано право захищати права,
свободи та інтереси інших осіб (ст. 45 ЦПК), а це
підкреслює демократичність даної форми захисту, а відповідно і цивільної процесуальної форми, яка реалізується в ньому.
Виходячи із рівноправності сторін у процесі, дане провадження передбачає цілу низку засобів правового захисту: відмова від позову, зміна предмета, підстави позову, збільшення і зменшення розміру позовних вимог, визнання позову повністю чи частково, зустрічний позов, мирова угода та ін.
У позовному провадженні найбільш повно
знаходить свій прояв принцип змагальності, як
один із основних принципів цивільного процесу,
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а також інші принципи цивільного процесуального права, а отже, і цивільної процесуальної
форми. У позовному провадженні захист прав та
інтересів здійснюється: шляхом визнання цих
прав, відновлення становища, яке існувало до
порушення права і зупинення дій, що порушують
право, присудження до виконання обов‘язку в
натурі, припинення чи зміна правовідносин та
іншими способами, передбаченими законом.
Із указаних особливостей випливає значення
позовного провадження, яке, як зазначає Ю.В. Білоусов, зумовлюється тим, що усі цивільні процесуальні норми, які визначають загальну частину
цивільного процесуального права та зумовлюють
розгляд справи за стадіями поширюється саме на
справи позовного провадження. Справи інших
проваджень (наказного й окремого) розглядаються вже за загальними правилами позовного провадження з урахуванням винятків та доповнень,
визначених спеціальними нормами про ці провадження [10, c. 132]. Можливо, саме тому Т.В. Сахнова, характеризуючи позовне провадження, вказує, що воно складає стрижень усього цивільного
процесу. Закономірності цивільної процесуальної
форми породжені позовною формою захисту і найбільш повно проявляються в ній [9, c. 59].
Отже, предмет позовного провадження
співвідноситься з позовом як засобом захисту не
будь-яких, а саме цивілістичних за своєю природою прав, свобод та інтересів. Саме в позовному
провадженні у повному обсязі проявляється двосторонність цивільного процесу, а методи захисту в позовному порядку характеризуються змагальністю, рівноправністю сторін і диспозитивністю. Отже, позовне провадження – це основа
усього цивільного процесу. Закономірності цивільної процесуальної форми формуються саме
позовною формою захисту і найбільш повно
проявляються в ній.
Висновки. На підставі викладеного можна
зробити висновок, що позовна форма захисту
порушеного права, свободи чи інтересу використовується як інструмент захисту в різних галузях
матеріального і процесуального права і тим набуває конститутивного значення для формування
галузей процесуального права, але тим не менш
уособлює універсальні, загальні конструкції у
різних видах судочинства. Отже, позовне провадження є основним видом цивільного судочинства, оскільки у порядку цього провадження розглядається більшість справ, що надходять до суду.
Встановлено, що позовне провадження – це основа усього цивільного процесу, а закономірності
цивільної процесуальної форми формуються саме
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позовною формою захисту і найбільш повно проявляються в ній. Позовна форма захисту в категоріальному відношенні збігається з цивільною процесуальною формою як науковою категорією.
Окрім цього, позовна форма захисту є найбільш
адаптованою до правильного розгляду і вирішення
цивільних спорів із ухваленням законного й обґрунтованого рішення. Як і будь-який вид провадження, позовна форма наділена певними особливостями, закріпленими в законі у вигляді загальних правил судочинства. Саме цими правилами, але з урахуванням окремих винятків, керується суд і учасники процесу при вирішенні справ інших видів
проваджень (зокрема окремого).
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The legal nature of adversary proceeding
Summary
In this article analyzed the issues fall within the legal nature of adversary proceedings, explaining of its merits
and procedural peculiarities. The thoughts of procedural scientists according to the concept and meaning of the given
kind of proceedings are also determined. The particular attention focused on the realization of the civil procedural form
in the present proceedings of the civil justice.
И.Ю. Татулич
Правовая природа искового производства
Аннотация
Анализируются вопросы, касающиеся правовой природы искового производства, выяснение его сущности и
процессуальных особеностей. Проанализировано мнения ученых-процессуалистов относительно понятия и значения
данного вида производства. Особое внимание сосредоточено на проявлении гражданской процессуальной формы в
данном виде производства гражданского судопроизводства.
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СУБ’ЄКТНИЙ СКЛАД МЕХАНІЗМУ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Стверджується, що механізм правового регулювання цивільних процесуальних правовідносин є динамічною та внутрішньо узгодженою системою правових засобів, складовими елементами якої є норми цивільного
процесуального права, юридичні факти, акти правозастосування та суб‘єкти правореалізації. Такий підхід до
визначення структурних складових механізму правового регулювання цивільних процесуальних правовідносин
максимально ефективний у ході відправлення правосуддя в цивільних справах.
Ключові слова: механізм правового регулювання, цивільні процесуальні правовідносини, елементи механізму правого регулювання процесуальних правовідносин.

Постановка проблеми. Механізм захисту
суб‘єктивних цивільних прав і охоронюваних
законом інтересів у сучасних умовах зазнає суттєвих змін як з позиції організації (переважно за
рахунок розширення сфери цивільної юрисдикції), так і з позиції вдосконалення правових інститутів та діяльності судових органів із розгляду і
вирішенню цивільних справ. Проте і право на
отримання судового захисту також реалізується
шляхом використання особою передбаченого законом процесуального механізму захисту її прав і
законних інтересів у суді.
У доктрині сучасної правової теорії
розв‘язання проблем підвищення ефективності
функціонування механізму правового регулювання цивільних процесуальних відносин, в основному, пов‘язується з застосуванням інструментального (спеціально юридичного) і структурного (синхронного) підходів у розумінні його
сутності при регулюванні суспільних відносин, у
тому числі цивільних процесуальних. Отже, є всі
підстави для запозичення загально-правового
регулятивного механізму до специфіки цивільного процесуального права шляхом пристосування
його складових елементів до процесу відправлення правосуддя у цивільних справах.
Ступінь наукової розробки проблеми. До
дослідження різних аспектів механізму правового регулювання в різні роки вдавалися такі теоретики права, як С. С. Алексеев, В. І. Гойман,
О. Ф. Скакун, В. Н. Хропанюк, Л. С. Явич тощо.
Більш галузевого спрямування механізм правового регулювання зазнає у працях таких учених:
Н. І. Авдєєнко, М. А. Аржанов, А. І. Бобильов,
В. М. Горшеньов, Л. Н. Завадська, В. М. Карташов, В. В. Комаров, О. Г. Лук‘янова, А. В. Малько, Д. В. Морозов, М. М. Новікова, Н. Ю. Полянська, В. М. Протасов, Ю. С. Рєшетов, В. А. Сапун, М. О. Фокіна, С. Я. Фурса, Е. Р. Чернова,
Б. В. Шейндлін, М. Й. Штефан, К. В. Шундіков.
І хоча кожна галузь вітчизняного права так чи
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інакше зазнає регулятивного впливу дії цього
механізму, проте лише дослідники цивільного
процесу залишаються осторонь висвітлення
окреслених питань і до сих пір жодної комплексної праці, присвяченої питанням правового регулювання цивільних процесуальних правовідносин, у науці цивільного процесуального права
здійснено не було
Метою наукового дослідження є комплексний та всебічний аналіз науково-теоретичних
праць представників різних галузей права задля
виявлення складових елементів, що притаманні
механізму правового регулювання цивільних
процесуальних правовідносин. Для досягнення
поставленої мети нами сформульовані такі завдання, як: дослідити розвиток вчень про механізм правового регулювання в теорії права та у
науці цивільного процесуального права, зокрема,
окреслити виділені раніше класифікації елементів механізму правового регулювання цивільних
процесуальних відносин і запропонувати власні
пропозиції щодо доповнення існуючого переліку
складових елементів цього правового явища.
Виклад основного матеріалу. В середині
минулого століття науковці дедалі більше уваги
почали приділяти питанням співвідношення матеріального і процесуального права, зокрема задоволенню потреб матеріального права процесуальним механізмом реалізації та захисту суб‘єктивних прав та інтересів. Зокрема, у 1940 році
виходить стаття М. А. Аржанова «Предмет и метод правового регулирования в связи с вопросом
о системе советского права» [3, c. 12-15], яка поклала початок цілій низці досліджень питання
правового регулювання суспільних відносин.
Серед перших, хто запровадив поняття «механізм правового регулювання» та розкрив його
зміст для теоретичного осмислення у своїх дослідженнях, були такі теоретики права, як Л. С.
Явич [23] та Б. В. Шейндлін [21]. Найбільш фундаментальними дослідженнями механізму право-
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вого регулювання з позицій правового інструменталізму є праці С. С. Алєксєєва [2] і В. М. Горшенєва [7]. В такому ж напрямку механізм правового регулювання аналізується і з позицій теорії правових засобів (О. В. Малько [11, c. 66-78],
К. В. Шундиков [22], В. А. Сапун [15]). Та найпершим системний погляд на цю проблему запропонував все ж таки С. С. Алєксєєв у роботі
«Механизм правового регулирования в социалистическом государстве» (1966 р.), який зазначив,
що механізм правового регулювання – це послідовність визначених стадій, що складаються з
відповідних елементів [2, c. 35]. Ці міркування
стали надзвичайно продуктивними для подальшого розвитку наукової думки: ідея про системну будову механізму правового регулювання
знайшла своє підтвердження у подальших розробках [5, c. 65-92]. І в наш час є праці загальнотеоретичного спрямування, присвячені механізму
правового регулювання суспільних відносин [8].
Загальне для всіх процесуальних галузей
права поняття «механізм процесуального регулювання» застосував В. М. Протасов у монографії «Основы общеправовой процессуальной теории» [14], два параграфи якої присвячені винятково характеристиці цієї правової конструкції та
її елементам. Своє логічне продовження та розвиток його висновки знайшли у монографії О. Г.
Лук‘янової «Механизм процессуального регулирования и его элементы», де також була розроблена структура й елементи механізму саме процесуального регулювання [10, c. 91-96].
Що ж стосується цивільного процесуального права, то можна констатувати очевидну нестачу теоретичних напрацювань і досліджень
питань механізму правового регулювання саме
цивільних процесуальних правовідносин у наш
час. Хоча дослідження механізму правового регулювання цивільних процесуальних правовідносин, як взаємодіюча система реально діючих
елементів, які втілюють на практиці нормативні
приписи цивільного процесуального законодавства, в наш час надзвичайно важливе. Адже усвідомлення основних принципів функціонування
цього механізму та його складових частин дозволяє глибше зрозуміти причини неефективності
багатьох правових норм і подолати наслідки
окремих законодавчих колізій.
Перш ніж перейти до аналізу складових
елементів механізму правового регулювання цивільних процесуальних правовідносин, вважаємо
за необхідне вказати, що саме ми розуміємо під
цим поняттям. На наш погляд, механізм правового регулювання цивільних процесуальних право-

відносин – це системна сукупність складних, взаємозумовлених процесуально-правових засобів, за
допомогою яких держава забезпечує ефективний
вплив цивільного процесуального права на ті правовідносини, що виникають, змінюються і припиняються у цивільному судочинстві.
Що ж до радянських процесуалістів, то у
1969 році Н. І. Авдєєнко опублікувала працю
«Механизм и пределы регулирующего воздействия гражданского процессуального права» [1],
проте елементи механізму правового регулювання цивільних процесуальних правовідносин учена не виділяла. Як правило, представники цивільного процесуального права і досі залишаються
осторонь дослідження цього питання, а отже,
широкий підхід до визначення елементів механізму правового регулювання цивільних процесуальних відносин на монографічному рівні свого
розвитку не отримав, хоча і здійснювались спроби сконструювати системний механізм дії права.
Переважна більшість праць сучасності, як правило, або взагалі не розглядає окреслену проблему
та її структурні елементи, або торкаються їх фрагментарно. Наприклад, Т. В. Сахнова, окремо
розглядає лише такі елементи механізму правового регулювання цивільних процесуальних правовідносин, як самі цивільні процесуальні правовідносини, вважаючи їх юридичним механізмом
«життя» цивільного процесу [16]. Проте очевидно, що елементи механізму процесуального регулювання мають бути розглянуті більш детально з метою виявлення їх внутрішніх закономірностей для подальшої оптимізації.
Найбільш традиційні елементи механізму
правового регулювання суспільних відносин
класифікував С. С. Алєксєєв, який виділив норми
права, правовідносини (юридичні факти) і акти
правозастосування та реалізації [2, c. 7, 16, 30 та
ін.]. Поділяють цю точку зору й інші теоретики
права [19, c. 728], адже всі перераховані елементи механізму правового регулювання пов‘язані
між собою однаковими принципами існування,
єдиним правовим середовищем реалізації, одними способами і методами. Більше того, кожен з
представлених елементів існує і функціонує лише у взаємодії з іншими. Їх об‘єднаність і упорядкованість зумовлена головною інтегративною
ознакою механізму права – правовим регулюванням. Варто погодитися з С. О. Кареліною, яка
стверджує, що елементи механізму правового
регулювання утворюють складну систему, в результаті чого кожен окремий елемент набуває
якостей, притаманних самій системі, а, реалізуючись, сприяє досягненню загальної мети, що сто-
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їть перед системою; разом з тим і сама система
«позичає» якості своїх елементів [9, c. 18]. Справді, сприйняття механізму правового регулювання як об‘єктивно зумовленої й активно функціонуючої системи, дає можливість утворення з
елементів механізму правового регулювання цілісної і стійкої структури, що виникає в результаті скоординованості цих складових. Причому
ця сукупність зв‘язків носить не тільки функціональний характер, а й, за словами С. П. Нарикової, виступає у вигляді своєрідного замкненого
кола, в середині якого кожен елемент зв‘язку є
одночасно й умовою, і наслідком іншого [12, c.
39]. Стосовно цивільного процесуального права
цей зв'язок можна продемонструвати на прикладі
цивільних процесуальних правовідносин, які, з
одного боку, є об‘єктом регулювання нормами
цивільного процесуального права, а з іншого –
самі стають формою реалізації правових приписів цивільного процесуального законодавства.
Наведена тріада елементів механізму правового регулювання (норма права, юридичні факти та акти реалізації суб‘єктивних прав і юридичних обов‘язків) сьогодні покладена в основу
інструментального підходу до класифікації елементів механізму правового регулювання і є домінуючою у вітчизняній юридичній науці. Водночас,
універсальний характер запропонованих складових
елементів повною мірою проявляється і в механізмі правового регулювання цивільних процесуальних відносин, який також традиційно складається з
норм цивільного процесуального права, юридичних фактів (складів) і актів правозастосування (ухвал, рішень, постанов тощо) [10, c. 32].
Однак поряд з вузькоінструментальним
трактуванням механізму правового регулювання,
що вже стало традиційним, у вітчизняній юридичній науці набуває все більшого поширення підхід, що інтерпретує його з більш широких соціально-юридичних позицій. Наприклад, у багатьох
науковців елементний склад механізму правового
регулювання суспільних відносин звужується за
рахунок виключення зі складу елементів правовідносин [8, с. 134-136; 10, с. 54;], або розширюється
за рахунок внесення до нього додаткових компонентів, наприклад, правових статусів [12, c. 56] або
правозастосування [13, c. 136-141] тощо.
Як бачимо, сформулювати єдину логічно
несуперечливу теоретичну конструкцію механізму правового регулювання у вітчизняній теоретично-правовій науці в наш час не вдається. Як
запевняє Е. Р. Чернова, наявність різних підходів
до трактування елементного набору механізму
правового регулювання суспільних відносин на80

лежить розглядати, з одного боку, в якості підтвердження складності і багатоаспектності явища,
що відображається поняттям «механізм правового регулювання», а з іншого – як показник нормальної динаміки самої теоретично-правової науки [20, c. 86].
При цьому вважаємо за необхідне зазначити, що, попри розрізненість і суперечливість запропонованих ученими складових елементів механізму правового регулювання, всі вони мають
одну спільну рису, яка об‘єднує їх у чітку логічно обґрунтовану концепцію – йдеться, насамперед, про те, що всі вони є або результатом, або
причиною людської діяльності, а отже, без відповідного суб‘єкта застосування на практиці жоден з них реалізований не може бути.
Стосовно цивільного процесуального права, то, зважаючи на наведені вище міркування,
вважаємо за необхідне доповнити перелік елементів механізму правового регулювання цивільних процесуальних відносин ще однією складовою – суб‘єктом правореалізації (насамперед, суд
(гл. 3 ЦПК України) та інші учасники цивільного
процесу (гл. 4 ЦПК України), адже правове регулювання в цілому є різновидом людської діяльності, скерованої, переважно, на впорядкування
тих відносин, які входять до предмета правового
регулювання. Тому, як відзначає В. І. Гойман [6,
c. 118], механізм дії права охоплює і соціальноюридичні засоби, і суб‘єктивну складову (особу,
яка функціонує у сфері дії права). Поділяють таку пропозицію окремі теоретики права (В. М.
Сирих [17, c. 166]), які стверджують, що механізм правового регулювання – це складна динамічна система, що складається не лише з правових засобів, але й обов‘язковим елементом є особа, та її правовий статус. Як запевняє В. М. Вітрук, між визначенням правового статусу особи та
іншими елементами механізму правового регулювання утворюються необхідні зв‘язки, дослідження яких призводить до підвищення ефективності всього механізму правового регулювання
суспільних відносин [4, c. 16-17]. Поширена така
думка і в працях зарубіжних науковців [24, c.
141; 20, с. 79].
Вважаємо, що таке розширення класичних
складових елементів механізму правового регулювання цивільних процесуальних відносин за
рахунок доповнення їх суб‘єктною складовою
зробить теоретичне осмислення процесу здійснення судочинства більш повним та усестороннім, а також дозволить удосконалити загальний
регулятивний вплив права на відповідну групу
суспільних відносин. Слід зазначити, що допов-
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нення елементів механізму правового регулювання цивільних процесуальних відносин суб‘єктною складовою, на наше переконання, не призведе до подальшого дублювання елементів цього
механізму. Оскільки все більше вченихпроцесуалістів виключають цивільні процесуальні відносини (внутрішня структура яких охоплює тріаду: суб‘єкт, об‘єкт і зміст) зі складу класичних елементів механізму правового регулювання, замінюючи його на фактичні склади [8, с.
134-136; 10, с. 54; 18, с. 18-31], про що зазначалося нами вище.
Хоча наведена позиція порівняно нова для
доктрини вітчизняного цивільного процесуального права, проте серед дослідників інших галузей права були вже здійснені поодинокі спроби
класифікувати суб‘єкти механізму правового регулювання на групи залежно від ролі та функцій,
які вони виконують у судочинстві. Так, Е. Р. Чернова вирізняє суб‘єкти юридичної діяльності та
суб‘єкти правозастосовної діяльності [20, c. 52].
Дещо схожу класифікацію пропонує Д. В. Тарабрін, який розрізняє суб‘єкти, які своїми діями
безпосередньо реалізують надані законом права
(тобто це всі учасники цивільного судочинства) і
суб‘єкти, що сприяють такій реалізації (суд,
представники тощо) [18, c. 74].
Висновки. Підсумовуючи все вищенаведене, вважаємо, що механізм правового регулювання цивільних процесуальних відносин являє
собою
систему складних, взаємозумовлених
процесуально-правових елементів, за допомогою
яких держава забезпечує ефективний вплив цивільного процесуального права на суспільні відносини, що виникають, змінюються і припиняються у
цивільному судочинстві. Складовими елементами
цього механізму є норми права, юридичні факти,
акти правозастосування та суб‘єкти правозастосування. Саме такий підхід до визначення структурних складових механізму правового регулювання
цивільних процесуальних відносин максимально
ефективний у ході відправлення правосуддя, оскільки дозволяє комплексно згрупувати регулятивний вплив цивільного процесуального права задля
взаємодії з іншими невід‘ємними компонентами
соціального життя суспільства (державою, політикою, ідеологією, традиціями тощо).
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S.V. Kimchynska
The subject composition of the mechanism of civil procedural regulation
Summary
In the article it is issued that mechanism of legal regulation of civil procedural relations – is a dynamic
and internally consistent system of legal remedies, the constituent elements of which are the rules of civil
procedure law, legal facts, acts of the legal enforcement and the subjects of the legal implementation. This
approach to the determination of structural components of the mechanism of legal regulation of civil
procedural relations is the most efficient in the improvement of justice in civil cases.
Key words: the mechanism of legal regulation, the civil procedural law relationships, the elements of
the mechanism of legal regulation of procedural relationships.
С.В. Кимчинская
Субьектная складовая механизма гражданского процессуального регулирования
Аннотация
Утверждается, что механизм правового регулирования гражданских процессуальных правоотношений – динамическая и внутренне согласованная система правовых средств, составляющими элементами которой являются нормы гражданского процессуального права, юридические факты, акты
правоприменения и субъекты правореализации. Такой подход к определению структурных составляющих механизма правового регулирования гражданских процессуальных правоотношений максимально эффективен в ходе осуществления правосудия в гражданских делах.
Ключевые слова: механизм правового регулирования, гражданские процессуальные правоотношения, элементы механизма правового регулирования процессуальных правоотношений.
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ІV. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС.
ФІНАНСОВЕ ПРАВО
УДК 349.41
© 2013 р. С.М. Міненко
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Луцьк
ПРАВОВІ ОБМЕЖЕННЯ У ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ ВОДНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ
Проведено аналіз правових обмежень щодо господарської діяльності, встановлених для водоохоронних
зон. Досліджено закріплені в чинному земельному законодастві правові обмеження господарської діяльності на
територіях прибережних захисних смуг, смуг відведення, берегових смуг водних шляхів і зон санітарної охорони водних об‘єктів.
Ключові слова: земельні ресурси, обмеження прав, землі водного фонду, водоохоронна зона, смуга відведення, берегова смуга водних шляхів, зона санітарної охорони водного об‘єкту.

Постановка проблеми. У ч. 4 ст. 41 Конституції України зазначено, що право приватної власності є непорушним, ніхто не може бути протиправно позбавлений його. Водночас у ч. 3 ст. 13 Конституції підкреслено, що власність зобов'язує і що
вона не повинна використовуватися на шкоду людині та суспільству. Крім того, відповідно до ч. 7
ст. 41 Конституції використання власності не може
завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію й природні якості землі [1].
Аналіз останніх наукових досліджень.
У науці земельного права дослідженню обмежень прав на землю присвячено праці таких учених у галузі земельного, аграрного й екологічного права, як: В.І.Андрейцев, Д.В. Бусуйок, П.Ф.
Кулинич, В.Л. Мунтян, В.В. Носік, О.О. Погрібний, В.І. Семчик, В.Д. Сидор, Н.І. Титова,
Н.В. Черкаська, М.В. Шульга та ін. Незважаючи на
велику кількість праць, які певним чином стосуються правових підстав обмежень у використанн
земель і земельних ділянок, проблеми правового
регулювання обмежень у використанні земель водного фонду України вимагають спеціальної уваги і
проведення додаткового дослідження.
Завданням даної публікації є дослідження
передбачених чинним земельним законодавством заборон щодо здійснення на землях водного
фонду певних видів господарської діяльності та
вимог утримуватись від здійснення певних дій у
процесі використання земель водного фонду.
Виклад основного матеріалу. Земельним
законодавством України передбачається виділення
земель, основне призначення яких спрямоване на
охорону водних об‘єктів. Навколо цих земель встановлюються зони, правовий режим земель зазначених зон визначається законодавством України.

Обмеження прав на землю, на думку
Д.В. Бусуйок, можна розглядати в широкому та
вузькому значенні. У широкому значенні обмеження прав на землю містять суб‘єктивне право
та суб‘єктивний обов‘язок. Особливість обмеження прав на землю як суб‘єктивного права полягає в тому, що воно являє собою, крім до певної міри дозволеної поведінки управомоченої
сторони, ще й необхідність утримання від учинення певних дій з боку зобов‘язаної сторони. У
вузькому значенні обмеження прав на землю є
лише суб‘єктивним обов‘язком [2, с. 33].
Відповідно до ст. 40 Закону України «Про
охорону навколишнього природного середовища», використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов'язкових
екологічних вимог: а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі
широкого застосування новітніх технологій; б)
здійснення заходів щодо запобігання псуванню,
забрудненню, виснаженню природних ресурсів,
негативному впливу на стан навколишнього
природного середовища; в) здійснення заходів
щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів; г) застосування біологічних, хімічних та
інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього
природного середовища і безпеку здоров'я населення; д) збереження територій та об'єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій,
що підлягають особливій охороні; е) здійснення
господарської та іншої діяльності без порушення
екологічних прав інших осіб; є) здійснення заходів
щодо збереження і невиснажливого використання
біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов'язаної з поводженням з генетично
модифікованими організмами [3].
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У юридичній літературі обмеження прав на
землю повинні забезпечувати вирішення основних завдань, які стоять перед суб‘єктом права, –
здійснювати раціональне й ефективне використання земель і водночас забезпечувати їх охорону. Характер обмежень повинен бути таким, щоб внаслідок реалізації суб‘єктивного права у встановлених
межах не було завдано збитків природному об‘єкту, в інтересах якого встановлено обмеження. Водночас установлене обмеження не повинно перешкоджати використанню земельної ділянки за її основним цільовим призначенням [4, с. 179].
Н.В. Черкаською виявлено істотні ознаки
обмежень прав на земельні ділянки, до яких відносяться: а) спеціальний режим використання
земельних ділянок (або її частин), який є складовою їх правового режиму; б) наявність підвищених вимог до землевласників або землекористувачів щодо використання та/або охорони земельної ділянки, визначених відповідно до законодавства; в) незалежність установлення обмеження
прав на земельні ділянки від цільового призначення земельної ділянки та титулу, на якому вона належить; г) виняткова цільова спрямованість обмеження прав на земельні ділянки, бо вони встановлюються лише в інтересах суспільства та/або держави з метою захисту від негативних наслідків або
їх попередження у разі антропогенного, технічного, фізичного, хімічного або природного впливу на
земельну ділянку та (або) життя та здоров‘я людей
і тварин, а також безпеки держави [5, с. 6].
Відповідно до ст.ст. 58-60 Земельного кодексу України та ст. 87 Водного кодексу України
для створення сприятливого режиму водних
об'єктів уздовж морів, навколо озер, водоймищ
та інших водойм встановлюються водоохоронні
зони [6; 7]. При цьому в межах водоохоронних
зон виділяються ділянки під прибережні захисні
смуги, на яких обмежені певні види господарської діяльності. Крім того, якщо водний об'єкт
відноситься до системи централізованого водопостачання, то відповідно до ст. 93 Земельного
кодексу України та п.1 Правового режиму зон
санітарної охорони водних об'єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №
2024 від 18.12.98, довкола нього також установлюються 3 пояси зон санітарної охорони, кожний
з яких передбачає певні обмеження господарської діяльності [6; 8].
Земельний та Водний кодекси України
встановлюють, що в межах водоохоронних зон
заборонено будівництво будь-яких об'єктів (крім
гідрометричних, гідротехнічних та лінійних), у
т.ч. баз відпочинку, дач, гаражів, стоянок авто84

мобілів. При цьому об'єкти, що перебувають у
прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватися, якщо не порушується її режим. Не придатні до експлуатації споруди, а також невідповідні
встановленим режимам господарювання, підлягають винесенню за межі прибережних захисних
смуг. Режими зон санітарної охорони водного
об'єкту взагалі або повністю забороняють будівництво житлових та господарських будинків, а також
будівельні роботи не на водопровідних об'єктах
(перша зона), або істотно його обмежують (друга
та третя зони). При цьому, якщо граничний розмір
водоохоронної зони, визначений ст. 60 Земельного
кодексу України, становить від 25 до 100 метрів від
зрізу води, то розмір зон санітарної охорони нормативно не встановлений, в результаті чого санітарно-епідеміологічна служба може відмовити в узгодженні проекту відводу через досить близьке
розміщення об'єкту відносно зрізу води.
Формулювання законодавцем спеціальних
екологічних вимог щодо захисту не лише водоохоронних зон, але й інших земель водного фонду цілком доречне, оскільки це дозволяє забезпечити
більш раціональне використовувати цих природні
ресурси. Шкода від порушення встановленого режиму використання й охорони земель водного фонду для суспільства може спричинятися їх фактичним господарським використанням.
Для зменшення обсягів забруднень з дифузних берегових джерел передбачається встановлення водоохоронних зон і прибережних захисних смуг вздовж морів, морських заток, лиманів і
малих річок. Відповідно до ст. 60 Земельного
кодексу України, вздовж річок, морів і навколо
озер, водосховищ та інших водойм з метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності
встановлюються прибережні захисні смуги. Прибережні захисні смуги встановлюються по берегах річок та навколо водойм уздовж урізу води
(у меженний період) шириною: а) для малих річок, струмків і потічків, а також ставків площею
менш як 3 гектари – 25 метрів; б) для середніх
річок, водосховищ на них, водойм, а також ставків площею понад 3 гектари – 50 метрів; в) для
великих річок, водосховищ на них та озер – 100
метрів. При крутизні схилів більше трьох градусів
мінімальна ширина прибережної захисної смуги
подвоюється. Уздовж морів та навколо морських
заток і лиманів встановлюється прибережна захисна смуга шириною не менше двох кілометрів від
урізу води. Прибережні захисні смуги встановлюються за окремими проектами землеустрою. Межі
встановлених прибережних захисних смуг і пляж-
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них зон зазначаються в документації з землеустрою, кадастрових планах земельних ділянок, а також у містобудівній документації [6].
Прибережні захисні смуги встановлюються
на земельних ділянках усіх категорій земель,
крім земель морського транспорту. Обмеження у
використанні земельних ділянок прибережних
захисних смуг уздовж річок, навколо водойм та
на островах встановлюються ст. 61 Земельного
кодексу України, відповідно до якої прибережні
захисні смуги є природоохоронною територією з
режимом обмеженої господарської діяльності. У
прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється: а)
розорювання земель (крім підготовки ґрунту для
залуження і залісення), а також садівництво та
городництво; б) зберігання та застосування пестицидів і добрив; в) влаштування літніх таборів
для худоби; г) будівництво будь-яких споруд
(крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів
та стоянок автомобілів; ґ) влаштування звалищ
сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо; д) миття та обслуговування транспортних засобів і техніки [6].
Об'єкти, що знаходяться у прибережній захисній смузі, можуть експлуатуватися, якщо при
цьому не порушується її режим. Не придатні для
експлуатації споруди, а також ті, що не відповідають встановленим режимам господарювання,
підлягають винесенню з прибережних захисних
смуг. Режим господарської діяльності на земельних ділянках прибережних захисних смуг уздовж
річок, навколо водойм та на островах встановлюється законом. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх морських водах встановлюються ст. 62 Земельного кодексу України. У прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів та на островах у внутрішніх
морських водах забороняється: а) влаштування
полігонів побутових та промислових відходів і
накопичувачів стічних вод; б) влаштування вигребів для накопичення господарсько-побутових
стічних вод об'ємом понад 1 кубічний метр на
добу; в) влаштування полів фільтрації та створення інших споруд для приймання і знезаражування рідких відходів; г) застосування сильнодіючих пестицидів [6].
Режим господарської діяльності на земельних ділянках прибережних захисних смуг уздовж
морів, морських заток і лиманів та на островах у

внутрішніх морських водах встановлюється законом. У межах пляжної зони прибережних захисних смуг забороняється будівництво будьяких споруд, крім гідротехнічних, гідрометричних
та лінійних. Відповідно до ст. 63 Земельного кодексу України, для забезпечення експлуатації та захисту від забруднення, пошкодження і руйнування каналів зрошувальних і осушувальних систем,
гідротехнічних та гідрометричних споруд, водойм і
гребель на берегах річок виділяються земельні
ділянки смуг відведення з особливим режимом використання. Розміри та режим використання земельних ділянок смуг відведення визначаються за
проектами землеустрою, які розробляються і затверджуються в установленому порядку [6].
Земельні ділянки в межах смуг відведення
надаються для створення водоохоронних насаджень, берегоукріплювальних та протиерозійних
гідротехнічних споруд, будівництва переправ
тощо. Земельний кодекс України не визначає,
кому ці землі можуть надаватися в користування,
але це питання регламентується в ст. 91 Водного
кодексу України, відповідно до якої такими
суб‘єктами можуть бути органи водного господарства та інші організації, що використовують
їх для спеціальних потреб [7].
На судноплавних водних шляхах за межами населених пунктів для проведення робіт, пов'язаних з судноплавством, встановлюються, відповідно до ст. 64 Земельного кодексу України,
берегові смуги. Розміри берегових смуг водних
шляхів визначаються за проектами землеустрою,
які розробляються і затверджуються в установленому порядку. Порядок встановлення та використання берегових смуг водних шляхів визначається Кабінетом Міністрів України. Створення
прибережних захисних смуг уздовж морів з метою охорони поверхневих водних об‘єктів від
забруднення і засмічення та збереження їх водності здійснюються в межах природоохоронних
зон, встановлення яких передбачається п. 2 ст. 58
Земельного кодексу України [6].
Користування землями прибережних захисних смуг уздовж річок, навколо водойм і на островах здійснюється у режимі обмеженої господарської діяльності. На зазначених землях забороняється діяльність, що негативно впливає або
може вплинути на їх стан чи суперечить їхньому
призначенню: розорювання земель (крім підготовки грунту для залуження і залісення), а також
садівництво та городництво; зберігання та застосування пестицидів і добрив; влаштування літніх
таборів для худоби; будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лі-
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нійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів; миття і обслуговування транспортних засобів та техніки; влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів
рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо.
Відповідно до п. 9 Постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Порядку користування землями водного фонду» від 13 травня
1996 р. № 502, під час користування землями
прибережних захисних смуг уздовж морів, морських заток, лиманів і на островах забороняється:
застосування стійких і сильнодіючих пестицидів;
влаштування полігонів побутових та промислових відходів і накопичувачів стічних вод; влаштування вигребів для накопичення господарсько-побутових стічних вод обсягом більш як один
кубічний метр на добу; влаштування полів фільтрації та створення інших споруд для приймання
і знезаражування рідких відходів [9].
Прибережні захисні смуги мають природоохоронне значення, їх встановлення передбачає
обмеження певних видів господарської діяльності. Відповідно до ч. 2 ст. 62 Земельного кодексу
України режим господарської діяльності у прибережних смугах уздовж морів має встановлюватись спеціальним Законом, яким законодавчо врегулюється зазначене питання [6]. Види діяльності,
які можуть здійснюватися на земельних ділянках
морських прибережних захисних смуг, визначені
Водним кодексом України, зокрема у ст. 90 зазначено, що прибережна захисна смуга уздовж морів,
морських заток і лиманів належить до зони санітарної охорони моря і може використовуватися лише
для будівництва санаторіїв та інших лікувально–
оздоровчих закладів, з обов‘язковим централізованим водопостачанням і каналізацією [7].
Висновки. Обмеження прав власників і
користувачів земель водного фонду належить
розглядати як передбачені чинним земельним
законодавством заборони щодо здійснення на
землях водного фонду певних видів господарської діяльності, вимоги утримуватись від здійснення певних дій у процесі використання земель
водного фонду. Території водоохоронних зон не
мають статусу земель водного фонду, однак на їх
території можуть установлюватися прибережні
захисні смуги, смуги відведення, берегові смуги
водних шляхів і зони санітарної охорони водних

об‘єктів, які належать до земель водного фонду і
мають спеціальний правовий режим. Тобто в їх
межах діють правові обмеження щодо господарської діяльності, встановлені як для водоохоронних зон, так і правові обмеження, встановлені
щодо господарської діяльності на територіях
прибережних захисних смуг, смуг відведення,
берегових смуг водних шляхів і зон санітарної
охорони водних об‘єктів.
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Аннотация
Проведен анализ правовых ограничений хозяйственной деятельности, установленных для водоохранных зон, а также правовых ограничений для хозяйственной деятельности на территориях прибрежных защитных полос, полос отвода, береговых полос водных путей и зон санитарной охраны водных объектов.
Ключевые слова: земельные ресурсы, ограничения прав, земли водного фонда, водоохранная
зона, полоса отвода, береговая полоса водных путей, зона санитарной охраны водного объекта.
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АСИМЕТРИЧНІСТЬ ПОДАТКОВОГО ПРАВА СУБСТАНЦІОНАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ
Явище асиметрії є повним порушенням симетрії, скасування її. І саме цим від початку і до кінця, повністю
проникнута етатистська доктрина податкового права. Так, податкове право субстанційної держави є винятково правом для останньої і таким же обов'язком для платника податку, причому це такі парні категорії, природі яких не властивий взаємозв'язок, взаємопереходи між собою. З позицій етатистської доктрини податкового права держава в
принципі не може мати обов'язків перед платником податків за податковим правовідношенням, а останній не має і не
може мати права на податки. Саме тому не існує нічого принципово спільного між парними категоріями податкове
право субстанційної держави та примусовий податковий обов'язок платника податків.
Ключові слова: симетрія податкового права, асиметричність податкового права, субстанційна держава,
податкове право субстанційної держави, примусовий податковий обов'язок платника податків.

Постановка проблеми. Термін асиметричний у «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» В.Т.Бусела роз‘яснюється
як такий, «який характеризується браком симетрії або її порушенням; несиметричний, нерозмірний» [10, c.42]. А термін симетрія в ньому тлумачиться, як «розмірне, пропорційне розміщення
частин якогось цілого щодо центру, середини»
[10, c.1315]. У «Великому тлумачному словнику
російської мови» С.О.Кузнєцова термін асиметричний роз‘яснюється як «позбавлений симетрії»
[7, c.48]. Термін же симетрія, як указується у
цьому ж словнику, походить від грецького слова
symmetria (співвимірність) і означає: «Співвимірність, повну відповідність у розташуванні частин цілого відносно центру, середньої лінії; сувору паралельність, однаковість в розташуванні,
розміщенні чого-небудь» [7, c.1186].
У чотиритомній «Новій філософській енциклопедії», виданій Інститутом філософії Російської академії наук, поняття асиметрії також
розкривається за допомогою поняття симетрія і
вказується, що вони співвідносні. М.Ф.Овчинніков звертає увагу на те, що «явище асиметрії
розглядається як повне порушення симетрії, відсутність усіх відомих елементів симетрії (виділено нами – Г.Р.). Асиметрію належить відрізняти від дисиметрії, – пише він, – яка розуміється
як понижена симетрія, відсутність лише деяких її
елементів» [28, c.188].
Т.Б.Романовська філософське поняття симетрії роз‘яснює, як «властивість, що відображає структурну особливість об‘єкта, який залишається незмінним при зміні порядку розташування в просторі та/або часі рівних між собою
частин цього об‘єкта. Поняття симетрії може бути, – пише вона, – розширене на випадок, коли незмінними при перетворенні залишаються лише деякі характеристики об‘єкта» [34, c.540].
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В основі осмислення феномена симетрії, а
також асиметричності як явища дійсності лежать основоположні філософські та наукові
принципи пізнання, в тому числі принцип симетрії як «евристичний і методологічний принцип
наукового дослідження, у відповідності з яким
визначені властивості і взаємозв‘язки об‘єктів,
що формулюються як закони у складі наукових
теорій, є інваріантними відносно деяких перетворень (складають групу симетрії); у цьому розумінні принцип симетрії можна розуміти як деяке узагальнення принципів відносності, інваріантності» [33, c.539], простоти та ряду інших.
Як відзначається у спеціальній філософській літературі, принцип симетрії сприяє виявленню структури теорій та взаємозв‘язку законів,
що фігурують в них. Це дозволяє встановлювати
систематичні відносини між різними теоріями в
межах єдиної науково-дослідницької програми
чи співставляти ці програми. Конкретні види симетрії можуть розрізнятися за ступенем спільності і стабільності (наприклад, опору емпіричним
спростуванням) [див., напр.: 11, с.26-28; 41,
с.121, 124, 137]. Як свідчить величезний історичний досвід розвитку різноманітних пізнавальних
традицій, спочатку будь-які знання про симетрію
являються емпіричними узагальненнями. І.О.Герасимова, яка провела спеціальний методологічний аналіз культурних контекстів, що по різному
увібрали в себе явище симетричності і виразили
його в одному і тому ж ключі через багатолику
двоїстість, пише: «Стародавній світ мислив бінарними опозиціями, структуруючи як явища зовнішньої природи, так і внутрішні людські сприйняття та думки, виділяючи пари світло/пітьма,
жіноче/чоловіче, верх/низ, ближче/далі, добро/зло, правда/брехня, парне/непарне. Опозиціями оперувало не лише повсякденне мислення,
виражаючи себе в поетичних міфах, – підкрес-
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лює вона. – Прийом розрізнення з подальшим
порівнянням і протиставленням – антитеза –
один з найдревніших прийомів оповіді та організації тексту» [14, c.8]. У цьому розумінні безперервних емпіричних узагальнень, як неодноразово відзначали філософи та вчені, до нинішнього
часу принципово можливі як відкриття нових,
раніше не фіксованих типів симетрії, так і фактів
порушення симетрії [див.: 9; 16; 24].
В основі антитези, розвиває свою думку
І.О.Герасимова, лежить простий розподіл визначеної єдності на два начала, які символізують, з
одного боку, ідею протиставлення, розподілу
єдиного, а з іншого – ідею відповідності, однорідності протиставлених властивостей, якостей чи
понять. Це формулювання в філософії як науці
(другий та третій типи наукової раціональності)
має декілька відтінків. Як відмічає І.О.Герасимова, в загальному сенсі говорять про двоїстість чи просте протиставлення. Роблячи акцент
на однорідності протиставлення, продовжує вона,
говорять про двоєдиність чи доповнюваність двох
начал. Протилежні начала виключають одне одного, але діють в рамках цілого [14, c.12].
Мета статті: на основі узагальнень загальнотеоретичних і філософсько-правових напрацювань розкрити асиметричну природу податкового права субстанційної держави.
Виклад основного матеріалу дослідження. Ще перші древньогрецькі філософи помітили, що світ структурований бінарними опозиціями, що породжують принцип кореляції та його
наслідки: одне не існує без іншого [див.: 12, с.2762]. На принципі кореляції теорія пізнання засновує такі два важливі аргументи: 1) аргумент від
кореляції, який являє собою типову апеляцію до
мови (до логіки), і 2) аргумент від антиномії, що
апелює до пізнавального досвіду. Як до яскравої
ілюстрації вищесказаного звернемося до пізнавального досвіду аналізу симетричних бінарних
опозицій Миколи Бердяєва. Зокрема, він, розмірковуючи над проблемою виникнення добра і зла
в контексті християнських поглядів на гріхопадіння та рай, пише: «Проблему етики не може
бути навіть поставлено, якщо не визнавати, що
виникла різниця між «добром» та «злом», і виникненню цієї різниці передує стан буття «по той
бік добра і зла» чи «до добра і зла». «Добро» і
«зло» корелятивні, і у відомому сенсі можна сказати, що «добро» виникло лише тоді, коли виникло «зло», і падає з падінням «зла». Це і є основний парадокс етики. Рай і є той стан буття, в
якому немає відмітностей та оцінки. Можна було
б сказати, що світ іде від початкового нерозріз-

нення добра і зла через різку відмітність добра і
зла до остаточного нерозрізнення добра і зла,
збагаченого усім досвідом розрізнення» [6, c.47].
З вищесказаного неважко переконатися, що, з
одного боку, вже у самій мові як інструменті пізнання закорінена звичка мислити протилежностями, логічно розрізняючи й оцінюючи; з іншого
боку, сам пізнавальний досвід не мислиться при
відомому ході міркування без розрізнення опозицій – неможливо пізнати, що таке добро
(справедливість, любов, хороше), не порівнюючи, не знаючи, що таке зло (несправедливість,
ненависть, погане).
В.В.Попков на підставі усестороннього та
глибоко аналізу предмета опозиційних пізнавальних стратегій, названого ним просто двоїстістю, показав, що в даному випадку аналітичні
стратегії часто вибудовуються з урахуванням
принципу генетичної двоєдиності: два протилежних начала (наприклад, права та обов’язки
суб‘єкта) демонструють прояв (прихованого)
єдиного джерела (права). Принцип двоєдиності
має онтологічний аспект, коли розглядається
процес диференціації єдиного і простого начала
(на вищому ієрархічному рівні, в нашому випадку на рівні субстанціональної держави) і створення двох протилежних начал (на найнижчому
ієрархічному рівні, в нашому випадку на рівні
позитивного податкового права тієї ж субстанціональної держави), і принцип двоєдиності має
логічний аспект, коли подумки єдине поділяється на протилежні начала (податкову правосуб’єктність держави і фактичну відсутність
такої правосуб‘єктності в парадигмі етатистського оподаткування у платника податків).
В.В.Попков також звертає увагу на те, що принцип генетичної двоєдиності можна розглядати як
окремий випадок принципу єдності в багатоманітності (уся багатоманітність у світі має в якості
джерела єдину сутність, просту субстанцію – такі
онтологічні міркування моністичних філософських шкіл; інші філософські школи прийшли до
переконання, що багатоманітність складного
можна описати через просте (філософський і науковий принцип простоти)). Співвіднесення протилежностей з єдиним джерелом у компаративістських дослідженнях Заходу і Сходу часто іменують і як недвоїстість (недуальність), і як двоїстість, переважно залежно від акценту дослідження – на джерелі чи на опозиціях, що створює
надлишкову термінологічну плутанину. В.В.Попков у даній ситуації рекомендує вчиняти так: проводячи різницю між акцентами пізнання, в першо-
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му випадку доцільніше використовувати термін
двоєдиність, а в другому – недвоїстість [див.: 32].
Інший стиль мислення по відношенню до
протилежних начал (бінарних опозицій) передбачає не лише спряженість, зв'язаність даних начал, але і їх взаємодію, при якій вплив однієї сторони неминуче знаходить відгук у іншої сторони
і стимулює контрдію, протистояння, напругу,
конфлікти та їх вирішення. Бінарні опозиції,
іншими словами, діалектичні протилежності в
якості сторін діалектичного протиріччя, як встановлено в ході філософського пізнання світу, є
частини, властивості, тенденції зміни об‘єкта
пізнання, які залежать одні від одних, взаємообумовлюють один одного, але при цьому мають зворотну по відношенню один до одного
направленість, більше того – взаємозаперечують один одного, знаходяться у відносинах боротьби [див.: 40, c.185].
В новітній час філософський принцип симетрії зіграв виключно важливу роль в розвитку
генетики та лінгвістики як фундаментальних
наук [див., напр.: 42; 37; 39]. Зокрема, в лінгвістиці давно відома теорія бінарних опозицій та їх
ансамблей як структурної основи різних мов
[див., напр.: 13; 19; 43], а також відомо декілька
концепцій, які вже фактично переросли в теорію, згідно якої мови людського спілкування
сформувались не на пустому місці, а являються
продовженням генетичної мови. Це свідчить на
користь ідеї інформаційної уніфікованості усіх
живих організмів, перш за все людей.
Право як одна із фундаментальних якостей
людини також володіє цілою системою властивостей, характерних для людини. Перш за все
право за своєю природою системне, симетричне
явище. Воно за допомогою правового коду спільно з генетичними та лінгвістичними кодами
являється основою інформаційної уніфікованості
індивідів та соціуму в цілому. Раніше багатьом
ученим – представникам традиції системного
підходу до пізнання здавалося, що серед усіх систем передачі інформації на рівні індивідів лише
генетичний код та мовний код, як відзначав
Р.Якобсон, базуються на використанні дискретних компонентів, які самі по собі не мають сенсу, але служать для побудови мінімальних одиниць, які мають сенс. Аналогічною ідеєю вже на
протязі тривалого часу спершу не усвідомлено, а
останнім часом достатньо усвідомлено і цілеспрямовано стали перейматися і вчені-юристи,
причому не лише представники загальної теорії
права, але і галузевих наук. Однак ще більш значимим являється той факт, що на зазначену об90

ставину звернули увагу методологи юридичної
науки та навіть філософи. Мова йде про дуальність права, обумовлену його природою, яка, в
свою чергу, продиктована двоїстістю правового
буття, його роздвоєння на взаємодіючі протилежності: належне і суще у праві, права і обов‘язки
і т. ін. Тобто, вже базові моделі у праві відрізняються бінарно-опозиційною природою.
На бінарно-опозиційну природу права побічно вказував ще О.Конт, коли говорив, що «ніхто не має прав як таких, крім прав виконувати
свій обов‘язок» [цитовано за кн..: 22, c.202]. Марксу належать слова, що не існує прав без
обов‘язків, а обов‘язків без прав. З радянських
вчених-теоретиків питання про парність наукових правових абстракцій було вперше поставлено поза усякою двозначністю прямо та однозначно О.М.Васильєвим в монографії «Правові категорії. Методологічні аспекти розробки системи
категорій теорії права» [8, c.252-258]. Однак тогочасне наукове співтовариство не оцінило усієї
філософсько-методологічної глибини саме такої
постановки питання. Можливо, це сталося тому,
що для радянської ментальності було властиво
турбуватися лише про обов’язки людей як учасників різноманітних правовідносин. Навіть радянській державі символічно надавалися переважно обов’язки, хоча фактично тільки вона володіла в особі партійно-радянської бюрократії реальні, нічим не обмеженими правами та лише символічними обов‘язками. Такий тотальний розрив прав
та обов’язків у радянській державі трансформувався, в кінцевому підсумку, в одну з найфундаментальніших причин його саморуйнування.
Набута в радянському минулому позитивістська інерція нерозуміння та несприйняття дуальної природи права, опозиційності (біполярності) його фундаментальних властивостей збереглась і у пострадянських державах. Перш за все
це проявляється у вкрай рідких зверненнях учених-юристів до спеціального дослідження даної
властивості права. Як приклад останнього можна
навести ґрунтовну монографію В.В.Ниркова
[див.: 27], кандидатську дисертацію О.І.Рудакова [див.: 35], в якій парні юридичні категорії
права і обов’язку, однак, досліджуються не з позицій філософського і наукового принципу симетричності, а розглядаються в дусі традиційного
для радянської та пострадянської теорії права
вузькодогматичного підходу, за допомогою логічно-структурного аналізу діючого позитивного
права, тому заявлені цілі дослідження, по-перше,
навіть за умови повної реалізації їх не здатні були забезпечити розкриття істинної опозиційної
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природи прав і обов’язків в праві, а, по-друге,
навіть вони не були повністю досягнуті. Основоположною причиною останнього є та обставина,
що як право в цілому, так і властивості дуальності, опозиційності категорій права – одвічно системні феномени, однак до їх пізнання автор застосував чужий природі права елементаристський підхід. Із праць українських учених-юристів з
вищевказаної тематики поки що можна назвати
лише постановочну статтю Ю.М.Дмитрієнка
[див.: 17]. У більшості ж праць пострадянських
вчених-юристів України, Російської Федерації,
безпосередньо присвячених дослідженню фактично опозиційних, дуальних властивостей права
та категорій, що їх відображають, про цю фундаментальну властивість правової природи – її
дуальності, опозиційність правових категорій –
навіть не згадується [див.: 36; 2; 25].
В.В.Нирков у вже згадуваній вище досить
ґрунтовній монографії вельми скромно пише про
зроблений ним гіпотетичний висновок про те,
«що побудована методом сходження від абстрактного до конкретного загальна теорія права
як цілісна система повинна являти собою в результаті сукупність діалектичних пар – протилежних понять, приведену в стан органічної взаємодії, взаємозв’язку за допомогою безлічі операцій їх (пар) визначення» [27, c.43]. Причому,
підкреслює він, указані мисленнєві логічні
зв‘язки повинні виражати об‘єктивну взаємодію
реальних пар протилежних правових феноменів,
служити їх правильним теоретичним відображенням. «У зв‘язку з цим видається можливим, –
робить другий висновок В.В.Нирков, – виділяти
парні правові поняття як відносно самостійні
логічні форми, які дозволяють пізнати та відобразити в мисленні конкретну діалектичну взаємодію протилежностей юридичної дійсності»
[27, c.43]. В.В.Нирков переконливо показує, що
дослідження даної форми і спеціальне вивчення
окремих пар правових понять виступають необхідним попереднім етапом, що передує й одночасно є невіддільним началом безпосередньо процесу сходження від абстрактного до конкретного
в загальній теорії права.
Своєрідно резюмуючи стосовно філософсько-методологічних начал пізнання дуальної
природи права в цілому та явища правових опозицій, зокрема, В.В.Нирков пише: «Діалектика
вже розробила свою логічну форму – це її парні
категорії. Конкретним же наукам, враховуючи і
правознавство, необхідно на основі логікофілософських знань розробити власну систему
парних категорій, адже здійснити це їх зо-

бов‘язує специфіка власного предмета [дуальна
природа права – Г.Р.], а відображення конкретних діалектичних зв‘язків стає можливим завдяки розробці специфічних парних понять. Оперуючи одними лише філософськими категоріями
(сутність – явище, зміст – форма, необхідність –
випадковість і т.д.), юридичній науці не вдається
пізнати єдність протилежностей власного предмета дослідження» [27, c.58-59].
У категорійно-понятійному ряді загальної
теорії держави і права В.В.Нирков виділяє в числі найбільш очевидно протилежних і разом з тим
органічно взаємопов’язаних пар-абстракцій такі:
«держава – право», «приватне право – публічне
право», «матеріальне право – процесуальне право», «нормативно-правовий акт – правозастосовний акт», «позитивна юридична відповідальність
– негативна юридична відповідальність», «правове стимулювання – правове обмеження»,
«суб‘єктивне право – юридичний обов‘язок»,
«спеціалізація законодавства – уніфікація законодавства», «правове заохочення – правове покарання» та ін. [27, c.73]1.
Природно, багато чого при такій постановці питань проблеми дуальної природи права є, як
мінімум, спірним, суперечливим, що, скоріш за
все, є наслідком прихильності В.В.Ниркова до
однобокої позитивістської традиції правопізнання, що у всіх своїх проявах характеризується ненауковим підходом до правопізнання. Тим не
менш, головне не в цьому – воно полягає в тому,
що автор зумів віднайти філософсько-методологічний підхід до визначення істинної природи
дуальності права, опозиційності його фундаментальних парних категорій і понять, знайшов адекватний філософсько-методо-логічний ключ до
пізнання відповідних феноменів права. Це виділення пар категорій права і перевірка їх методом діалектичного аналізу на бінарну спряженість і діалектичну взаємодію їх сторін. Якщо
сторони такої пари категорій лише бінарно в'я1

Як відзначають П.В.Алєксєєв і О.В.Панін, не лише в
правознавстві, але і в сучасній науці в цілому постійне зіткнення пізнаючого мислення з протилежними
тенденціями розвитку, з двоїстістю і в той же час з
єдиною сутністю об‘єктів і діалектичним способом пізнання стає все більш звичним (Див.: 1, c. 526). Але
шлях до цього пролягав через тисячоліття. Так, ще Платон одним з перших серед представників натурфілософської пізнавальної традиції, безпосередньо передуючої
природно-правовій традиції пізнання, зауважив: «Але що
дивовижно та божественно для вдумливого мислителя,
так це притаманне усій природі подвоєння числових значень і, навпаки, роздвоєння – відношення, що спостерігається в усіх видах і родах речей» (Див.: 29, c. 501).
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занні, сполучені (опозиційні), але діалектично з
ним не взаємодіють, то в такому випадку має місце
асиметрія в праві. І навпаки, якщо обидві сторони
пари категорій права не тільки бінарно спряжені,
але і діалектично взаємодіють між собою, зумовлюють одне одного, взаємно переходять один в
одне, то це пара симетричних категорій.
Оскільки нас цікавить характер категорії
податкове право субстанціональної держави –
симетричний він чи асиметричний, – то для його
визначення нам необхідно спершу відшукати
другу категорію з даного ряду, яка була б по відношенню до вищевказаної категорії парною. Які
ж критерії повинні бути взяті нами за підставу
даного пошуку? Чи таких критеріїв не існує в
принципі? Нам видається, що підбирати другу з і
двох парних категорій просто навмання, як це
нерідко зустрічається в юридичній літературі (ми
вище наводили приклад В.В.Ниркова), було б
ненауковим підходом до проблеми. А тому без
визначення тих чи інших критеріїв парного комплектування юридичних категорій ніяк не обійтись. Перш за все, очевидно, треба зазначити, що
таких критеріїв існує безліч і залежать вони в
тому числі і від цілей нашого пізнання. Оскільки
в даному випадку ми шукаємо наявність чи відсутність у категорії податкове право субстанціональної держави властивостей симетричності,
то таким критерієм, скоріш за все, повинна виступити сама природа симетричності.
Вище нами вже відзначалось, що термін
симетрія означає співмірність, повну відповідність в розташуванні частин цілого відносно
центру, середньої лінії, іншої сторони. Згідно з
даним критерієм, пару (тобто іншу категорію)
категорії податкове право субстанціональної
держави складає в етатистській традиції розуміння податкового права категорія примусовий
податковий обов’язок платника податків. Саме
ця категорія з усіх відомих інших категорій етатистської доктрини податкового права найбільше
відповідає вищенаведеному критерію симетричності 1. Іншими словами, категорія податкове
1

У юридичній літературі обґрунтовуються і інші категорії віднесення юридичних категорій до парних.
Зокрема, відомий російський теоретик права
О.В.Малько критеріями віднесення до парних юридичних категорій категорії правове стимулювання і
правові обмеження називає такі: 1) дані категорії виражають двоїстість юридичної інформації; 2) вони
внутрішньо діалектично пов‘язані; 3) такі категорії
взаємозабезпечують у регулювання один одного; 4)
парні категорії позначають у своїй сукупності специфічний баланс мотиваційних правових засобів; 5) вони є двома узагальнюючими категоріями, які вбира92

право субстанціональної держави і категорія
примусовий податковий обов’язок платника податків є категоріями-антиноміями. Такий же
методологічний підхід до визначення категорійантиномій
застосовував
теоретик
права
А.П.Дудін [див.: 18, с.5]2.
Визначивши категоріальну пару податкове
право субстанціональної держави – примусовий
податковий обов’язок платника податків, можемо дослідити природу взаємозв‘язку між ними: це просте співвіднесення (взаємне розташування, але не більше) чи випадок діалектичного
ють основні юридичні засоби у сфері інформаційнопсихологічної дії права (Див.: Малько А.В. Стимулы
и ограничения в праве. Теоретико-информационный
аспект. – Саратов, 1994. – С. 78). Викладенню даних
критеріїв у О.В.Малько передує їх принципова оцінка
автором: «А між іншим, з позиції даного підходу значно розширюються пізнавальні можливості при розгляді тих чи інших взаємовідносних юридичних явищ і
процесів, більш повно фіксуються їх внутрішні
зв‘язки, чіткіше встановлюються як елементи єдності,
так і елементи протилежностей (Там же. – С. 77). Застосовувати на практиці дані критерії дуже складно,
якщо взагалі можливо, оскільки вони являють собою
еклектичний набір кількісних параметрів до оцінки
системних властивостей і природи системного явища. Не кажучи вже про те, що ряд позицій, віднесених
автором до критеріїв підбору пар юридичних категорій фактично можуть бути відомими тільки після дослідження цих пар (наприклад, пункт 2: характер
зв‘язку між категоріями).
2
Цікаво також, що більше століття тому фактично
аналогічну антиномію-проблему досліджував у своїй
фундаментальній праці «Капітал» К.Маркс: «Капітал
виникає в обігу» і «Капітал не виникає в обігу», писав
він. Вирішення даного протиріччя, як уже неодноразово відзначалось у науковій літературі, К.Маркс
здійснює завдяки дослідженню фактичних станів і
процесів, справжньої діалектичної взаємодії товарного обігу та виробництва. При цьому повне вирішення
вказаної антиномії він виводить за допомогою розгортання цілої органічної системи пар економічних категорій, яка в сукупності являє собою складне розвинене поняття (в термінології А.С.Арсеньєва: Арсеньев А.С., Библер В.С., Кедров Б.М., Анализ развивающегося понятия. – М., 1967. – С. 40-41) – теорію
капіталу. К.Маркс у найбільш стисненому вигляді
результати свого дослідження капіталу формулює так:
«Увесь цей процес, перетворення його (капіталіста)
грошей у капітал, здійснюється у сфері обігу і здійснюється не у ній. За допомогою обігу – тому, що він
зумовлюється купівлею робочої сили на товарному
ринку. Не в обігу – тому, що останнє лише готує процес збільшення вартості, здійснюється же він у сфері
виробництва». І на завершення К.Маркс пише: «Капітал виникає у виробництві за допомогою обігу» (Див.:
Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т.23. – С. 206).
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взаємозв’язку. При цьому зауважимо, що відповідно до сформованої традиції в пострадянській
загальній теорії права і галузевих юридичних
науках поки що відсутній достатній досвід справжнього аналізу характеру взаємодії між парними категоріями права. У подібних випадках автори зазвичай обмежуються загальними міркуваннями та деклараціями. Достатньо переконливим підтвердженням цього є загальноприйнятий
розгляд у теоретичній юриспруденції початкової
парної категорії юридичного позитивізму держава
– право. Крім загальних указівок на «зрозумілу
причину» існування цієї пари внаслідок «об‘єктивного» роздвоєння державно-правової дійсності, а
також про похідний характер права від держави та
деяких інших другорядних суджень, інших знань
про природу взаємодії цих парних категорій юридична наука поки що не розробила.
У принципі те ж саме можна сказати і про
наукову розробку питань взаємозв‘язку та взаємодії іншої пари правових категорій – суб’єктивне право – юридичний обов’язок, хоча ця пара
також відноситься в правовій традиції юридичного позитивізму до першооснов праворозуміння
та правопізнання. Не буде перебільшенням твердження про те, що у догматичному правознавстві
характер зв‘язку більшості (якщо не усіх) пар
юридичних категорій прийнято вважати очевидним, таким, що лежить на поверхні і сам по собі
розуміється, не потребує спеціального поглибленого пізнання. Насправді ж очевидним видається
тільки факт парності відповідних категорій
права, однак зміст парності як спеціальної логічної чи діалектичної форми залишається поки
що нерозкритим. Поза спеціальним філософськологічним та формально-догматичним дослідженням змісту опозиційності в праві природу
зв‘язку між собою парних юридичних категорій
розкрити неможливо.
Унаслідок цього з усією необхідністю виникає питання про правила, своєрідний алгоритм пізнання природи та властивостей парності парних юридичних категорій. «Останній [алгоритм – Г.Р.], – як пише В.В.Нирков, – являє
собою сукупність взаємопов’язаних завдань, за
допомогою виконання яких дослідник спроможний досягнути цілей використання вказаної логічної форми – розкриття складної єдності та
взаємодії протилежних правових явищ пізнання»
[27, c.85-86]. Так само заслуговують на увагу обґрунтовані В.В.Нирковим етапи дослідження
правових феноменів у формі парних юридичних
категорій. Зокрема, він пише:

«По-перше, необхідно здійснити аналіз
кожного з протилежних правових явищ як відносно самостійного феномену. З цією метою необхідно встановити їх специфіку, види і т.д., особливу увагу належить звернути на внутрішні
зв‘язки. По-друге, шляхом порівняння необхідно
виявити загальні ознаки та відмітності між досліджуваними явищами. Перші два етапи є попередніми, – відзначає автор, – які забезпечують
безпосередній процес розгляду єдності та взаємодії протилежностей у праві. По-третє, необхідно почати розкриття єдності даних явищ у
різних аспектах. Іншими словами, завдання цієї
стадії – на основі встановлення раніше загальних
рис протилежностей з‘ясувати моменти їх єдності (в рамках однієї і тієї ж сутності) у правовій
сфері. Це дозволить розпочати дослідження їх
складної взаємодії в зазначених аспектах. Почетверте, виходячи з установлених специфічних
відмітностей, необхідно розглянути особливості
«взаємовпливу», взаємодії одного явища на інше
в межах усіх виявлених моментів єдності, оскільки кожна з протилежностей по-своєму «заперечує» іншу. По-п’яте, необхідно подати розкриту взаємодію як джерело їх «саморуху», функціонування та розвитку, чим буде встановлено
внутрішній зв'язок даної пари, взаємозв‘язок між
указаними явищами, їх елементами (видами).
По-шосте, необхідно виявити якісно-кількісну
нерівноцінність протилежних правових явищ під
час їх взаємодії, дослідити домінування одного з
них на визначених етапах розвитку 1… По-сьоме,
встановивши складну внутрішню взаємодію пари
явищ, необхідно ввести її у взаємозв‘язок більш
високого рівня. При цьому розкривається їх єдність
у межах однієї і тієї ж сутності, яка взаємодіє з іншою протилежною собі системою…» [27, c.86-87].
При цьому вважаємо необхідним звернути
увагу на ту обставину, що обґрунтовані В.В.Нир1

При цьому В.В.Нирков посилається на О.М.Васильєва, який пише про необхідність розгляду парних
юридичних категорій в аспекті причинно-наслідкової
взаємодії. О.М.Васильєв припускає можливість «передачі провідної ролі однієї протилежності іншою в
процесі їх зв‘язку, що постійно розвивається, в результаті корінних змін самої взаємодії чи зовнішніх
умов. Тобто О.М.Васильєв пропонує дослідити парні
юридичні категорії як такі, що постійно міняються місцями: спочатку якийсь один юридичний феномен виступає причиною, а інший наслідком, а потім – навпаки
(Див: Васильев А.М. Правовые категории. Методологические аспекты разработки системы категорий теории
права. – М., 1976. – С. 253-356). Припущення О.М.Васильева, як відзначає В.В.Нирков, доповнює проблему
домінування протилежностей.
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ковим усі етапи дослідження правових феноменів у формі парних юридичних категорій
обов‘язкові лише для випадків справді симетричних пар категорій, між якими існує не лише
опозиційна спряженість пов'язаність, але і діалектична взаємодія. У випадку ж просто опозиційних, асиметричних пар категорій дана їх властивість виявляється вже на перших етапах і продовження дослідження їх по повній вищевказаній
схемі видається збитковим, не потрібним.
У ході пізнання характеру взаємозв‘язку
парних юридичних категорій податкове право
субстанціональної держави – примусовий податковий обов’язок платника податків – це звичайне співвіднесення явищ дійсності або діалектичний їх взаємозв‘язок – ми будемо в основному
дотримуватись
алгоритму,
запропонованого
В.В.Нирковим. А тому спершу спробуємо максимально лаконічно та коротко показати, як розуміють прихильники етатистської доктрини податкового права субстанціональної держави, по-перше,
природу та основоположні властивості податкового права держави, по-друге, природу й такі властивості податкового обов’язку платника податків. Унаслідок цього в деяких аспектах досліджуваної проблеми ми вимушені змістовно повторитися з попереднім викладенням матеріалу.
Перш за все відзначимо, що квінтесенцією
природи податкового права субстанціональної
держави, згідно з твердженням більшості представників пізнавальної традиції етатистської доктрини податкового права, є його атрибутивність державі, неможливість існування в будьякій іншій, тим більше протилежній, якості. А
термін атрибут означає необхідну, істотну, невід’ємну властивість предмета чи явища (на відміну від випадкових, перехідних його станів).
Звідси податкове право субстанціональної держави як її атрибут поза носієм даної якості, тобто власне субстанціональної держави не може
існувати в принципі. Характеристика податкового права субстанціональної держави як атрибуту останньої вказує на те, що дане право є внутрішньою властивістю цієї держави. Назовні ця
властивість виявляється в якості податкового
суверенітету держави, тобто явища, знову-таки
нерозривно пов‘язаного з субстанціональною
державою, в принципі не існуючого поза її межами. А держава – це інститут публічної влади.
Не випадково в Податковому кодексі Російської Федерації податкові відносини визначаються в ключі етатистської парадигми оподаткування як «владні відносини з встановлення, введення та стягнення податків і зборів в Російській
94

Федерації, а також відносини, які виникають у
процесі реалізації податкового контролю, оскарження актів податкових органів, дій (бездіяльності) їх посадових осіб і притягнення до відповідальності за вчинення податкового правопорушення» [26, c.4]. Податковий кодекс України
стверджує те ж саме, але в більш завуальованій
формі [див.: 31, с.4, 6].
Квінтесенцією податково-правового обов’язку платника податків з філософсько-методологічних позицій все тієї ж етатистської доктрини податкового права я її примусовий характер. При спеціальному розкритті відповідної
парадигмальної константи етатистської доктрини
податкового права субстанціональної держави
нами вже приводилась оцінка даної властивості
податкового обов‘язку платника податків, зроблена відомим сучасним класиком етатистської
традиції науки фінансового права П.-М.Годме,
який про примусовий характер податкового
обов‘язку платника податків сказав буквально
таке: «Елемент примусу настільки важливий у
понятті податку, що це спричиняє виключення з
податкової сфери надходжень, які не носять
примусовий характер» [15, c.373]. У категоріально-понятійному апараті українських і в цілому пострадянських учених юристів-фінансистів – прихильників позитивістської традиції право розуміння категорія примус іменується імперативом (що по змісту одне і те ж), тому податковий обов‘язок платника податків вони кваліфікують не як примусовий, а як імперативний податковий обов’язок. Тобто фактично філософсько-методологічні та змістові підходи до розуміння природи податкового обов‘язку платника податків у всіх прихильників етатистської доктрини оподаткування однакові.
Не відрізняються істотно між собою і їх
позиції стосовно розуміння основних властивостей імперативного податкового обов’язку платника податків. До них відносять перш за все
такі властивості останнього: а) податковий обов‘язок платника податків має державну спрямованість, зорієнтованість на забезпечення грошовими засобами держави; б) податковий обов‘язок платника податків характеризується односторонністю 1; в) виникнення податкового
1

Розкриваючи дану односторонність податкового
обов‘язку платника податків, М.П.Кучерявенко пише:
Найпредметніше вона проявляється при регулюванні
правового статусу суб‘єків податкових правовідносин. Якщо представники владної сторони наділені
правами відносно платників податків (фактично жодних обов‘язків перед платником податків і зборів,

Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. Випуск 714. Правознавство.

Асиметричність податкового права субстанціональної держави

обов‘язку платника податків пов‘язано суто з
імперативним велінням, закріпленим у законі 1;
г) зміст податкового обов‘язку платника податків
виражається, згідно з константами етатистської
парадигми оподаткування, в надходженні грошей від платника податків до держави.
Чи вищеперераховані властивості примусового податкового обов’язку платника податків
йому внутрішньо властиві? Чи відповідають
вони, згідно з потребовим підходом до праворозуміння, його іманентним життєвим потребам?
Адже сутністю примусового податкового обов’язку являється, як абсолютно точно та відверто
пише М.П.Кучерявенко, безповоротне та безоплатне надходження грошей від платників податків
державі. Остання у зв‘язку з цим не обтяжує себе
жодними зустрічними обов‘язками. Саме тому етатистське податково-правове регулювання завжди
реалізується перш за все через норми примусового
характеру, які визначають і деталізують виконання
податкового обов‘язку платника податків, а відносини між державою і податковими органами як
владними суб‘єктами, з одного боку, і платниками
податків як зобов‘язаними особами, з іншого боку
характеризуються протистоянням, що не припиняється та завжди містить у собі більшу чи меншу
частину антагонізму.
Природно поставити собі питання: що ж
існує принципово спільного між парними категоріями податкове право субстанціональної
держави та примусовий податковий обов’язок
платника податків і чим істотно дані категорії
відрізняються між собою? Ретельно проаналізувавши по суті усі можливі варіанти відповіді на
перше з поставлених питань, можна сказати, що
єдиним таким принципово спільним для податкового права субстанціональної держави та
примусового податкового обов’язку платника
податків з формальної точки зору є податок.
гарантуючим останньому право вимагати здійснення
податковими органами будь-яких зустрічних активних дій на свою користь, у представників владної сторони податкових правовідносин немає) в основному у
сфері обліку та контролю за їх діями і результатами,
то правовий статус платників податків формується
фактично тільки за рахунок обов‘язків» (Див.: Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. В 6 т. Т. ІІІ:
Учение о налоге. – С. 392).
1
Конкретизуючи цю особливість (властивість) податкового обов‘язку платника податків, М.П.Кучерявенко пише: «Це передбачає, перш за все, виникнення
податкового обов‘язку платника податків [Г.Р.] виключає навіть можливість проведення референдумів з питань оподаткування» (Див.: Кучерявенко Н.П. Курс налогового права. В 6 т. Т ІІІ: Учение о налоге. – С. 392).

Більше нічого не об‘єднує в пару ні дані категорії правознавства, ні явища, існуючі за даними
категоріями в повсякденному житті.
Та якщо зробити лише перший крок від
формального до змістового розгляду категорії
податок, як відразу ж виявляється його протилежне явлення, з одного боку, для субстанціональної держави – як суверенне право оподаткування, з іншого боку, для платника податків – як
примусовий податковий обов’язок. Причому своє
право оподаткування субстанціональна держава
розглядає як суто атрибутивний для нього феномен, тобто як така властивість, яка з погляду парадигмальних підходів етатизму в принципі ніколи і за жодних обставин не може перейти до
платника податків. З діаметрально протилежних позицій сприймає платник податків звалений
субстанціональною державою на нього примусовий податковий обов’язок. Цей обов‘язок украй
обтяжливий у межах парадигмальних підходів
податково-правового етатизму для платника податків, чужий для нього, знаходиться в антагонізмі з його природними правами та законними інтересами. Платник податків усіма своїми силами та
помислами спрямований на позбавлення себе від
цього примусового податкового обов’язку, однак у
межах етатистської доктрини оподаткування він у
принципі не може цього досягнути, нездатний повернути свій примусовий податковий обов’язок
етатистській державі.
Отже, лише виявлення природи та основоположних властивостей податкового права субстанціональної держави – примусового податкового обов’язку платника податків, а також порівняльний аналіз цих категорій містить у собі
достатні підстави для висновку про те, що дана
пара категорій наділена всього лише опозиційною, співвідносною взаємодією, а не діалектичними взаємозв‘язками чи взаємопереходами. Іншими словами, це не симетричні, а асиметричні
категорії податкового права субстанціональної
держави. Вони вказують на асиметричну природу податкового права субстанціональної
держави в цілому.
Чи істинно шукати симетричність у парі
категорій податкове право субстанціональної
держави – примусовий податковий обов’язок
платника податків з парадигмальних критеріїв
доктрини єдності прав та обов‘язків суб‘єктів
права і намагатися віднайти складну взаємодію
даної пари категорій з філософсько-методологічних позицій цього підходу? В такому випадку необхідне пряме звернення до власне зазначеної доктрини: що вона розуміє під суб‘єктом
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права і як співвідносяться між собою з позицій
даної доктрини права і обов‘язки суб‘єктів правовідносин, а також суб‘єктів права?
Відомий спеціаліст у цій сфері правопізнання С.І.Архіпов у спеціальному монографічному дослідженні, присвяченому пізнанню
суб‘єкта права, резюмує: «Суб’єкт права, отже,
перебуває в особливій соціально-правовій реальності, відмітній від фізичної, являється
частиною цієї особливої реальності, він – не
фікція, не визнання неіснуючого існуючим, а
поняття, що вбирає в себе значимі для права
властивості, ознаки, якості індивідів. На відміну від поняття фікції, яке не засновується
на дійсності, на реальних предметах, властивостях, відносинах; поняття суб’єкта права
створюється в результаті абстракції як узагальнюючий образ реальності, як правовий
зліпок з людини, застосовний у рівній мірі і до
держави, і до комерційної, некомерційної організації, і до індивіда» [3, c.30-31]. Тобто, згідно з даною доктриною, і держава, і індивід є
суб’єктами права, кожен з яких володіє правосуб‘єктністю, тобто наділений і правами, і
обов‘язками, поза якими він втрачає властивості
суб‘єкта права.
Більше того, в розділі 3 «Людина як
суб‘єкт права» цієї ж монографії С.І.Архіпов робить ще один принциповий висновок: «Отже, –
пише він, – у центрі правової системи як первинний та вихідний суб’єкт права повинен
бути не індивід – «приватна» (фізична особа) –
і не юридична особа (як узяті в лапки відокремлені елементи, властивості правової особистості людини), а саме людина (як єдина
правова особистість), яка поєднує в собі і приватноправові ролі в цивільних, сімейних, інших «приватних» відносинах, і публічноправові функції глави держави, міністра, військовослужбовця, податкового інспектора,
іншого публічного діяча. Людина – як фундатор, творець держави, приватних корпорацій і
усієї системи права» [3, c.248].
Тобто з позицій антрополого-соціологічного підходу до праворозуміння людина є первинним,
системоутворюючим,
головним
суб‘єктом права. Але у позитивістській традиції
правопізнання їй у цих властивостях відмовляють. Згідно з останньою традицією, в парі категорій податкове право субстанціональної держави – примусовий податковий обов’язок платника податків правом наділена лише держава,
а платник податків фактично наділений лише
примусовим обов’язком сплачувати податки
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державі. Іншими словами, платник податків викреслений в етатистській доктрині податкового
права з числа суб‘єктів права, перетворений в
об‘єкт податкового права.
Строго кажучи, з точки зору парадигмальних критеріїв доктрини єдності прав та обов‘язків суб‘єктів права з числа даних суб‘єктів виключає себе і субстанціональна держава, залишаючи за собою фактично лише податкове (і
будь-яке інше) право, без яких-небудь власних
юридичних обов‘язків. Іншими словами, в етатистській доктрині податкового права субстанціональна держава навіть з парадигмальних підходів
позитивістської традиції праворозуміння позбавляє платника податків і себе правосуб‘єктності та
будує податкові правовідносини з платником
податків поза сферою права (сказано ж – владовідносини). Тому аналіз вищезазначеної пари
категорій з позицій доктрини єдності права та
обов‘язків суб‘єктів також переконує у відсутності у пари категорій податкове право субстанціональної держави – примусовий податковий
обов’язок платника податків властивостей симетрії. Навпаки, податковому праву субстанціональної держави притаманна яскраво виражена асиметричність.
Для додаткової аргументації цього висновку і, головно, наочної демонстрації його звернемося до діючого позитивного податкового права
України, яке ось уже протягом кількох років репрезентує Податковий кодекс України. Строго
кажучи, якщо спробувати найбільш містко та
коротко, в одному реченні викласти весь зміст
діючого Податкового кодексу України, то потрібно сказати, що він містить найбільш повний
систематичний виклад податкового права української держави та примусових податкових
обов’язків платників податків України. Разом з
тим, про обов‘язки платників податків (та їх права), а також про функції та права контролюючих
органів, які уособлюють українську державу в податкових правовідносинах (і обов‘язках, і відповідальності посадових осіб контролюючих органів
(виділено нами – Г.Р.), але не самих органів і, тим
більше, не держави як суб‘єкта податкового права)
сконцентровано ведеться мова і у спеціальних
статтях Податкового кодексу України.
Обов‘язкам і правам платників податків
присвячені спеціально статті 16 та 17 Податкового кодексу України. Зокрема, у статті 16 «Обов‘язки платника податків» [див.: 31, c.53-54] викладені загальні принципові положення, що стосуються примусового податкового обов‘язку
платника податків в цілому. Ця стаття спеціально
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передує статті 17 «Права платників податків»
[див.: 31, c.53-54]. Ось як пояснює дану обставину М.П.Кучерявенко в постатейному коментарі
діючого Податкового кодексу України ніби зсередини етатистської доктрини податкового права: «Необхідно звернути увагу, – пише він, – на
логіку законодавця при закріпленні суб‘єктивних
прав та юридичних обов‘язків платників: спершу
– обов’язки, потім – права (виділено нами –
Г.Р.). Конкретні обов‘язки платника виникають
за наявності об‘єкта оподаткування у платника і
наявності фактів, що породжують обов‘язок зі
сплати податку. Пояснюється це природою
обов‘язку зі сплати податків і зборів, що визначається владними, імперативними приписами зі
сторони держави відносно реалізації суб‘єктом
обов‘язку зі сплати податків і зборів. Саме тому
платник податків реалізує перш за все обов’язок,
який визначає і деякі права» [30, c.259] (виділено мною – Г.Р.). Тобто, згідно з етатистською
доктриною податкового права, права платників
податків похідні від їх податкового обов’язку.
Більше того, аналіз змісту цих прав переконує,
що вони цілком підпорядковані виконанню
платником податків свого податкового
обов’язку, однак ніяк не переслідують цілі,
пов‘язані з природними правами платників податків або навіть правами у загальноприйнятому
розумінні цього слова.
У короткому коментарі (три абзаци) однієї
з ключових – шістнадцятої статті Податкового
кодексу України М.П.Кучерявенко ще раз звертається до природи та характеру співвідношення
прав і обов’язків платника податків. Він пише:
«… виходячи з імперативної природи податкового правовідношення, коли мова йде про регулювання власником руху коштів, які формуються
від стягнення податків і зборів…, необхідна і
відповідна побудова співвідношення прав і
обов‘язків. Якщо у платників податків (як у зобов‘язаних осіб) перш за все повинні бути чітко
визначенні обов‘язки (і похідні від них права), то
стосовно до податкових органів детального закріплення необхідно вимагати саме для прав,
якими держава їх наділяє у сфері управління відношеннями оподаткування» [30, c.258-259]. Кожному обов’язку платника податків, вважає
М.П.Кучерявенко, повинно протистояти право
податкового органу контролювати виконання
цього обов‘язку.
Наскільки методологічно коректно в даному випадку вести мову про «право податкового
органу» і чи справді це «право податкового органу» «повинно протистояти» «кожному обов‘язку

платника податку»? Податкові органи є органами
держави, точніше кажучи, органами державної
влади. Частина же друга ст. 19 Конституції України передбачає, що: «Органи державної влади і
органи місцевого самоврядування, їх посадові
особи зобов‘язані діяти лише на підставі, в межах
повноважень (виділено нами – Г.Р.) і способами,
передбаченими Конституцією і законами України»
[23, c.313]. Тобто Основний Закон держави не наділяє свої функціональні органи якими-небудь самостійними правами, більше того – навіть правом
на такі права. Для виконання своїх функцій ці органи наділяються конституцієдавцем лише відповідними повноваженнями.
Відомий пострадянський учений-конституціоналіст В.М.Шаповал робить надзвичайно важливе методологічне уточнення, що «державний
орган – це організаційно виділена частина (елемент) механізму держави, наділена юридично
встановленими повноваженнями (виділено
мною – Г.Р.) для реалізації визначених завдань,
безпосередньо пов‘язаних з реалізацією тієї чи
іншої функції держави. Однак влада держави. –
підкреслює він, – не розподіляється між його
органами і виступає цілісним явищем: державні органи наділені не частинами влади [правами – Г.Р.], а саме повноваженнями (виділено
мною – Г.Р.). За змістом своїх повноважень кожен державний орган може видавати акти (владні приписи), що створюють юридичні наслідки
поза самим органом і є обов‘язковими для інших
суб‘єктів права. При цьому природу державного
органу не може змінити більший чи менший обсяг його повноваження» [38, c.118].
Внесення до Податкового кодексу України
окремої статті про права органів державної податкової служби [31, c.59-64] є антиконституційним і методологічно хибним навіть з позицій позитивістської традиції праворозуміння. Частково ця помилка була виправлена законодавцем України Законом України від 05.07.2012р. №
5083-VI, згідно з яким Податковий кодекс України був доповнений новою окремою статтею 19¹
«Функції органів державної податкової служби»
[див.: 21], що складається з 38 досить об‘ємних
пунктів. Їх текстовий обсяг у десятки разів перевищує текстовий об‘єм прав платників податків.
Законом України від 04.07.2013 р. ця стаття була
доповнена пунктами 39-46, ще більше розширивши функції органів державної податкової служби України [див.: 20]. Але, тим не менше, допущеної принципової помилки – внесення до Податкового кодексу України окремої статті про
права органів державної податкової служби –
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Верховна Рада України не виправила. Даним Законом України органи державної податкової
служби України були наділені ще більшими функціями і правами, а також перейменовані на контролюючі органи, відповідно стаття 19¹ Податкового кодексу України отримала назву «Функції
контролюючих органів», а стаття 20 «Права контролюючих органів» [31, c.64-65].
Що ж стосується другої частини твердження М.П.Кучерявенка – що «право податкового органу» «повинно протистояти» «кожному
обов‘язку платника податків», то воно навіть з
філософсько-методологічних позицій етатистської доктрини податкового права, послідовним
прихильником якої він є, м‘яко кажучи, надлишкове, а фактично також методологічно хибне.
Адже метою податкового права субстанціональної держави є не пошук і, тим більше, не підтримка протистояння держави і платника податків ні на загальнодержавному рівні, ні в будьякому конкретному випадку. Прямої вказівки на
бажаність для держави такого протистояння неможливо знайти в позитивному податковому
праві пострадянської України й інших пострадянських держав. Основоположною метою
державного податкового права є забезпечення
держави у достатній мірі фінансовими ресурсами. І вже як вторинні, похідні цілі податкової
політики держави у формі зовнішнього впливу податків на різноманітні сегменти соціуму можуть
переслідуватися цілі досягнення визначених перерозподільних відносин між соціальними шарами
суспільства, галузями економіки, територіями і т.д.
Історичний досвід стверджує, що кожна держава
прагне досягнути своїх цілей в оподаткуванні по
можливості з найменшими витратами.
Насправді ж, як стверджує Податковий кодекс України, виконання платником податків
кожного його обов‘язку забезпечується багатоманітністю функцій відповідних державних органів та їх прав, щедро наданих державою. Але
навіть у цьому випадку все одно ефективність
податкової політики української держави продовжує залишатися низькою і держава як свою реакцію на дану обставину продовжує множити функції та права своїх податкових органів. Історичний досвід усіх субстанціональних держав світу
свідчить, що це не вихід з глухого кута. До тих
пір, поки категоріальна пара податкове право
субстанціональної держави – примусовий податковий обов’язок платника податків буде носити характер асиметричної опозиції, жодне примноження функцій і прав державних податкових
органів у межах етатистської доктрини оподат98

кування не змінить природи податкового права
субстанціональної держави.
У Податковому кодексі Російської Федерації категоріальна пара податкове право субстанціональної держави – примусовий податковий
обов’язок платника податків викладена не настільки контрастно. У ньому в текстовому вимірі
обсяг прав і обов‘язків платника податків зіставний з аналогічним обсягом прав і обов‘язав держави у податковому правовідношенні. Але у змістовому, парадигмальному контексті в Російській Федерації також, як і в будь-якій іншій субстанціональній державі, в податкових правовідносинах розподіл прав і обов‘язків сторін залишається незмінним: державі повністю нале-жить податкове право, а платнику податків – при-мусовий податковий обов‘язок [див.: 26]. Це завжди потенційно містить у собі джерело опозиційності, антагонізму між індивідами та суспільс-твом, з одного боку, і державою – з іншого, постій-но тримає соціум
в стані напруги і непереривного конфлікту, загрожує йому неминучим розколом.
Відомий російський мислитель О.С.Ахієзер, досліджуючи історичні та світоглядні аспекти розколу соціуму, дійшов до такого висновку:
«Сутність розколу очевидна при розгляді його
на методологічній основі дуальних опозицій
(виділено нами – Г.Р.). Про розкол можна говорити тоді, коли в русі думки і дії взаємозіткнення стійко превалює над взаємопроникненням
(виділено мною – Г.Р.). Це руйнує діалог між
полюсами дуальної опозиції, знижує здатність
відповідного суб‘єкта ефективно вирішувати
проблеми, що призводить до росту дезорганізації, до росту руйнування цієї дуальної опозиції,
відповідного суспільства, інституту» [5, c.9-11; 4,
c.29]. Автор бачить сутність цього розколу в монологізації влади, яка відкриває шлях до авторитаризму, О.С.Архієзер попереджує: «…в Росії
проблема розколу сягнула цивілізаційного масштабу. Це ілюструється тим, що країна протягом
ХХ ст. пережила дві іманентні, тобто такі, що
виникли на національному підґрунті, катастрофи, та супроводжувалися зникненням держави і
розпадом суспільства» [4, c.31].
В України власні ілюстрації проблем опозиції держави, з одного боку, та індивіда і суспільства а цілому, з іншого. Дана опозиція нерідко
набуває зовнішніх ознак цивілізаційного розлому. Наприклад, у числі таких вітчизняних ілюстрацій і Податковий майдан грудня 2010 року,
викликаний спробою української держави прийняти податковий кодекс України з украй асиметрично виписаними податковим правом україн-
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ської держави та демонстративно примусовим
податковим обов‘язком платника податків. Тоді
вітчизняній державі вдалося шляхом тактичних
поступок платникам податків зняти передреволюційну напругу ситуації та тимчасово примирити
сторони податкової опозиції в соціумі. Однак сама
ця опозиція іманентна субстанціональній державі, і
її кардинальне вирішення знаходиться суто на
шляху трансформації субстанціональної держави в
державу інструментальну.
Висновки. Одним з найбільш очевидних,
більше того, крайніх проявів інструментальної
обмеженості податкового права субстанційної
держави є його асиметричність. Явище асиметрії є повним порушенням симетрії, скасування її.
І саме цим від початку і до кінця повністю проникнута етатистськая доктрина податкового права. Вона зіткана з протилежностей, не менш антагоністичних, ніж добро і зло у світі. Так, податкове право субстанційної держави є винятково
правом для останньої і таким же обов'язком для
платника податку, причому це такі парні категорії, природі яких не властивий взаємозв'язок, взаємопереходи між собою. З позицій етатистської
доктрини податкового права держава в принципі
не може мати обов'язків перед платником податків за податковим правовідношенням, а останній
не має і не може мати права на податки. Саме
тому не існує нічого принципово спільного між
парними категоріями податкове право субстанційної держави та примусовий податковий обов'язок платника податків.
В етатистській доктрині податкового права
субстанційна держава навіть з парадигмальних
підходів позитивістської традиції праворозуміння позбавляє себе і платника податку правосуб'єктності і вибудовує податкові правовідносини з
платником податків поза сферою права як владовідносини. Саме тому, згідно з цією доктриною,
платник податку реалізує обов'язок, який породжує у нього службові права – ліпше виконувати
обов'язок платника податків. Тобто, згідно з етатистською доктриною податкового права, права платника податків похідні від його податкового обов'язку. Більше того, аналіз цих прав переконує, що
вони повністю підпорядковані виконанню платником свого обов'язку і не більше та не мають нічого
спільного з правами людини у загальноприйнятому
розумінні, як резонно пише М.П.Ку-черявенко,
кожному обов'язку платника податків протистоїть
право
податкового
органу
держави.
З таких конкретних протистоянь виростає одне загальне фундаментальне протистояння держави та
платника податків на всіх рівнях і повсюдно.
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Асиметричність податкового права субстанціональної держави

R.O. Havrylyuk
Asymmetry of tax law of substantial state
Summary
Phenomenon of asymmetry is a total symmetry breaking, its abolition. And that is, what etatist
doctrine of tax law is filled with from the beginning to the end. Tax law of substantial state is exclusively the
right of the latter, and the same duty of the taxpayer. At the same time, these are the categories for the nature
of which the interrelation and mutual transitions are not characteristic. From etatist tax law perspective, the
state, in principle, cannot have duty to the taxpayer according to tax legal relation, and the latter does not
have and cannot have the right of taxes. That is why there is nothing principally common between pair
categories of tax law liability of substantial state, and coercive tax liability of taxpayer does not exist.
Key words: symmetry of tax law, tax law asymmetry, substantial state, tax law of a substantial state,
coercive liability of the taxpayer.
Р.А. Гаврилюк
Асимметричность налогового права субстанционального государства
Аннотация
Явление асимметричности – полное нарушение симметрии, упразднение еѐ. Именно этим от
начала и до конца, полностью проникнута этатистская доктрина налогового права. Налоговое право
субстанционального государства есть исключительно правом последнего и такой же обязанностью
для налогоплательщика, при этом это такие парные категории, природе которых не свойственна взаимосвязь, взаимные переходы между собой. С позиций этатистского налогового права государство в
принципе не может иметь обязанностей перед налогоплательщиком за налоговым право-отношением,
а последний не имеет и не может иметь права на налоги. Именно поэтому не существует ничего
принципиально общего между парными категориями налоговое право субстанционального государства и принудительная налоговая обязанность налогоплательщика.
Ключевые слова: симметрия налогового права, асимметрия налогового права, субстанциональное государство, налоговое право субстанционального государства, принудительная налоговая обязанность налогоплательщика.
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ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ ЯК ЕЛЕМЕНТИ ЮРИДИЧНОЇ КОНСТРУКЦІЇ
ПРИРОДОРЕСУРСНИХ ПЛАТЕЖІВ
Розкрито сутність та зміст поняття "об‘єкт обкладення" платежами за спеціальне природокористування.
Здійснено розмежування категорій "об‘єкт обкладення" та "предмет обкладення", встановлено співвідношення
між ними та їх місце в системі фіскально-компенсаційних елементів юридичної конструкції природоресурсних
платежів. З‘ясовано функціональне призначення даних елементів в рамках реалізації зобов‘язання природокористувачів щодо сплати екологічного податку та зборів за спеціальне природокористування в Державний та
місцеві бюджети.
Ключові слова: об‘єкт обкладення, предмет обкладення, природоресурсні платежі, юридична конструкція
природоресурсних платежів, право спеціального природокористування.

Постановка проблеми. В якості одного із
основоположних начал податкового права та
умови легального існування податків і зборів визнано принцип законності їх встановлення. Даний принцип не обмежується лише вимогами
стосовно форми, процедури прийняття та введення в дію акту, яким закріплюється конкретний загальнообов‘язковий платіж, але й передбачає ряд змістовних критеріїв, серед яких, зокрема, й вимога щодо законодавчого визначення
усіх істотних елементів оподаткування. Оскільки
природоресурсні платежі справляються природокористувачами в загальнообов‘язковому порядку, то норми Податкового кодексу України
повинні чітко визначати вичерпні підстави виникнення обов‘язку щодо їх сплати. Саме тому при
встановленні природоресурсних платежів особлива увага законодавця має бути звернена на визначення об‘єкту оподаткування ("обкладення" –
у випадку із загальнообов’язковими платежами
неподаткової природи). Адже саме наявність
об‘єкта, а також предмета природоресурсного
платежу є тим необхідним юридичним фактом,
що зумовлює появу у конкретної особи відповідного фіскального зобов‘язання. В силу цього закон
повинен містити чітке визначення поняття об‘єкта
обкладення, детальний опис можливих його форм
та відповідних параметрів. Вищенаведене породжує необхідність не лише теоретичного осмислення категорії "об‘єкт обкладення" як базового
елементу юридичної конструкції природоресурсних платежів та з‘ясування її юридичного змісту,
але й глибокого дослідження даного поняття крізь
призму його співвідношення із "предметом обкладення". Останнє твердження набуває особливої
ваги з огляду на те, що на даний момент ні в доктрині, ні у правотворчій практиці немає однозначного трактування згаданих категорій.
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Ступінь наукової розробки проблеми.
Перші спроби дослідження окремих елементів
юридичної конструкції фіскальних платежів були здійснені ще в рамках дореволюційної науки
фінансового права. Однак справжній дослідницький інтерес до вивчення юридичної конструкції податку та її складових з‘явився лише з переходом до ринкової економіки та початком формування податкової системи України. Зокрема,
питання елементів податку розглядали в своїх
працях такі українські та російські науковці як
І.І. Бабін, Г.В. Бех, М.М. Злобін, О.М. Козирін,
М.П. Кучерявенко, О.Ю. Липко, О.А. МузикаСтефанчук, С.Г. Пепеляєв, Е.Д. Соколова, В.В.
Хохуляк та ін. Крім того, на рівні кандидатських
дисертацій спеціально було досліджено об‘єкт
податку О.О. Журавльовою та А.В. Чуркіним.
Разом з тим, за період незалежності в Україні не
з‘явилось жодного спеціального дослідження
(хоча б на рівні журнальної публікації), присвяченого об‘єкту та предмету обкладення природоресурсних платежів, виділенню та ґрунтовному
аналізу їх основних властивостей та ознак.
Мета статті полягає у розкритті поняття
об‘єкту та предмету обкладення як ключових
фіскально-компенсаційних елементів юридичної
конструкції природоресурсних платежів, здійсненні з врахуванням попередніх досягнень фінансово-правової науки їх порівняльного аналізу
та встановленні співвідношення між даними категоріями, а також з‘ясуванні їх функціонального
призначення в межах юридичної конструкції
платежів за спеціальне природокористування.
Виклад основного матеріалу. Група фіскально-компенсаційних елементів юридичної
конструкції природоресурсних платежів має на
меті насамперед забезпечення реалізації фіскальної та компенсаційної функцій платежів. Поперше, їх дія спрямована на формування фінан-
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сових ресурсів для діяльності держави, що здійснюється шляхом залучення коштів платників в
публічні фонди. По-друге, дані елементи у своєму взаємозв‘язку забезпечують компенсацію
втрат суспільства (народу) в частині об‘єктів його права власності – публічних природних ресурсів. Такі втрати можуть бути наслідком або споживання невідновлювальних природних багатств, або в погіршенні якості відновних об‘єктів навколишнього природного середовища в
цілому, або ж в індивідуальному (одноосібному)
присвоєнні природоресурсної ренти. Саме група
фіскально-компенсаційних елементів дозволяє
визначити суб‘єкта, зобов‘язаного компенсувати
соціуму збитки або частину неотриманої ренти,
вид діяльності, що є підставою виникнення у
публічного суб‘єкта права вимагати відповідну
компенсацію, обсяг та параметри заподіяної правомірними або неправомірними діями природокористувачів шкоди (втрат у ренті), і, нарешті
конкретний розмір такої компенсації.
Важливим фіскально-компенсаційним елементом юридичної конструкції природоресурсних платежів виступає їх об’єкт. Особливість
правового регулювання даного елементу фактично "матеріалізує" право стягнення природоресурсних зборів як реалізацію державною владою
своїх повноважень стосовно зобов‘язаних осіб.
Наявність об‘єкта обкладення передбачає об‘єктивну можливість вимоги сплати того чи іншого
збору. Власне нормальний розвиток відносин
між державою та приватними суб‘єктами з приводу сплати природоресурсних платежів можливий лише за наявності чітко визначного їх об‘єкту. Саме він вказує на обставини, при яких у
суб‘єкта платежу виникає обов‘язок його сплати.
В чинному законодавстві об‘єктом платежів за спеціальне природокористування визначаються відповідний обсяг використаних або використовуваних природних ресурсів або ж обсяги викидів, скидів забруднюючих речовин чи
розміщення відходів [1, ст.242, 263]. При визначенні об‘єкта обкладання законодавець притримувався доктринальних позицій, які раніше переважали в літературі, присвяченій загальним
проблемам податкового права.
Значна частина науковців в якості об‘єкта
обов‘язкових платежів розглядають категорії матеріального світу. Так, М.П. Кучерявенко зазначає, що поняття об‘єкта оподаткування передбачає два підходи. Як родова категорія об‘єкт оподаткування являє собою загальне визначення
об‘єкта (доходи чи їх частину; майно; вартість і
т.д.), з яким пов‘язане виникнення обов‘язку

платника сплатити податок. В більш вузькому
значенні (яке в основному закріплюється в законодавчих актах) об‘єкти оподаткування можна
визначити як видові форми родового поняття
об‘єкта оподаткування (доходи фізичних осіб;
майно юридичних осіб тощо) [13, с. 229]. В свою
чергу О.М. Козирін стверджує, що об‘єкт оподаткування – це дохід чи майно платника, з якого
вираховується податок і яке служить основою
оподаткування [12]. Подібні думки висловлюються низкою інших теоретиків фінансового
права [5, с. 49; 14, с. 177; 20, с. 189; 21, с. 379;
22, с. 329].
Виникає запитання, якщо об‘єктом певного
податку або збору виступає матеріальний предмет
(майно, дохід) або їх числовий еквівалент (вартість), то що розуміти під об‘єктом, наприклад,
екологічного податку, збору за використання лісових ресурсів чи плати за користування надрами?
Невже тут об‘єктом цих платежів виступатимуть
просто забруднюючі речовини, ділянки лісового
фонду або ділянки надр? Більш виваженим, на наш
погляд був підхід законодавця до визначення переліку об‘єктів оподаткування, наведених в нині вже
нечинному Законі України "Про систему оподаткування". Даний Закон встановлював, що об‘єктами оподаткування є доходи (прибуток), вартість
продукції (робіт, послуг), у тому числі митна, або її
натуральні показники, спеціальне використання
природних ресурсів, майно юридичних і фізичних
осіб та інші об‘єкти, визначені законами України
про оподаткування [3, ст. 7]. Навряд чи можливо
розглядати спеціальне використання природних
ресурсів як певний матеріальний об‘єкт (майно чи
дохід). На нашу думку, самі матеріальні об‘єкти
(земельна ділянка, тварини, природні ресурси тощо) не можуть виступати в якості об‘єкта оподаткування, адже взяті без специфічних правових
зв‘язків з платником вони не мають достатнього
набору ознак, які б дозволили конкретизувати
об‘єкт того чи іншого обов‘язкового платежу (наприклад, з приводу деяких видів майна законодавство може передбачати одразу кілька податків чи
зборів різної правової природи та призначення).
Існує кардинально протилежна наведеній
теоретична позиція з проблеми визначення
об‘єкта
обов‘язкових
платежів.
Зокрема,
С.Г. Пепеляєв розуміє об‘єкт оподаткування як
юридичні факти (дії, події, стани), які обумовлюють обов‘язок суб‘єкта заплатити податок [17,
с. 49]. Схожої думки притримується і О.А. Ялбулганов [27, с. 51-52]. Як певний юридичний факт,
що породжує виникнення обов‘язку в особи що-
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до сплати податку, розглядає об‘єкт оподаткування О.О. Журавльова [10, с. 73].
На наш погляд, вдалими є дефініції об‘єкта
оподаткування, сформульовані А.В. Чуркіним та
М.Н. Злобіним. Згідно першого об‘єктом оподаткування визнаються визначені в законодавстві
про податки і збори обставини соціально-господарського життя, пов‘язані з впливом на предмет
оподаткування, які зумовлюють або передбачають появу в платника економічних благ і виступають в якості юридичної підстави виникнення
обов‘язку сплати податку чи збору [24, с. 64]. В
свою чергу М.Н. Злобін визначає об‘єкт податку
як дії суб‘єкта податку, із здійсненням яких податкове законодавство пов‘язує виникнення
обов‘язку із сплати податку (отримання доходу,
реалізації послуги і т.д.), а також відношення
суб‘єкта податку до певного майна, що виступає
предметом податку [11, с. 182]. Беззаперечним позитивом наведених визначень є спроба розмежування категорій "об‘єкт" і "предмет" податку.
Якщо взяти за основу наведені дефініції, то
відповідно об‘єктом природоресурсних платежів в
свою чергу буде виступати спеціальне використання природних ресурсів певного виду (водних і лісових ресурсів, надр, атмосферного повітря, радіочастот, корисних копалин та ін.). Власне більшість
назв природоресурсних платежів містять вказівку
на їх об‘єкт – "плата за спеціальне використання
надр для видобування корисних копалин", "збір за
спеціальне використання води" і т.д.
Виходячи з цього, ми не можемо погодитись з думкою М.П. Кучерявенка, який в якості
об‘єкта природоресурсних платежів розглядає
певні об‘єми (обсяги) матеріалів, продуктів, що
мають натурально-речове вираження, відповідні
кількісні, фізичні характеристики і пов‘язані з
використанням природних ресурсів [13, с. 250].
Насправді, обсяги використовуваних або спожитих природних ресурсів є не об‘єктами природоресурсних платежів, а об‘єктами обчислення їх
розміру, виступають в якості бази обкладення
відповідними платежами.
Разом з тим, слід конкретизувати, що ж собою являє спеціальне використання природних
ресурсів як об‘єкт природоресурсних платежів з
метою вирішення важливого питання про момент виникнення у природокористувача відповідного платіжного обов‘язку. Відповідно до ст. 38
Закону України "Про охорону навколишнього
природного середовища" в порядку спеціального
використання природних ресурсів громадянам,
підприємствам, установам і організаціям надаються у володіння, користування або оренду
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природні ресурси на підставі спеціальних дозволів, зареєстрованих у встановленому порядку, за плату для здійснення виробничої та іншої
діяльності [2]. Отже, категорія "спеціальне використання природних ресурсів" являє собою певний набір елементів – юридичних фактів, що в сукупності складають особливий фактичний юридичний склад, наявність якого є єдиною підставою
виникнення обов‘язку щодо сплати того чи іншого
природоресурсного збору. До таких фактів можна
віднести надання відповідного природного об‘єкта
в користування (формально – видання ліцензії, дозволу або укладення відповідного договору), а також фактичне здійснення дій платником щодо експлуатації природного ресурсу.
Саме в зв‘язку з початком фактичного використання природних ресурсів на підставі відповідних дозволів чи ліцензій і виникає
обов‘язок природокористувача сплачувати встановлені законом природоресурсні збори. Тобто
платіжне зобов‘язання платника виникає лише
після появи передбаченого в акті законодавства
об‘єкта обкладення. До того часу, коли відсутній
правовий і фактичний зв‘язок (надане державою
право спеціального використання природного
ресурсу) між платником і природним об‘єктом
(ділянкою надр, лісових масивів тощо), доти ми
не можемо говорити про наявність об‘єкту природоресурсного платежу і виникнення обов‘язку
його сплати. Це зумовлено тим, що обов‘язок по
сплаті платежу за використання певного природного ресурсу пов‘язаний не з його належністю
платнику на певному правовому титулі, а саме з
використанням його збоку платника.
В юридичній літературі трапляються й інші думки з приводу моменту виникнення об‘єкта
обов‘язкового платежу. Так, О.О. Журавльова
вважає, що об‘єктом податку на видобування
корисних копалин, який передбачений Податковим кодексом Російської Федерації, є факт виникнення права власності на видобуті копалини, що
підтверджує правовий зв'язок між природним
ресурсом та платником податку [10, с. 85]. Однак обов‘язок сплати платежів за використання
ресурсів надр як в Україні, так і в Росії, передбачає також перерахування коштів в бюджетні фонди не лише за фактично видобуті корисні копалини, але й за погашені або втрачені об‘єми мінералів в надрах понад рівень нормативних
втрат. В такому випадку права власності на відповідну частину корисних копалин у надрокористувача не виникає, однак він все одно несе платіжний обов‘язок. Отже, визначення виникнення
права власності на добуті природні ресурси в
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якості об‘єкту природоресурсних платежів та
підстави виникнення відповідного обов‘язку по їх
сплаті є необґрунтованим. Тому ми солідаризуємось з позицією Г.Р. Голованова, який зазначає, що
юридичним фактом, з наявністю якого виникає
обов‘язок по сплаті податку на видобуток корисних копалин, є власне сам видобуток мінеральних
запасів [8, с. 12]. При цьому виникнення або перехід власності на вилученні з природного середовища ресурси в жодному випадку не є об‘єктом
зборів за використання природних ресурсів.
Об‘єкт природоресурсних платежів, під
яким ми розуміємо спеціальне природокористування, включає також в себе і такі види діяльності як здійснення викидів та скидів забруднюючих
речовин, розміщення відходів. Адже під природокористуванням в широкому розумінні вважається будь-який вплив людини на навколишнє
природне середовище, в тому числі і забруднення довкілля. Однак є й протилежні позиції з цього приводу, відповідно до яких об‘єкт збору за
забруднення навколишнього природного середовища (теперішнього екологічного податку –
прим. авт.) слід розглядати окремо від конструкції природоресурсних зборів [26, с. 12].
Тісно пов‘язаним з об‘єктом обов‘язкового
платежу є такий елемент його юридичної конструкції як предмет обкладення. Необхідно розрізняти ці два елементи конструкцій податків і
зборів з метою чіткого виокремлення з матеріального світу саме тих предметів, з якими законодавець пов‘язує настання податкового зобов‘язання. В теорії податкового права левова
частка науковців під предметом податку або іншого обов‘язкового платежу розуміють предмети
матеріального світу, володіння якими породжує
у власника майна обов‘язок сплатити податок
[11, с. 182; 23, с. 127; 24, с. 60]. Окремі автори
також визначають предмет податку як певне благо, відносно якого вимірюється здатність особи
нести податковий тягар [4, с. 115; 10, с. 78].
Підтримуючи в цілому наведені дефініції,
ми схильні вважати предметом платежів за спеціальне природокористування природні ресурси
певного виду, що виступають об‘єктом права
спеціального природокористування і володіють
відповідними кількісними та якісними характеристиками. В той же час законодавець термін
"предмет оподаткування" у Податковому кодексі
взагалі не застосовує, змішуючи його по суті із
поняттям об‘єкту платежів за спеціальне природокористування [1, ст. 242, 263].
Під природними ресурсами в загальному
розуміють сукупність об‘єктів та систем живої і

неживої природи, які використовуються або можуть бути використані при досягнутому рівні
виробничих можливостей для задоволення різноманітних потреб суспільства. Таким чином, до
числа предметів природоресурсних платежів
можна віднести надра, наданні у користування в
межах гірничого відводу, корисні копалини, що
містяться в них, радіочастоти, лісові ресурси (деревина, живиця, другорядні матеріали), рослинні
і тваринні ресурси, прісні водні ресурси та їх акваторії, атмосферне повітря тощо.
Однак предмет природоресурсних платежів має ряд особливостей як правового, так і позаправового характеру. З юридичної точки зору,
той чи інший природний ресурс може бути предметом обкладення ресурсними зборами лише у
випадку його індивідуалізації шляхом визначення меж в натурі на місцевості чи іншим чином, і
подальшого його закріплення за конкретним
природокористувачем (надання гірничого відводу, ділянки лісу, права користування акваторією). Специфічним предметом володіє екологічний податок, яким виступають забруднюючі речовини, викиди і скиди в процесі здійснення господарської діяльності природокористувачів [1,
ст. 242]. Їх індивідуалізація здійснюється під час
затвердження лімітів та видачі інших дозвільних
документів, встановлення відповідних нормативів. Можна відзначити, що на відміну від податкових платежів, предмет природоресурсних зборів завжди носить індивідуально-визначений характер, а його параметри та властивості є визначальними при вирахуванні обсягу майнового
обов‘язку природокористувача щодо сплати відповідних платежів.
Крім того, предметом природоресурсних
платежів також може бути і продукція при сплаті
вже згадуваного екологічного податку на продукт,
що застосовується в деяких зарубіжних країнах. В
останньому випадку чітко проявляються внутрішні
функціональні зв‘язки між різними елементами
юридичної конструкції, взаємовплив та взаємозалежність між ними. Так, зміна одного елемента – в
даному випадку предмета платежу, цілеспрямовано здійснюється для полегшення обліку платіжних
зобов‘язань дрібних забруднювачів і відповідно
моделювання більш ефективного механізму справляння екологічних платежів. Зміна одного елемента (предмета) призводить до зміни також і суб‘єкта
платежу, появи податкового агента, і разом з тим,
забезпечує більш адекватне регулювання питань
компенсації шкоди, заподіяної довкіллю.
Інколи законодавець в цілях забезпечення
зручності правового регулювання природоресур-
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сних платежів вдається до штучного закріплення
того чи іншого природного ресурсу в якості предмета конкретного платежу, незважаючи на його
фізико-екологічні властивості. Зокрема, в теорії
екологічного права і досі точаться дискусії з приводу того, чи вважаються підземні води корисними
копалинами чи все-таки вони являються водними
ресурсами [5, с. 180; 7, с. 41; 9, с. 357-362; 16, с. 40;
18, с. 27-32; 25, с. 30]. Однак, законодавець розглядає підземні води в якості предмета саме платежів
за використання надр [1, ст. 263.9].
Щодо позаправових характеристик природних ресурсів слід відзначити наступне. Природні ресурси завдяки сукупності специфічних фізичних, хімічних, біологічних та інших властивостей були і завжди будуть об‘єктами, що мають
унікальне та винятково важливе економічне, народногосподарське, соціальне, культурне, історичне значення, складають основу життєдіяльності людини. На відміну від інших об‘єктів правового регулювання, природні ресурси характеризуються невідновністю, є переважно вичерпними, виступають в ролі операційного базису для
антропогенної діяльності, її основним матеріальним ресурсом та головним засобом виробництва.
Крім того, з економічної точки зору, вони, будучи невідокремлені від навколишнього природного середовища, потребують комплексного використання в рамках різноманітних екосистем, фактично не мають вартості, вираженої в грошовому еквіваленті, а їх споживчі властивості важко
піддаються економічній оцінці.
Поряд з цим, правовий статус природних
об‘єктів, як правило неоднозначний. Вони виступають у двох якостях. По-перше, як природні
ресурси й, по-друге, як складова частина навколишнього природного середовища. В.В. Петров
наділяє природні об'єкти, крім того, трьома титулами: власне як об'єкта охорони, об'єкта власності та об'єкта господарювання [19, с. 116]. Диференціація природних ресурсів в залежності від їх
властивостей, соціально-економічного значення,
здатності до відновлення зумовлює і відповідну
диференціацію правового режиму платного природокористування, а також його економічного
механізму, який представлений широким спектром природоресурсних платежів у різних правових формах. Крім того, природні ресурси згідно
Основного Закону розглядаються як надбання
народу – звідси особливий їх правовий режим.
Вони не виступають в якості продукту праці людини, і ця характеристика їх як предмета обкладення виступає чи не найголовнішою, що в свою
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чергу визначає ряд інших особливостей вже самого об‘єкта природоресурсних платежів.
Предмет природоресурсних платежів володіє рядом фізичних параметрів – це можуть
бути еколого-географічні, геологічні, та інші
умови використання природних ресурсів, а також
їх фізико-хімічні, біологічні особливості, що застосовуються в якості масштабу того чи іншого
природоресурсного платежу та встановлення бази обкладення. В той же час база обкладення характеризує предмет з кількісної сторони. Кількісними параметрами виступають відповідно обсяги використовуваних або спожитих (вилучених)
природних ресурсів. Базою обкладення при різних видах спеціального природокористування
може виступати, наприклад, обсяг заготовленої
деревини певних порід, живиці, обсяг промислового забору води з різних категорій прісних водойм, об‘єм надр, використовуваних в цілях, не
пов‘язаних з видобуванням корисних копалин, обсяги видобутих або погашених запасів корисних
копалин, рівень та ширина смуги (діапазону) радіочастот тощо. База обкладення встановлюється
для кожного збору за спеціальне використання
природних ресурсів окремо. Це дає змогу забезпечити її однорідність, можливість застосування до
бази оподаткування конкретної одиниці її виміру
(тонни, кубометри, мегагерци тощо), простоту визначення розміру платежів, достовірний її облік.
Особливістю бази обкладення окремих
платежів за спеціальне використання природних
ресурсів є, зокрема те, що законодавець передбачає можливість встановлювати своєрідну "верхню" межу її кількісного розміру у вигляді лімітів,
наприклад на водокористування або здійснення
викидів чи скидів забруднюючих речовин у довкілля. Тобто, на відміну від більшості інших
обов‘язкових платежів, розпорядчими актами
державних органів при видачі дозволів на природокористування визначається наперед заданий
граничний максимум формування бази обкладення природоресурсними платежами протягом
податкового періоду. Ліміти на природокористування, що є елементами зобов‘язальних відносин
між природокористувачем і державою (територіальною громадою) через зовнішні зв‘язки юридичної конструкції природоресурсних платежів
визначають специфіку одного з її фіскальнокомпенсаційних елементів – бази обкладення. В
разі формування протягом звітного періоду бази
обкладення в більших обсягах, має місце перевищення відповідних лімітів, що тягне за собою
зміну ставки природоресурсного платежу, причому в її кратному збільшенні, з метою стиму-
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лювання платника до раціонального використання природних об‘єктів, дотримання своїх
обов‘язків як природокористувача. Такий механізм передбачений, зокрема для збору за спеціальне використання водних ресурсів, де в разі перевищення водокористувачами встановленого
річного ліміту використання води збір обчислюється і сплачується у п'ятикратному розмірі виходячи з фактичних обсягів використаної води
понад встановлений ліміт, ставок збору та коефіцієнтів [1, ст. 327.1].
Висновки. Об‘єктом природоресурсних
платежів є спеціальне використання природних
ресурсів певного виду. Категорія "спеціальне
використання природних ресурсів" являє собою
певний набір елементів – юридичних фактів, що
в сукупності складають особливий фактичний
юридичний склад, наявність якого є єдиною підставою виникнення обов‘язку щодо сплати того
чи іншого природоресурсного збору. До таких
фактів можна віднести надання відповідного
природного об‘єкта в користування, а також фактичне здійснення платником дій щодо експлуатації природного ресурсу. Саме в зв‘язку з початком фактичного використання природних ресурсів на підставі відповідних дозволів чи ліцензій
і виникає обов‘язок природокористувача сплачувати встановлені законом природоресурсні збори. Предметом платежів за спеціальне природокористування є природні ресурси певного виду,
що виступають об‘єктом права спеціального
природокористування і володіють відповідними
кількісними та якісними характеристиками. З
юридичної точки зору той чи інший природний
ресурс може бути предметом обкладення ресурсними зборами лише у випадку його індивідуалізації шляхом визначення меж в натурі на місцевості чи іншим чином і подальшого його закріплення за конкретним природокористувачем.
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D.V. Kostya
Legal and material objects as the elements of legal consrtuction of natural resources payments
Summary
The article is devoted to essential determination of the concept of legal object of imposition by the natural
resources payments (NRP). The author draws distinction and simultaneously establishes correlation between such
phenomena as legal and material object of payment imposition. Also their place among the system of fiscalcompensating elements of NRP legal structure has been ascertained. Additionally the article covers issues of their
functional role in the process of paying ecotax and other NRP by natural resources users.
Key words: legal object of imposition, material object of imposition, NRP, legal structure of NRP,
right to special nature management.
Д.В. Костя
Объект и предмет как элементы юридической конструкции природоресурсных пдатежей
Аннотация
Статья посвящена вопросам определения сущности и содержания понятия объекта обложения
природоресурсными платежами. Автором осуществлено разграничение категорий "объект" и "предмет обложения", а также место в системе фискально-компенсационных элементов юридической
конструкции природоресурсных платежей. Раскрыто функциональное назначение данных элементов
в рамках реализации обязательств природопользователей относительно уплаты экологического налога и сборов за специальное природопользование.
Ключевые слова: объект обложения, предмет обложения, природоресурсные платежи, юридическая конструкция природоресурсных платежей, право специального природопользования.
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КОНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ: ЗАРОДЖЕННЯ ІДЕЇ
Досліджується історія зародження ідеї конституціоналізації публічних фінансів у передових країнах світу
(перш за все Англії та Франції), історія формування європейських нормативних підходів до конституційналізації публічних фінансів, аналізується зміст деяких основних нормативних актів конституційно-правового
характеру XIII – XVIIІ століть, частково розкривається об‘єктивна зумовленість конституціоналізації публічних фінансів в епоху Середньовіччя.
Автор стверджує, що в тій чи іншій формі більшість ініціатив середньовічних парламентів щодо обмеження абсолютистської влади монарха були спрямовані на питання фінансового управління, встановлення податків за попередньою згодою народу або його представників, контролю над державними витратами.
Ключові слова: конституціоналізація, акти конституційно-правового характеру, податки, представницьке
погодження, бюджет, бюджетні повноваження.

Постановка проблеми. Конституціоналізація публічних фінансів надзвичайно складне та
багатоаспектне явище правової дійсності, яке має
давню історію. Ще свого часу Амеллер М., здійснюючи порівняльне дослідження структури і
діяльності представницьких органів 55 країн світу, відзначив: ―Для історії парламенту характерна боротьба за здійснення повноважень у сфері
[публічних] фінансів; вони були тим ядром, навколо якого поступово складалися сучасні конституційні системи. Законодавчі повноваження
парламенту, які в даний час розглядаються як
одна з основ демократичного устрою, були набуті парламентом після того, як він набув повноважень у сфері [публічних] фінансів: народ спершу
вимагав, а згодом і завоював право утверджувати
(або не утверджувати) податок до того, як почав
домагатися участі в нормотворенні. Саме це право у поєднанні з правом подавати петиції і забезпечило англійській Палаті общин її повноваження у сфері законодавства. Змушуючи королівську
владу йти назустріч її побажанням в якості умови
ухвали її податкової політики відповідно до відомиого принципу ―скарги завжди передують задоволенню вимоги‖ Палата общин поступово домагалася спершу подавати, а згодом і приймати ті чи
інші закони, а також слідкувати за виконанням своїх рішень в усіх сферах управління, так само, як у
сфері [публічних] фінансів‖ [15, с. 368].
Проблеми конституціоналізації публічних
фінансів в Україні вимагають дослідження історії зародження ідеї конституціоналізації цих суспільних відносин у передових європейських країнах, історії формування європейських нормативних підходів до конституціоналізації публічних
фінансів. Усе вищесказане й зумовлює актуальність обраної теми дослідження.

Ступінь наукової розробки проблеми.
У сучасній українській юридичній літературі відсутні спеціальні праці, у яких висвітлювалася б
історія зародження та формування ідеї конституціоналізації публічних фінансів. Є лише окремі
епізодичні згадки про це у наукових працях Гаврилюк Р.О. [8], Вдовічена В.А. [5], Георгіци А.З.
та Шукліної Н.Г. [9]. Тому основними джерелами дослідження проблеми зародження та формування ідеї щодо конституціоналізації публічних
фінансів стали нормативні акти конституційноправового характеру XIII – XVIIІ століть, праці
відомого вченого правника кінця ХІХ – початку
ХХ століть Алексеева А.А. [2; 3] та деякі праці
зарубіжних дослідників, зокрема Годме П.М.
[17], Амеллера М. [15] та деяких інших.
Мета статті. Дослідити історію зародження
та формування ідеї конституціоналізації публічних
фінансів у передових європейських країнах (перш
за все Англії та Франції), проаналізувати зміст деяких основних нормативних актів конституційноправового характеру XIII – XVIIІ століть, розкрити
об‘єктивну зумовленість конституціоналізації публічних фінансів в епоху Середньовіччя.
Виклад основного матеріалу. Щоб знайти
правильну точку відліку в процесі конституціоналізації публічних фінансів, на думку автора,
необхідно звернутися до історично перших конституційних актів, які, як відомо, були прийняті
в епоху Середньовіччя.
Середньовічне праворозуміння вимагало,
щоб ―король жив на свої власні засоби‖ і з них
покривав витрати на державне управління. Якщо
королівських доходів не вистачало, то король міг
накладати податки на своїх підданих, однак для
стягнення останніх вимагалося їх представницьке погодження [3, с. 1]. Так, уже у Великій Хартії
Вольностей було постановлено, що, за винятком
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трьох старих феодальних повинностей, які не
повинні бути надмірними, король не буде стягувати жодного іншого податку та/або збору без
згоди Загальної Ради королівства: ―ні щитові
гроші, ні допомога не повинні стягуватись у королівстві нашім, як тільки за загальною порадою
королівства нашого, окрім того, якщо це не для
викупу нашого із полону, і не для введення у лицарі найстаршого сина нашого, і не для першого
шлюбу дочки нашої найстаршої; для цього необхідно давати лише помірну допомогу, і так же
необхідно діяти і стосовно допомоги від міста
Лондона‖ [6, ст. 12]. У цих положеннях Великої
Хартії Вольностей знайшла своє конституційне
втілення практика другої половини XII ст., відповідно до якої король не міг стягувати надмірні податки без згоди платників податків (або їх представників), адже останні розглядали такого роду податки як власний дарунок, як добровільно надану допомогу королівській владі [3, с. 4].
Наступну згадку про право парламенту надавати згоду на введення нових податків та/або
зборів знаходимо в Підтвердженні хартії від 5
листопада 1297 року, прийнятої в царстві Едуарда І, яка містила положення, згідно з яким король
підтверджує за себе і своїх спадкоємців усім ―архієпископам, єпископам, абатам, пріорам та іншим людям святої церкви, графам і баронам і
всій громаді країни, що ні для якої потреби ми не
будемо брати такого роду допомоги грошима і
працею і довільних стягнень з нашого королівства інакше, як за загальною згодою всього королівства і для загальної користі самого королівства, виключаючи стародавні допомоги і вимоги,
які відповідають закону і звичаю‖ [20, VI].
Алексєєв А.А. стверджує, що даний акт є
актом перемоги народу над королівською владою, адже право затвердження податків і зборів
визнавалося вже не тільки за королівськими васалами, які входили в Загальну Раду королівства,
але й за громадою, представники якої вже не раз
скликалися до цього часу королем з метою отримання їх погодження на стягнення податків
та/або зборів. Щоправда, такого роду погодження ―було ще поки обмежене‖; король залишав за
собою право стягувати ―стародавні допомоги і
вимоги‖, не отримуючи погодження з боку парламенту, що при невизначеності і розмитості даного поняття давало йому можливість широкого
використання даного права. Тим не менше, необхідність отримання згоди представників платників податків на його стягнення було в принципі
визнано королем і закріплено в конституційному
акті. І в подальшому дане право визнавали навіть
110

такі абсолютистсько налаштовані монархи із династії Тюдорів, як Генріх VIII та Єлизавета, хоча
й на практиці постійно його порушували [3, с. 6].
Конституційно-правовий статус англійського парламенту істотно змінюється з приходом
до влади династії Стюардів, представники якої,
сповідуючи ідеї божественного походження королівської влади і возвищення королівської влади над парламентськими законами, вступили у
відкриту боротьбу із парламентом. І вже в роки
правління першого із них – Якова І, Палата общин прийняла звернення до короля: ―беручи до
уваги, що ваша величність, не запитавши думки і
поради парламенту, в мирний час стягували великі збори і у великій кількості, ніж хто-небудь
із ваших благородних предків у воєнний час, Палата общин просить, щоб усі збори, які стягуються без згоди парламенту, були скасовані і виведені, і щоб законним способом було оголошено,
що всі податки на ваш народ, його майно і товари,
які накладаються інакше, як за загальною згодою в
парламенті, визнавалися б тепер і на майбутнє незаконними‖ [11]. Дана резолюція була винесена в
результаті обговорення в Палаті общин рішення
суду казначейства у справі купця Батса (Bates),
який відмовився сплачувати податки та збори, введені без погодження парламенту, згідно з даним
рішенням, за королівською владою визнавалося
право встановлювати і стягувати будь-які податки
та збори. Однак протест Палати общин не призвів
до жодних практичних результатів; податки та
збори продовжувалися стягуватися, як і раніше, без
згоди парламенту.
Будучи незадоволеними такою податковою
політикою, обидві палати англійського парламенту в 1628 році представили королю ―Петицію
про права‖, в якій Палата общин і Палата лордів,
посилаючись на Велику Хартію Вольностей та
інші документи конституційно-правового характеру, які гарантували права та свободи англійському народу, вказували на зловживання в управлінні і клопотали про їх усунення: ―духовні і
світські лорди і общини, присутні в парламенті,
вірнопіддано представляють нашому верховному
государеві королеві нижченаведене: оскільки
статутом, виданим за царювання короля Едуарда
I, оголошено й узаконено, що жодні податі або
збори не будуть установлюватися і стягуватися в
цьому королівстві королем або його спадкоємцями без доброї волі і згоди архієпископів, єпископів, графів, баронів, лицарів, городян та інших
вільних людей з общин цього королівства; і владою парламенту, скликаного на двадцять п‘ятому році царювання короля Едуарда III, оголоше-
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но й узаконено, що на майбутній час ніхто не має
бути змушений проти своєї волі давати у позику
гроші королеві, адже такі позики суперечили
справедливості і вільностям країни; і іншими законами цього королівства постановлено, що ні на
кого не мають бути накладені повинності або
податки, що іменуються добровільним приношенням або подібні ним збори; в силу вищезазначених статутів та інші добрих законів і статутів цього королівства, Ваші піддані успадкували
ту свободу, що вони не можуть бути примушені
платити який-небудь податок, подать, збір або
іншу подібну повинність, не встановлену загальною згодою в парламенті‖ [16, ст. 1], ―духовні і
світські лорди і общини вірнопіддано просять
Вашу пресвітлу величність, аби надалі ніхто не
був змушеним платити або давати що-небудь у
вигляді дару, позики, приношення, податку або
якого-небудь іншого подібного збору, без загальної
згоди, даного актом парламенту…‖ [16, с. 10]. Після деяких вагань король змушений був піти на поступки і дати свою згоду на затвердження цієї петиції. Хоча, зважаючи на характер епохи, було наївним вважати, що король буде дотримуватися взятих зобов‘язань. Він, як і раніше, присвоював собі
фінансову владу, продовжував самовільно вводити
та стягувати податки і збори.
Під час Англійської революції XVII ст. серед конституційних актів, які мають безпосереднє відношення до конституціоналізації оподаткування, варто перш за все назвати парламентський акт ―Форма правління державою Англії, Шотландії та Ірландії і володіннями, що їм належать‖, від 16 грудня 1653 року, де зазначалося,
що ―закони не можуть бути змінені, припинені,
виведені із застосування або скасовані, так само
як і не можуть бути видані які-небудь нові закони або введені які-небудь податки, збори або податі, якими обкладається народ, інакше, як з його
згоди, вираженої в парламенті‖ за винятком деяких випадків, указаних у даному акті [18, ст.
VI]. В Ордонансі про об‘єднання Англії і Шотландії від 12 квітня 1654 року, конкретизувалася
дана конституційна норма: ―всі податі, державні
податки і мита, в чому б вони не полягали, мають накладатися, обчислюватися і стягуватися
пропорційно всьому населенню…‖ [13].
Водночас, на думку автора, принцип установлення податків винятково за згодою народу
(чи його представників) остаточно сформувався
та утвердився саме у Франції під час французької
революції. В одному із перших своїх революційних актів, а саме Декреті від 17 червня 1789 року, Національні збори проголосили незаконність

усіх податків, які стягуються без згоди народу, і
визнали існуючі податки лиш тимчасово, лише
до моменту їх розпуску: ―Визнаючи, що всі існуючі в даний час королівські податки, на стягування яких не було дано згоди нації, незаконні і,
як наслідок, нікчемні в самому своєму існуванні,
Національні Збори встановлюють, що вони дають свою згоду тимчасово за націю на те, щоб
усі повинності і податки, хоча й незаконно встановлені і стягувались, продовжували стягуватися
до дня розпуску цих Зборів, з яких причин цей
розпуск не був би проведений. Національні Збори постановляють, що, коли прийде цей день,
будь-яке стягування повинностей і податків, на
які не було дано згоди Зборів, буде припинено в
усіх провінціях королівства, яка би не була форма їх управління‖ [10].
Отже, все вищевикладене дає достатні підстави стверджувати, що вже перші конституційні
акти епохи Середньовіччя встановлювали право
представників громади погоджуватися на встановлення податків. Що ж стосується державних
видатків, то принцип встановлення парламентського контролю над здійсненням державних видатків (а в подальшому і принцип парламентського
затвердження державних видатків), то він отримав своє конституційне закріплення значно пізніше. Перший може розглядатися як логічний
наслідок другого [17, с. 361].
З окремими спробами такого контролю ми
зустрічаємося в епоху середньовічних парламентів, які у зв‘язку із надмірним податковим тягарем намагалися підкорити своєму впливу державні витрати й упорядкувати фінансове управління. Не задовольняючись одним лише правом щодо надання згоди на стягнення податків, середньовічні парламенти всіма можливими способами намагалися впливати і на видатки держави,
прагнули присвоїти собі контроль над витрачанням вотованих сум. Так, у кінці XIV ст. – на початку XV ст. можна назвати ряд випадків, коли
англійський парламент вотував субсидії на чітко
визначені цілі. Асигновані суми повинні були
витрачатися на вказані парламентом напрямки;
ці кошти не дозволялося витрачати на задоволення інших потреб [3, с. 9].
Досліджуючи бюджетні повноваження середньовічного французького парламенту, Алексєєв А.А. відзначає, що ―якщо з питання про податки всі верстви сходяться в тому, що одностайно вимагають згоди народу на їх стягнення,
далеко не можна сказати те ж саме відносно
державних витрат‖. Зокрема, тогочасний середньовічний французький парламент мало цікавило
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питання використання вотованих королю субсидій: ―Вони обмежувалися лише тим, що виявляли
свою згоду на встановлення тих чи інших повинностей і передавали самому королю [право] визначити витрати, на покриття яких повинні були
піти відпущені суми. Щоправда, в деяких виняткових випадках, у критичні хвилини державного
життя, вони розширювали свої фінансові повноваження й отримували контроль і над витрачанням
державних коштів‖ [2, с. 6]. Зокрема, Ордонанс 28
грудня 1355 року [7, art. 45] постановляв, що податок, на стягнення якого Генеральні штати дали
своє погодження, повинен був отримати чітко визначене призначення. Він повинен був піти на потреби війни, і особам, які були уповноважені на його стягнення, було доручено не підкорятися тим
розпорядженням короля, які були спрямовані на
яке-небудь інше його використання. З метою контролю за правильним застосуванням вотованих сум
Генеральним штатам було надано право зібратися
через 3 місяці з метою отримання звіту.
―[Генеральні] Штати, зібрані в Блуа Генріхом
ІІІ в 1576 році, точно так же не обмежувалися одним підтвердженням свого права на податки. Вони
вимагали, щоб вотовані ними податки пішли на
покриття визначених витрат, щоб була призначена
особлива виборна комісія…, обов‘язком якої був
би контроль над стягненням державних доходів і
проведенням витрат‖ [2, с. 7].
Нарешті, Збори нотаблів, скликані в Руані
Генріхом IV в 1596 році, ―висунули вимогу щодо
допуску їх до безпосередньої участі у фінансовій
адміністрації країни. Вони запропонували організувати особливу Раду, так звану conseil de
raison …, яка повинна була би завідувати частиною державних доходів і витрат, які відзначаються регулярним характером, тоді як інша їх
частина – сюди відносилися витрати, які Збори
називають політичними і котрі підлягають зміні,
такі як: витрати на війну, на утримання посольств, подарунки, пенсії і т.п. – передаються
королівській владі‖ [2, с. 8].
Однак такі спроби Генеральних штатів
1355 року, 1576 року (а також Зборів нотаблів
1596 року), спрямовані на більш тривалу їх
участь у фінансовій владі, аж до присвоєння їм
контролю над витрачанням державних коштів і
навіть до безпосереднього розпорядження ними,
―носили тимчасовий характер і не були зведені у
чітку систему‖. Викликані винятковими обставинами, критичним становищем, у якому знаходилася королівська влада, вони водночас зазнавали краху, як тільки король знову відчував свою
силу і міг протиставити її домаганням Генераль112

них штатів. Ініціативи 1355 року не призвели, як
відомо, до тривалих результатів, не спричинили
суттєвих змін у загальному правовому становищі
Генеральних штатів у державному житті. Уже 5
років потому, а саме 5 грудня 1360 року, був виданий Ордонанс, яким установлювалися на шість
років окремі податки без попереднього погодження на них Генеральних штатів. Так само не
мала успіху ні комісія, обрана Генеральними
штатами в 1576 році, ні conseil de raison 1596 року. В руках комісії, яка покликана були контролювати фінансове управління, не було необхідних для цього матеріалів; звіти, які їй подавалися, були складені надто коротко і викликали
сумніви у їх достовірності. Члени conseil de
raison відчувши цілий ряд труднощів у своїй роботі і переконавшись у своїм безсиллі, звернулися до короля з проханням звільнити їх від покладеної на них місії [2, с. 9].
У 1641 році Людовік XIII видав Едикт,
який забороняв парламентам втручатися у державні справи й адміністрацію, в якому відзначалося, що ―паризький парламент та інші наші трибунали були засновані тільки для того, щоб давати правосуддя нашим підданим‖. Едикт установлював паризькому парламенту та іншим подібним до нього інституціям ―найсуворіші заборони
на майбутній час не тільки брати у своє відання
будь-які справи, подібні до тих, які вищеназвані,
але взагалі всі справи, які можуть стосуватися
держави, адміністрації та уряду‖. Ст. 5 Едикту
містить категоричну заборону на внесення змін у
королівські едикти та декларації щодо державних
фінансів: ―…Що стосується едиктів і декларацій
щодо наших фінансів, то ми бажаємо і наказуємо,
щоб, якщо, після того як вони будуть надіслані їм,
зустрінеться яке-небудь затруднення при їх реєстрації, вони поверталися для подання нам, щоб ми
могли зробити в них зміни, які вважатимемо за потрібне, вони ж не матимуть права вносити до них
які-небудь зміни своєю владою або ж уживати слова ―ми не повинні і не можемо‖, що образливо для
авторитету государя‖ [19].
Само собою розуміється, що при таких
умовах не могло скластися жодних постійних
форм участі тогочасних парламентів у формуванні державних витрат і в контролі за їх витрачанням. Самі ж парламентські ініціативи щодо
контролю над здійсненням державних видатків, в
силу відсутності парламентського досвіду в цій
сфері, відрізнялися значною різноманітністю та
безсистемністю; вони були не завжди чіткими та
зрозумілими [3, с. 9]. Парламентський контролю
над державними витратами в епоху Середньовіч-
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чя відрізнялися розрізненим характером і ще не
були введені в систему [3, с. 9]. Парламент мав
право ―давати або відмовити в своїй згоді на обкладення жителів податками, але не брати участь
в розподілі державного доходу по різних статтях
витрат‖ [14, с. 194].
З прийняттям Декларації прав людини і громадянина [12] 26 серпня 1789 року відбулася чітка конституціоналізація права парламентського
контролю за державними видатками. Висунувши
вимогу участі народу у створені закону (―Закон є
виразом загальної волі. Усі громадяни мають
право брати участь особисто або через своїх
представників у його створенні…‖ (ст. 6)) і визнавши необхідними суспільні податки та збори
для утримання військової сили і управління державою (―Для підтримки спільної сили і на адміністративні витрати є необхідним загальний внесок. Він повинен бути рівномірно розподілений
між усіма громадянами пропорційно до їхніх статків‖ (ст. 13)), Декларація проголосила, що ―Усі
громадяни мають право переконатися самостійно
або через своїх представників у необхідності загального внеску, задля добровільної згоди, щоб слідкувати за використанням і визначати суму, підстави, порядок і тривалість сплат‖ (ст. 14).
Значно раніше (майже на сто років) принцип парламентського контролю за державними
витратами утвердився в Англії. У 1689 році був
прийнятий ―Білль про права‖, який по суті завершив собою процес формування ―фінансових
повноважень [англійського] парламенту‖. У даному акті обидві палати англійського парламенту
відзначають, що ―стягнення зборів на користь і в
розпорядження корони, в силу нібито прерогативи, без згоди парламенту або за більш довгий час
або іншим порядком, чим встановлено парламентом, незаконно‖ [4, ст. 4]. ―Від тепер корона повністю залежить від парламенту в тому, що стосується її доходів; такі наслідки випливають або на
основі щорічно вотованих кредитів, спеціалізованих за визначеними державними витратами,
або на основі актів, уже прийнятих парламентом
і відомі під іменем витрат консолідованого фонду‖ [21]. У такий спосіб, на думку Алєксєєва
А.А., Білль про права в той час послужив вихідним пунктом, з якого бере свій початок сучасне
бюджетне право Великобританії [3, с. 10-11].
Висновки. Можна відзначити, що в тій чи
іншій формі більшість ініціатив середньовічних
парламентів щодо обмеження абсолютистської
влади монарха були спрямовані на питання фінансового управління. Вони висувають старий
принцип – ―принцип, у силу якого податки і по-

даті можуть стягуватися тільки зі згоди народу
або його представників‖. Більшість із парламентів не обмежуються цим, ідуть далі і вимагають,
щоб парламенти допускалися також і до контролю над державними витратами, до певного впливу на них, при цьому інколи не завжди ясно і точно усвідомлюючи сутність і розміри цього
впливу. Алексєєв А.А. стверджує, що всі ці ініціативи були спрямовані на ―встановлення конституції на міцних основах…‖ [2, с. 10-11].
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Constitutionalization of public finance: the origin of ideas
Summary
We investigate the origin of story ideas of constitutionalization of public finance in advanced countries, the
formation of the European regulatory approach to public finance constitutionalization, analyzes the content of
some of the main legislation constitutional and legal XIII - XVIII centuries, partially revealed objective
predetermination constitutionalization of public finance in the Middle Ages.
The author argues that in one form or another most of the initiatives medieval parliaments to restrict
absolute power of the monarch were focused on issues of financial management, taxes with the prior consent of
the people or their representatives, control public expenditure.
Keywords: constitutionalization, acts of constitutional law, representative agreement, budget, budget authority.
А.М. Худик
Конституционализации публичных финансов: зарождение идеи
Аннотация
Исследуется история зарождения идеи конституционализации публичных финансов в передовых странах мира (прежде всего Англии и Франции), истории формирования европейских нормативных подходов к
конституционализации публичных финансов, анализируется содержание некоторых основных нормативных
актов конституционно-правового характера XIII – XVIII веков, частично раскрывается объективная обусловленность конституционализации публичных финансов в эпоху Средневековья.
Автор утверждает, что в той или иной форме большинство инициатив средневековых парламентов
по ограничению абсолютистской власти монарха были направлены на вопросы финансового управления,
установление налогов с предварительного согласия народа или его представителей, контроля над государственными расходами.
Ключевые слова: конституционализация, акты конституционно-правового характера, налоги, представительное согласование, бюджет, бюджетные полномочия.
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V. КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС. КРИМІНОЛОГІЯ
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Служба безпеки України, Київ
СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ КОРУПЦІЇ ЯК КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЯВИЩА
Проведено аналіз теоретичних концепцій та підходів до визначення корупції. Визначені недоліки сучасного розуміння корупції поза межами кримінально-правового регулювання. Запропоноване авторське визначення корупції як кримінально-правового явища.
Ключові слова: корупція, протидія, органи державної влади, державне управління, державна служба

Актуальність теми. Подальші демократичні процеси та перетворення в Україні неможливі без вдосконалення системи державного управління. Метою такого вдосконалення є не стільки
підвищення ефективності функціонування системи, скільки переосмислення її ролі в процесах
державотворення та формування нової парадигми публічного адміністрування, в межах якої
вдасться подолати найбільш гострі системні
проблеми. Однією, якщо не головною, з таких
проблем є корупція. Корупція, як явище, притаманне будь-якому суспільству і будь-якій соціально-економічній формації, оскільки її витоки у
площині індивідуальних потреб і психологічної
витримки конкретного службовця, відповідального за прийняття державно-управлінських рішень на певному рівні. А оскільки корупція –
явище об‘єктивне, то її необхідно враховувати у
процесі реформування вітчизняної системи державного управління, а тому необхідно неупереджено та по-новому підійти до розв‘язання проблеми її подолання. Сучасне нормативноправове й організаційно-інституціональне забезпечення подолання корупції неефективне з двох
причин. По-перше, системний розвиток корупції
призвів до побудови стійкої, майже паралельної
до офіційної владної вертикалі, вертикалі корупційних зв‘язків з проникненням на найвищі щаблі державного управління, що унеможливлює
ефективність боротьби, оскільки влада фактично
бореться сама з собою. По-друге, відсутні дієві
правові підстави зменшення масштабів поширення корупції, одним із яких є впровадження
більш жорстких санкцій щодо осіб, причетних
до корупційних схем.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Проблематика дослідження природи та сутності
корупції надзвичайно актуальна для української
юридичної науки і знайшла своє відображення у
працях таких учених, як К. Абдієв, Т.Давидова,
М. Камлик, О.Костенко, Є.Невмер-жицький,

П. Панченко, В. Попов, Є.Скулиш, К. Сурков,
М. Яблоков та інші.
Мета статті – дослідження природи корупції як кримінально-правового явища в контексті
пошуку шляхів її подолання за допомогою інструментарію кримінального права.
Виклад матеріалу. Аналіз корупції як
кримінально-правового явища у правових реаліях України обтяжений багатьма факторами, і
перш за все тим, що Кримінальний кодекс України [5] на сьогодні не містить поняття «корупції», а тому офіційний законодавець не дає цьому
явищу кримінально-правової оцінки.
Така ситуація породжує специфічні умови
для поширення та розвитку корупції як сталого
соціально-економічного явища. Перебування корупційних відносин за межами методології кримінального права, а отже, й ускладнення, а фактично навіть і відсутність можливості притягнення до кримінальної відповідальності винних
осіб сприяє їх усталенню. Сучасне кримінальне
законодавство містить відповідальність суто за
скоєння злочинів у сфері службової діяльності, що
за своєю природою є фрагментарними поодинокими випадками корупції, але їх теоретико-методологічне обґрунтування позбавлено важливої
ознаки корупційних відносин – системності.
Саме з позиції системності і належить розглядати корупцію як явище, що має соціальноеконо-мічну природу і наслідки, але разом з тим
абсолютно однозначно знаходиться в допустимих межах кримінально-правового регулювання.
Сучасні вітчизняні та закордонні вчені переважно свідомо обходять кримінально-правову
складову корупції, досліджуючи її як явище в
кількох аспектах, переважно соціальному, економічному та політичному. Власне через це на
сьогодні відсутня єдність учених в оцінці цього
явища та в теоретично-концептуаль-ному змісті
самого поняття «корупція».
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Наприклад, В.І. Попов розглядає корупцію
як складне явище, що проявляється одразу і однаково в трьох аспектах: політичному, соціальноекономічному та правовому [9, с. 56-57]. Хоча,
можливо, доцільніше акцент ставити на тому контексті, в якому корупцію можливо подолати, а не
тільки в тому, в якому проявляються її наслідки.
Подібну тріаду природи корупції розглядає
і Р.М. Тучак. Так, дослідник вважає, що зокрема
політичний аспект корупції виражається в проникненні осіб кримінальної орієнтації у структури політичної влади і використанні їх можливостей для задоволення своїх злочинних потреб; соціально-економічний – полягає у спотворенні
(викривленні) корумпованим держапаратом рішень держави з соціально-економічних питань, а
також численними випадками допуску кримінальних елементів до економічних важелів управління; правовий аспект корупції характеризує
лобіювання інтересів у процесі законотворчої
діяльності [13, с. 203-209]. Аналізуючи думку
дослідника приходимо до висновку, що правовий
аспект корупції цілком поглинається політичною
доцільністю, а тому його виокремлення, принаймні так, як це робить дослідник – дискусійне.
Прихильниками політичного аспекту формулювання поняття «корупція» є С.Д. Пундей,
М. Тихоміров, В.К. Євтушевський, М.П. Яблоков, які визначають її як зловживання державною владою, посадою та службовим становищем
з метою отримання матеріальної винагороди.
Вона носить характер злочинної діяльності у політичній сфері, що призводить до дискредитації
апарату державного управління. Цим завдаються
матеріальні й моральні збитки державному устрою, репутації політичної влади, престижу країни на міжнародній арені. Корупція пов‘язана з
підкупом осіб, які перебувають на державній або
громадській службі, з одержанням ними додаткових доходів, благ і переваг за вчинення умисних дій чи бездіяльність. Так, М.П. Яблоков наголошує, що корупція передбачає систематичний
підкуп посадових осіб законодавчої, виконавчої
та судової влади, громадських і політичних діячів, що спричиняє прийняття ними рішень, які
порушують закон або неписані суспільні норми,
їх здійснення часто на користь кримінальних
структур [14, с. 340-347].
Фактично дослідники декларують злочинний характер корупційних зв‘язків, але при цьому свідомо виносять їх за межі правового поля в
площину політичних відносин. Отже, передбачається, щодо осіб, які задіяні у корупційних схемах, має застосовуватись суто політична відпові116

дальність. Такий підхід дає можливість таким
особам уникнути реальної відповідальності.
Значно ґрунтовна думка С.С. Рогульського,
А. Волобуєва, А. Гурова, М.І. Мельника. Вони
акцентують увагу на тому, що правова складова
корупції відображається у гальмуванні прийняття необхідних законів або прийняття таких, які
дають можливість неоднозначного їх тлумачення. Тобто вони вбачають у корупції суто правову структуру як первинну основу протиправної
діяльності чи бездіяльності. Соціально-економічні та політичні чинники корупції є вторинними або надбудовою над її правовою основою [11, с. 153-164; 7].
Така думка прийнятна в контексті подолання корупції, але взаємозв‘язок корупції та негативних соціально-економічних наслідків для
дослідників не виступає як предмет доказування,
а є об‘єктивною реальністю. З погляду ж кримінального права такий зв'язок необхідно не лише
довести, а й вирахувати реальні негативні наслідки
у формі конкретних збитків, що найчастіше є найбільш складним завданням, оскільки через системність корупції її результати проявляються лише з
плином значного проміжку часу.
Досить цікава думка І. Л. Машковської,
Ю. П. Мірошника та Є. Д. Скулиша, які розглядають корупцію як суто протиправну діяльність,
що полягає у підкупі державних службовців і
громадських діячів, хабарництві та зловживанні
службовим становищем, розкраданні державного, колективного або приватного майна, нецільовому використанні бюджетних коштів, зайнятті
чиновниками підприємницькою діяльністю,
сприянні з корисливою метою комерційній діяльності певних осіб, наданні їм необґрунтованих
переваг і пільг, призначенні на посади некомпетентних осіб тощо [6; 8; 12].
Разом з тим значна частина дослідників в
Україні, як правило, не роблять спроб розробки
кримінально-правового складу корупційних злочинів, підміняючи або свідомо ідентифікуючи
корупцію зі злочинами у сфері службової діяльності. Але, по-перше, вітчизняне правове поле
містить цілком конкретне визначення корупції,
яке за своєю сутністю наближене до складу злочинів, визначених у Розділі XVII Кримінального
кодексу України, але відсутність прямої відсилки
до відповідних норм створює правову невизначеність у процесі правореалізації; по-друге, правова регламентація наслідків корупційних діянь
зменшує суспільну небезпечність цього явища,
переводячи його у розряд адміністративних проступків, що створює небажані перешкоди на
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шляху притягнення винних осіб до більш жорсткої кримінальної відповідальності.
У цьому контексті на окрему увагу заслуговує думка М. Камлика та Є. Невмержицького,
які вважають за доцільне законодавчо закріпити
таке визначення корупції: корупція – це діяльність службовців, пов‘язана зі зловживанням
службовим становищем з метою отримання незаконних прибутків і пільг матеріального характеру. Розкриваючи багатоплановий характер
цього зловживання, вони пов‘язують її з організованою злочинністю, розглядаючи їх як єдине
ціле [1, с. 71-74]. Визначення змісту поняття
«корупція» має значення не тільки в теоретичному, а й у правозастосовчому аспекті, адже корупційна ситуація в Україні стала загрозливою,
охопила всі ланки влади та верстви населення.
Суб‘єкти корупції зорієнтовані на максимальне
використання можливостей для особистого збагачення за рахунок помилок, допущених під час
реформування економіки. Крім того, дедалі очевиднішим стає прагнення злочинних елементів
закріпитися і зайняти провідне місце в економіці
з метою продовження злочинної діяльності у політичній сфері [15].
Надзвичайно категоричний в оцінці корупції Н.С. Карпов, який хоча і вказує на те, що корупція не становить самостійний склад злочину, і
звинуватити посадовця в корупції як у вчиненні
злочину неможливо, разом з тим приходить до
висновку про необхідність реформування сучасних підходів до трактування поняття «корупція»
та вдосконалення системи її подолання. Посадовець може бути притягнений до кримінальної
відповідальності лише за дії, що утворюють конкретний склад злочинів. Корупція як явище дійсності – особливий, специфічний соціальний конфлікт, що існує на межі економіки та права. Його
специфіка полягає в тому, що він неминуче виникає між економічними відносинами і нормами
права, що їх регулюють, та об‘єктивно розвиваються. По-перше, розвиток економічних відносин, спрямований на задоволення потреб людини, змушує економічну діяльність долати правові
межі й функціонувати за межами правового поля. Причина полягає в тому, що потреби людей,
котрі зростають, об‘єктивно зумовлюють динаміку економічної діяльності, яку право не встигає своєчасно й адекватно регулювати. Правові
межі, що існують, змушують шукати компроміс
у вигляді підкупу осіб, які стоять на варті обмежень, установлених чинним законодавством. Подруге, мета і форми задоволення окремих потреб
людей, що не відповідають суспільним інтересам

і тому заборонені законом як суспільно небезпечні, формують в економіці нелегітимні види протиправних економічних відносин. Щоб уникнути
викривання, особи, які здійснюють кримінальну
економічну діяльність, ініціюють підкуп осіб,
професійна діяльність яких пов‘язана з їх кримінально-правовим переслідуванням [2].
Наслідки корупції завжди соціально значущі. Проте значущість ця в історичному аспекті
не завжди однозначно впливає на розвиток суспільних відносин, передусім на їх становлення в
період формування нового соціально-економічного устрою суспільного життя. У зв‘язку з цим
економічний, політичний, соціологічний підходи
до вивчення корупції можуть істотно відрізнятися від правового підходу. Проте, які б суспільні
науки не вивчали корупцію, результати завжди
свідчать про те, що на існуючі суспільні відносини корупційні діяння певною мірою завжди
мають негативний вплив. Законодавча влада, зокрема її слабкість, є однією з найсерйозніших
причин існування корупції. Ця влада особливо
слабка в періоди економічних, політичних і соціальних криз. Відсутність необхідного правового
регулювання нових соціально-економічних відносин, що розвиваються, ослаблення соціального
контролю економічної діяльності призводять до
посилення корупційних тенденцій в усіх сферах
суспільного життя. Закони, що спрямовані на
протидію злочинності, по суті залишають недоторканними і корупцію, і тіньову економіку, і
свавілля урядовців, й інші негативні явища [2].
Отже, приходимо до висновку, що проблеми варіативності та неоднозначності у підходах
до визначення поняття «корупція» виникають
переважно через відсутність єдності державноуправлінських підходів у сфері подолання цього
явища. Іншими словами, державна політика у
сфері боротьби з корупцією є не настільки жорсткою, наскільки цього вимагають сучасні вітчизняні реалії. Більше того, вітчизняне законодавство, що є прямою проекцією політичної волі влади на процеси регулювання суспільних відносин,
не забезпечує ефективного подолання корумпованості чиновницького апарату.
Власне, звертаючись до українського законодавства, знаходимо трактування корупції в
спеціальному нормативно-правовому акті – Законі України «Про засади запобігання і протидії
корупції», відповідно до якого корупція – це використання особою, зазначеною в частині першій
статті 4 цього Закону, наданих їй службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей з
метою одержання неправомірної вигоди або

Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. Випуск 714. Правознавство.

117

В.Є. Скулиш

прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для
себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/ пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі,
зазначеній в частині першій статті 4 цього Закону,
або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним
особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей [10].
Відсутність корупції як окремого складу
злочину значно ускладнює притягнення особи до
кримінальної відповідальності, разом з тим ст. 21
Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» регламентує, що за вчинення корупційних правопорушень особи притягаються
до кримінальної, адміністративної, цивільноправової та дисциплінарної відповідальності в
установленому законом порядку [10]. Але які
саме умови притягнення особи до кримінальної
відповідальності вказаний закон не визначає. Разом з тим, визначення корупції за цим законом
майже повністю збігається зі складом злочину,
закріпленому в ст. 364 Кримінального кодексу
України – зловживання владою або службовим
становищем. Так, зловживання владою або службовим становищем – це умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої
себе чи іншої фізичної або юридичної особи
використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби,
якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам
окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб [5].
Крім того, кримінально-правову оцінку корупція, як сукупність дій, отримує і в низці міжнародно-правових актах і конвенціях, ратифікованих Верховною Радою України. Зокрема, мова
йде про Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності (підписана 12 грудня 2000 року) та два Протоколи до неї (підписані 15 листопада 2001 року) [3] та про Європейську Кримінальну конвенцію про боротьбу з корупцією 1999 року (підписана 26 січня 1999 року)
та Додатковий протокол до неї (підписаний 15
травня 2003 року) [4]. Разом з тим, аналіз міжнародних антикорупційних Конвенцій, в яких
Україна є стороною, дає можливість констатувати, що вони не пов‘язані між собою єдиними підходами до визначення корупції. Крім того, текстуальні розбіжності загальних і регіональних
антикорупційних договорів з питань співробітництва та запобігання корупції свідчать про те,
що єдиного трактування такої категорії, як «корупція» не сформувалося.
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З огляду на це виявляється доцільним розглядати корупцію в двох аспектах: у вузькому, в
якому корупція ототожнюється зі злочином; і в
більш ширшому аспекті, в якому власне розшифровується поняття цього злочину. Так, пропонується під корупцією розуміти умисне зловживання
владою чи використання посадовою особою публічного управління свого службового становища в
межах, що перевищують офіційно встановлені, з
метою отримання прямої чи опосередкованої неправомірної вигоди для себе або для третіх осіб.
При цьому ми свідомо уникаємо конструкції «якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам
окремих громадян або державним чи громадським інтересам», оскільки корупція сама по собі є
соціально-небезпечним явищем, а тому негативні
наслідки її поширення є фактом об‘єктивної реальності, який не вимагає додаткового доказування.
Тобто достатнє доказування зв‘язку між діями або
бездіяльністю посадової особи та отримання нею
або третьою особою неправомірної вигоди. Що ж
стосується форм вчинення корупції, то тут доцільно згадати й отримання чи провокація хабара, і перевищення службових обов‘язків, і зловживання
владою або службовим становищем, – тобто всю
сукупність складів злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг.
Отже, переосмислення сутності та значення
корупції як кримінально-правового явища, а також її криміналізація – є необхідною передумовою підвищення ефективності боротьби із нею
на всіх щаблях державного управління. Офіційне
включення поняття «корупція» до інструментарію кримінального права та монополізація регулювання боротьби із корупційними проявами за
допомогою кримінально-правових методів стане
адекватною владною реакцією на сучасний стан
розвитку корупційних відносин в Україні.
Висновки. Відсутність єдиного підходу до
трактування корупції є однією з передумов її
поширення. Неможливість або небажання вітчизняною юридичної науки та українського законодавця виробити єдину жорстку позицію стосовно боротьби із корупцією зумовлює як масштаби, так і форми її поширення. З огляду на це виникає доцільність переосмислення змістового
навантаження терміна «корупція», переведення
його із розряду соціально-економічних чи політичних явищ до суто кримінально-правової
площини. Вважається, що розробка авторського
розуміння корупції та пропозиція імплементації
цього терміна до кримінального законодавства
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сприятиме підвищенню ефективності системи
боротьби з її проявами.
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Essence and value of corruption as a criminal-legal phenomenon
Summary
The analysis of theoretical conceptions and approaches for determination of corruption was conducted. The lacks
of the modern understanding of a corruption beyond the criminal-legal adjusting limits were determined. Author‘s
determination of corruption as a criminal-legal phenomenon was offered.
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В.Е. Скулыш
Сущность и значение коррупции как уголовно-правового явления
Аннотация
Проведен анализ теоретических концепций и подходов к определению коррупции. Выделены недостатки
современного понимания коррупции за пределами уголовно-правового регулирования. Предложено авторское
определение коррупции как уголовно-правового явления.
Ключевые слова: коррупция, противодействие, органы государственной власти, государственное управление, государственная служба.
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СУЧАСНІ РЕАЛІЇ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ
Визначені сучасні реалії, які визначають діяльність транснаціональної організованої злочинність на сучасному етапі розвитку держави. Транснаціональна злочинність в Україні формувалася в надрах економічної
злочинності, і саме економічна складова визначає національні особливості цієї форми злочинності. Робиться
висновок, що в Україні транснаціональна злочинність має свої власні ознаки, а успішність боротьби з нею залежить від наявності політичної волі на вищих щаблях державної влади.
Ключові слова: транснаціональна злочинність, реалії, корупція, державна влада, контроль.

Постановка проблеми. Транснаціональна
злочинність виникла на тлі зростання процесів,
пов‘язаних із глобалізацією, та в своїх основних
передумовах і рисах має спільні ознаки, до складу яких потрібно віднести корисливий мотив,
організовану та структуровану злочинну діяльність на міжнаціональному рівні, корупцію як
складову частину існування цієї форми злочинності, підвищену соціальну небезпечність і т. ін.
Водночас транснаціональна злочинність являє собою явище не тільки наднаціональне, вона є
тією формою злочинності, яка орієнтується на міжнародні кримінальні зв‘язки, маючи в той же час
своє національне обличчя. На користь такого підходу свідчить той факт, що, наприклад, колумбійська
наркомафія кардинально відрізняється за своєю структурою, способами злочинної діяльності, зв‘язками
від афганських угруповань, які займаються наркоторгівлею під прикриттям політико-терорис-тичної діяльності, а українська транснаціональна злочинність
має своє національне обличчя.
Ступінь наукової розробки проблеми. До
питань існування транснаціональної злочинності
на теренах України зверталися М. Г. Вербенський [1], А. Д. Дорошенко [3], А. П. Закалюк [5],
Н. А. Зелінська [6], І. В. Пшеничний [12], В. Ф.
Ущапівський [17] та ін.
Ці вчені суттєво розширили межі наукового сприйняття транснаціональної злочинності,
принциповим у їх дослідженнях є констатація
того, що транснаціональна злочинність характеризується застосуванням особливих методів діяльності, а в описі її основних ознак неминуче
дається характеристика як власне діяльності, так
і її суб‘єктів [1].
Мета статті – аналіз сучасних тенденцій,
які відображають реальний стан транснаціональної злочинності на теренах України.
Саме діяльнісний підхід, або, точніше, сфера
злочинної діяльності з урахуванням суб‘єктного
складу вітчизняних транснаціональних злочинних
угруповань має принциповий характер для з‘ясу120

вання реалій існування та діяльності транснаціональної організованої злочинність в Україні.
Виклад основного матеріалу. Транснаціональна злочинність в Україні сформувалася на
тлі розвалу СРСР, але її витоки треба шукати в
надрах тіньової економіки 70-х – на початку 80-х
років, у колах, що мали можливість виходу за
кордон. Розвитку організованої злочинності
сприяли такі фактори: лібералізація зовнішньоекономічної діяльності, руйнування єдиного економічного простору, відсутність ефективно охоронюваних кордонів, послаблення держави та її інституцій, політична нестабільність, корупція. Під час
перебудови й стихійного переходу до ринку злочинні організації використовували транснаціональні можливості, що відкривалися для контрабандного вивезення нафтопродуктів, золота, металів,
сировини, озброєння, валюти, антикваріату й творів мистецтва до інших країн, контрабандного й
безмитного ввезення товарів до України [1].
Відповідно, транснаціональна злочинність
в Україні формувалася в надрах економічної злочинності, і в наш час саме економічна складова є
визначальним вектором національних особливостей цієї форми злочинності. Сама ж економічна
злочинність при цьому завжди орієнтувалася на
корупційні зв‘язки, що також сформувало сучасну корупційну складову, або, точніше, «корупційну традицію» вітчизняної транснаціональної
злочинності, яка, починаючи із часів «перебудови» пройшла два етапи розвитку: спочатку на галузевому рівні, від міністерств до підприємств, потім
– на територіальному, де створювався організаційний зв'язок керівництва регіонів, регіональних силових структур, податкових служб, а також інших
підрозділів держапарату і залежних від них підприємств і органів з криміналітетом [4].
Уже в ті часи для вітчизняної злочинності
були характерні такі ознаки: 1) значне зрощення
владних структур з тіньовими. Подібна «співпраця» здійснюється на такій основі: залучення
фірмами у власний штат у вигляді «консультан-
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тів» – посадовців високого і найвищого рангу з
метою лобіювання своїх інтересів у державних
інстанціях; 2) установлення пільгових умов функціонування окремих суб'єктів; 3) використання
державного майна й організаційних структур для
отримання неофіційного приватного доходу
державними чиновниками й управлінцями;
4) здійснення у складі великих державних підприємств тіньових операцій (напівофіційно);
5) необмежене нормативно-правове поле у державному законодавстві і значна кількість механізмів щодо здійснення тіньових операцій; 6) відсутність чіткої межі між офіційною і тіньовою
діяльністю; 7) пріоритетність тіньової сфери, яка,
не сплачуючи податків, користується соціальними
послугами, підготовкою робочої сили, державними
субсидіями і іншими недержавними безкоштовними послугами; 8) корумпованість державних службовців різних владних структур і, перш за все, контрольних служб: податкової, санепідемконтролю,
пожежної безпеки і інших [4]; 9) намагання у будьякий спосіб долучитися до джерел іноземної валюти, як засобу збереження коштів, отриманих злочинним шляхом, намагання вивести злочинний
бізнес на новий транснаціональній рівень.
Із тієї пори пройшло майже тридцять років,
але саме ці фактори сформували сучасні реалії,
які зумовлюють основні риси вітчизняної транснаціональної злочинності. На підтвердження
цього тезису можна навести і думку І. М. Даньшина, В. В. Голіни, М. Ю. Валуйської, що нині
організована злочинність в Україні детермінується рядом факторів, серед яких варто назвати
такі: кризові явища в економіці; розрив господарських зв'язків; деформація зовнішньої торгівлі; помилки у процесі приватизації державного
майна; слабкий контроль за діяльністю комерційних банків; поява спільних змішаних акціонерних товариств за участю фізичних і юридичних
осіб, економічна репутація деяких із них іноді
породжує сумніви; зріст «тіньової економіки»,
бартерних угод; непрозорість паливно-енергетичного ринку та ін. [7].
Тобто можемо стверджувати про наявність
історичної спадковості у розвитку злочинності у
бік її транснаціональності,оскільки провідні фактори, що формують її основні риси, залишаються
відносно сталими.
На нашу думку, економічний зміст транснаціоналізації злочинності визначає її національні ознаки, до реалій існування та діяльності транснаціональної організованої злочинності в Україні можна віднести: 1) концентрацію уваги транснаціональної злочинності на ринках і формах

злочинної діяльності, які мають стратегічне значення для держави, впливають на стан національної безпеки; 2) високий рівень доходності та
схем, які здійснюються транснаціональними злочинними угрупованнями; 3) той факт, що сама
держава в особі її окремих посадових осіб створює передумови для існування транснаціональної злочинності, сприяє незаконному збагаченню
представників кримінального бізнесу та забезпеченню власних економічних інтересів; 4) злочинна діяльність здійснюється за схемами, які
добре відомі, майже не приховуються, в певних
випадках мають ознаки легальності; 5) до злочинних співтовариств залучені колишні та нинішні представники правоохоронних органів;
представники інтелігентського середовища; 6)
кошти, які транснаціональні організації отримали злочинним шляхом, легко легалізуються завдяки наявності офшорних схем, що активно засовуються кримінальними структурами.
Ці реалії характерні майже для всіх форм
транснаціональної злочинності: торгівлі наркотиками, торгівлі людьми, торгівлі зброєю і т ін.,
але, як здається, найбільш виразно ці національні
ознаки транснаціональної злочинності простежуються у такій її формі, як контрабанда.
Про те, що держава концентрує увагу на
контрабанді, яку можна визначити як «побутову»
свідчать статистичні дані, які надають правоохоронні органи в останні роки. Майже 90% справ
було порушено у зв‘язку з незаконним увезенням
товарів, з яких 60% кримінальних справ порушено
за фактами контрабанди промислових товарів.
Причому найбільш поширеними предметами у
справах цієї категорії є товари легкої промисловості, крім того, часто предметами контрабанди стають автозапчастини, побутова техніка, близько
10% справ порушено у зв‘язку з контрабандним
увезенням транспортних засобів [15].
Водночас основні обсяги контрабанди концентруються зовсім в інших сферах, і саме ця
«глобальна» контрабанда стає джерелом отримання надприбутків і формує загальне тло української транснаціональної злочинності. На нашу
думку, у найбільш концентрованому вигляді дані
реалії виявляють себе при дослідженні тенденцій
розвитку транснаціональної злочинності на високорентабельних ринках, які перебувають під пильним спостереженням з боку держави, зокрема ринок бензину та дизельного пального.
Статистика свідчить, що в останні роки в
Україну надходять величезні обсяги контрабанди
пального. Логіка наведеного вище висновку елементарна: якщо обсяги надходження акцизних
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зборів у державний бюджет знижуються швидше,
ніж обсяги фізичного споживання палива, то можна з упевненістю констатувати, що даний ринок
являє собою економічне поле для контрабанди.
Фахівці цілком справедливо стверджують,
що раніше для доказу наявності ринку контрабанди потрібно було «здобувати» і «діставати» цифри про різницю між офіційним імпортом і реальними обсягами перевезень нафтопродуктів.
Тепер же ринок уже настільки деформований, що
наявність нелегальних поставок видно неозброєним оком [9].
Якщо ж знов-таки звернутися до даних статистики, то, за даними Міністерства доходів і
зборів України надходження, у 2013 році до бюджету від акцизного збору від торгівлі бензином
і дизпаливом скоротилися на 36% – до 1,6 млрд.
грн. Тоді як Державний комітет статистики надає
дані, що роздрібне споживання бензину в 2013
році скоротилося лише на 10%, тож можна стверджувати, що величезні обсяги палива завозяться
до України контрабандно, і обсяги коштів, які
отримуються злочинним шляхом, нараховують
мільярди гривень.
Потрібно вказати й на те, що основні злочинні угруповання, які здійснюють ці оборудки,
добре відомі, наприклад добре відомою на українському ринку була компанія «Лівела», яка була
визнана злочинною організацією на державному
рівні, хоча раніше ця компанія фактично була
створена самою державою. Компанія «Лівела»
завозила на територію України бензин, фактично
не сплачуючи при цьому податків, прикриваючись дозволом на здійснення цієї діяльності, що
був отриманий за часів керівництва П. І. Лазаренко, засадженого у США, але створена ним структура діяла до 2010 року, контролювала майже
50 % експорту бензину. При цьому експерти
вважають, що за три роки компанія змогла отримати чистий прибуток у розмірі 1,5 млрд. дол.
США [2]. Нині в принципі аналогічні схеми використовують структури, які з упевненістю можна назвати кримінальними, але які, в той же час,
знаходяться під патронатом окремих представників владних структур, мають високі корумповані зв‘язки у політичних колах.
Отже, характерною ознакою транснаціональної злочинності є те, що на її чолі, ще донедавна, стояли посадові особи найвищого рівня, вже
згаданий П. І Лазаренко – прем‘єр міністр України був організатором і керівником транснаціональної злочинної організації, яка отримувала надприбутки в результаті маніпулювання фінансовою діяльністю держпідприємств для передачі
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товарів на мільйони доларів приватним фірмам і
особам, фальсифікувала контракти на придбання
товарів у держпідприємств за завищеними цінами або фальсифікувала сам факт покупки.
Фахівці стверджують, що важливим фактором, який формує національне обличчя транснаціональної злочинності, є організація органів
влади. Ідеться про те, що «підпорядкування правоохоронних органів президенту або уряду створює передумови для того, щоб ці органи фактично були виведені із системи державного контролю. Особливо небезпечним такий стан речей
стає, коли парламентська більшість також є прихильником урядових структур. У державах зі
сталою демократичною системою дії правоохоронних органів контролює громадське суспільство, яке також є контролером діяльності вищих
посадових осіб» [8].
В Україні, на жаль, громадське суспільство
знаходиться у стадії становлення із незрозумілими
перспективами завершення даного процесу, тому
дії транснаціональних злочинних угруповань, які
виявляються у їх співпраці із політичною елітою,
фактично стають неконтрольованими.
З цього приводу В. І. Шакун писав майже
чотирнадцять років тому, що «влада в Україні
користується безсилою ідеологією боротьби зі
своїм тіньовим конкурентом. Якщо вона справді
хоче перемоги, то повинна зробити для себе кілька висновків. Нелегальна влада в Україні за
своїми масштабами і ресурсами перевершує легітимну. Тобто йдеться про тіньову структуру
всього суспільства. І цю структуру не можна перемогти силою. Наприклад, для цього неможливо використовувати держапарат. В умовах тотальної корупції будь-який примус чиновників до
каральних заходів або розширення контрольних
функцій призводить лише до додаткових стягнень. Політична влада не може примусити боротися з криміналітетом навіть правоохоронну систему» [18, с. 14].
На жаль, мусимо констатувати, що з того
часу мало що змінилося, влада, як і раніше, не в
змозі належно контролювати стан транснаціональної злочинності, не кажучи вже про можливості її подолання.
Можна знов-таки погодитися із В. І. Шакун
у тому, що «злочинний світ – це лише "тінь" легітимної влади. А боротьба з власною "тінню" –
справа безнадійна. Оздоровити, в першу чергу,
треба наявну владу, і до того ж на всіх рівнях
піраміди» [18, с. 15].
Такий симбіоз влади та злочинного бізнесу
призводить до того, що наша держава офіційно
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визнана лідером за обсягами тіньової економіки,
кошти в розмірі майже 45% від ВВП знаходяться
у розпорядженні кримінальних або «тіньових»
структур, хоча сама дефініція у цьому разі не має
значення, у будь-якому разі це «брудні гроші»,
отримані внаслідок кримінальної злочинної діяльності [16].
Водночас величезні кошти, які отримуються внаслідок «глобальних» транснаціональних
злочинних оборудок не є, так би мовити, «річчю
в собі», вони активно застосовуються для розвитку вже легального бізнесу, для створення передумов власного збагачення української політикокримінальної еліти, завдяки широкому використанню офшорних схем. Українські високопосадовці стверджують, що у 2013 році з України
виведено в офшори 33 млрд. грн., не підлягає
сумніву, що переважна більшість цих коштів
отримана злочинним шляхом [10].
Треба відверто вказати на те, що до нинішнього року держава не поспішала переривати
канал відмивання «брудних грошей», більше того, про те, що транснаціональна злочинність в
Україні має своєю ознакою вагоме «політичне
прикриття» на найвищому законодавчому рівні,
свідчить хоча б той факт, що у 2013 році Верховна
Рада довгий час не могла ухвалити пакт антиофшорних законів, тож кошти, отримані злочинним
шляхом, продовжували без перешкод виводитися з
України, отримували легальний статус [13].
Викладене вище дає змогу констатувати,
що нині держава втратила контроль за транснаціональною злочинністю, транснаціональні злочині організації набувають такого економічного
впливу, що фактично підминають під себе легальну економіку, оскільки легальний бізнес не в
змозі належно конкурувати із кримінальним у
силу того, що преференції для злочинних організацій, які створюються за участю представників
державної влади, виводять їх на такий рівень рентабельності, який недосяжний для законослухняних комерційних структур.
Ці процеси нівелюють окремі положення
національного законодавства, яке не діє та й не
може діяти в умовах, коли ціла низка представників державної влади, правоохоронних структур
працюють на транснаціональні злочинні організації, входять до їх складу або очолюють їх.
Наприклад, фактично втратила сенс ст. 18
Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю»,
відповідно до якої Національний банк України,
Антимонопольний комітет, Фонд державного
майна, Державна податкова служба, Державна

контрольно-ревізійна служба, митні органи
України, а також інші державні органи, що мають право контролю за дотриманням організаціями і громадянами законодавства України, з метою боротьби з організованою злочинністю, зобов'язані під час здійснення у межах своєї компетенції контрольних функцій з'ясовувати неправомірні дії організацій і громадян, що можуть
свідчити про злочинну діяльність або створювати умови для такої діяльності та передавати відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю одержувані при здійсненні контрольних функцій і аналізі інформації,
що надходить, відомості, що можуть свідчити
про організовану злочинну діяльність та використовуватися для виявлення, припинення і попередження такої діяльності [11].
Тобто йдеться про те, що нинішні реалії існування транснаціональної злочинності в Україні
такі, що навіть за умов належного контрою з боку держави реально вплинути на її стан та динаміку вона не взмозі тільки виключно за умов наявності рішень та дій, які мають бути спрямовані
на руйнування злочинної співпраці між окремими представниками державної влади та транснаціональним злочинними угрупованнями, на сурове покарання діячів, які мають корупційні
зв‘язки із кримінальними бізнес-структурами.
Тому, на нашу думку, треба працювати над створенням принципово нової моделі боротьби із
транснаціональною злочинністю, яка має ґрунтуватися не на ситуативних і декларативних заходах, а на системній боротьбі з цим явищем, заснованій на політичній волі держави, закріпленій
у реальних законодавчих актах.
Тож вважаємо, що на часі розробка та прийняття Закону України «Про основи боротьби із
транснаціональною злочинністю в Україні», в
якому потрібно визначити, що транснаціональна
злочинність являє собою загрозу національній
безпеці держави, що транснаціональна злочинність є наслідком корупційних зв‘яз-ків між
представниками органів влади та транснаціональними злочинними угрупованнями, що транснаціональна злочинність має надприбутки і легалізує
кошти, які отримуються злочинним шляхом завдяки використанню офшорних схем, що транснаціональна злочинність може бути подолана за умов
активного сприяння держави роботі митних, податкових, правоохоронних органів, які мають залучатися до боротьби із транснаціональними угрупованнями на території України.
Висновки. Транснаціональна злочинність в
Україні в її теперішньому вигляді сформувалася
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протягом останніх тридцяти років. Сучасна транснаціональна злочинність в Україні має своє національне «обличчя», яке успадкувала від економічної злочинності радянського зразка, при цьому вдосконалюючи злочинну діяльність і кримінальні схеми, нарощуючи обсяги кримінальних
оборудок, у своїх принципових засадах залишилась все тією ж корисливою формою злочинності, яка зорієнтована на зовнішні ринки та корупційні зв‘язки.
Масштаби її діяльності стали глобальними,
основною рисою сучасної транснаціональної злочинності є те, що її треба вважати окремим елементом не лише економіки, але і політики, маючи корупційні зв‘язки з окремими представниками держави, транснаціональні кримінальні організації
фактично грабують державу, що в умовах нинішньої економічної ситуації є фактором, який наближає Україну до економічного колапсу.
При цьому саме «глобальна» транснаціональна злочинність стає фоном, на якому формується загальна ситуація в суспільно-політичному
та економічному житті України.
На сьогодні транснаціональна злочинність
стає повноцінним гравцем на економічному полі
держави, впливає на політичні процеси, формує
вектори зовнішньої торгівлі й утворює підстави
для радикального розшарування українського
суспільства за ознакою фінансової спроможності. Кошти, отримані злочинним шляхом і легалізовані завдяки використанню різноманітних фінансових схем, формують в Україні новий олігархічний клас і наближених до нього осіб, які фактично керують державою.
Інша частина населення стає донором транснаціональних злочинних організацій, оскільки
величезні обсяги фінансових ресурсів ідуть не на
задоволення соціальних потреб, розбудову економіки, комунальної сфери, а повз державний
бюджет, перетікають на рахунки кримінально –
політичної еліти.
При цьому в умовах нерозвиненості демократичних інститутів і громадського суспільства
саме держава повинна взяти на себе обов‘язок
активно боротися із транснаціональною злочинністю, що вимагає від держави наявності політичної волі, яка має бути спрямована на безкомпромісну боротьбу із транснаціональною злочинністю в її найбільш небезпечній «глобальній»
формі, із застуванням усіх державних можливостей та інструментів управління, які можуть сприяти подоланню цього небезпечного явища.
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Modern realities of the transnational organized crime in Ukraine
Summary
The paper defines modern realities determining activity of the transnational organized crime at the
current stage of the development. It resumes that the transnational crime in Ukraine has specific
characteristics and a successful fight aganst it depends on the political willingness at the highest levels of the
state power.
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Современные реалии транснациональной организованной преступности в Украине
Аннотация
Определены современные реалии, которые определяют деятельность транснациональной организованной преступности на современном этапе развития государства. Транснациональная преступность в Украине формировалась в недрах экономической преступности, и именно экономическая составляющая определяет национальные особенности этой формы преступности. Делается вывод о том,
что в Украине транснациональная преступность имеет свои собственные признаки, а успешность борьбы с ней зависит от наличия политической воли на высших уровнях государственной власти.
Ключевые слова: транснациональная преступность, реалии, коррупция, государственная власть,
контроль.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
Проведено аналіз природи організованої злочинності як небезпечного соціально-економічного явища.
Проаналізовано сучасний стан організаційно-правового забезпечення боротьби з організованою злочинністю.
Виявлені недоліки та слабкі місця в системі протидії організованій злочинності.
Ключові слова: організована злочинність, протидія організованій злочинності, організовані злочинні
об‘єднання, організовані групи, злочинні організації.

Актуальність теми. Стабільність розвитку
соціально-економічних процесів та суспільних
відносин є одними з найголовніших орієнтирів
функціонування демократичної держави, які досягаються за рахунок панування законності та
декларації й захисту державою прав і свобод людини. Правова реальність стоїть на варті демократичних цінностей, але вона не є непорушною,
оскільки суспільні процеси досить часто виходять за межі юридичного регулювання. І саме
здатність повернутися їх до меж правового поля
є тією характеристикою яка якісно відрізняє правову державу. Разом з тим, суспільним процесам,
як і будь-яким іншим динамічним процесам,
притаманні певні відхилення від нормального
вектору розвитку який відповідає вимогам законності встановленим в країні. Такі відхилення
призводять до появи злочинності, а неспроможність влади оперативно реагувати спричиняє її
поширення та укорінення в соціальному середовищу. Подальший розвиток злочинності приводить
до її самоорганізації, що є системною проблемою
для демократичного розвитку країни. Сучасні тенденції в Україні, а також багаторічне проникнення
кримінальних елементів на всі рівні влади створили передумови появи надзвичайно організованої,
структурно вибудованої системи злочинних угрупувань, викоренення яких є першочерговим завданням нової політичної влади країни.
Ступінь наукової розробки. Проблематика розбудови системи боротьби із організованою
злочинністю знайшла своє відображення в працях багатьох вчених, зокрема таких як
В.Глушков, І.Гриненко, І. Даньшин, С. Єфремов,
В. Лунєєв, Є. Макаренко, О. Нікіфоров,
Є.Скулиш, О.Шостко, В.Тимошенко та ін.
Метою даної статті є аналіз існуючих організаційно-правових засад боротьби із організованою злочинністю в сучасних умовах України
та пошук шляхів підвищення їх ефективності.
Виклад основного матеріалу. Організована злочинність – складна і найбільш небезпечна
форма злочинності, яка посягає на політичні,
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економічні, соціальні і правові сфери будь-якого
суспільства. Проблема організованої злочинності
поступово перетворюється на одну з найбільших
глобальних проблем сучасності, яка своїм корінням сягає прагнення кримінальних структур легалізувати власну діяльність або побудувати паралельну легальній систему державного управління перетворивши таким чином державу в цілому на власну корпоративну структуру.
З цього приводу В.В. Лунєєв зазначає, що
поняття організованої злочинності виходить за
межі суто кримінально-правової науки і сягає
таких площин суспільних відносин як публічне
управління, економічна діяльність тощо. Саме в
цьому дослідник вбачає найбільші ризики та загрози, оскільки за таких умов організована злочинність перетворюється в невід‘ємний елемент
повсякденної правової реальності, що унеможливлює боротьбу із нею [9].
Загалом, в основі виокремлення організованої злочинності із загальної протиправної поведінки лежать характер і ступінь організованої
взаємодії декількох злочинців між собою при
здійсненні своєї пролонгованої кримінальної діяльності. На основі цього критерію запропоновано
безліч трактувань організованої злочинності як
окремої кримінально-правової категорії, однак на
сьогодні не вироблено, єдиного її загальноприйнятого тлумачення. Разом з тим, вочевидь її можна
характеризувати як сукупність злочинів, що часто
виходять за межі державних кордонів і пов'язані не
тільки з корупцією громадських і політичних діячів, отриманням хабарів або таємних змов, але також і з погрозами, залякуванням і насильством.
К.В. Прівалов зауважує що феномен організованої злочинності взагалі є економічним явищем
і виступає в якості складового елементу тіньової
економіки [12, с. 53-54]. Таким чином, дослідник
вказуючи на економічний базис організаційної
злочинності фактично доводить її системність та
проникливість до всіх сфер суспільних відносин.
У свою чергу О.С. Нікіфоров вважає, що
організована злочинність є частиною економіч-
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ної злочинності. З таким підходом можна погодитися лише в тій частині, що певні сегменти
економічної злочинності дійсно мають явно організований характер [11, с.72].
Є.І. Макаренко в своїх дослідженнях приходить до висновку, що феномен організованої
злочинності являє собою незаконне підприємництво, яке має матеріальну форму. У цій характеристиці виокремлена ключова, визначальна риса
організованої злочинності – її перетворення на
якусь форму незаконного підприємництва. Особлива специфіка вітчизняних видів організованої
злочинної діяльності, полягає в тому, що вона
зародилася в середовищі легальної економіки, а
не у сфері нелегальної кримінальної економічної
діяльності, і сприяли цьому негативні зламні соціально-економічні процеси початку 1990-рр.
Фактично дослідник акцентує увагу на необхідності виділення двох рівноважних складових організаційної злочинності: економічної та загальнокримінальної [10].
У цьому контексті І.Н. Даньшин підкреслює, що організованій злочинності притаманна
надзвичайно складна організація, яка будується в
кримінальному середовищі на принципах економічної взаємодії її складових. А відтак дослідник
зазначає, що організована злочинність, як складна організація, має набір взаємопов'язаних цілей:
максимізацію злочинних доходів, відмивання
«брудних» грошей, зрощування з державною
владою тощо. При чому економічна складова –
отримання злочинних доходів – має перманентне
значення. Слід також зауважити, що в організованій злочинності домінуючі позиції має вертикальний розподіл праці. Акцент переноситься на
створення та забезпечення ефективного функціонування складної підсистеми організованої злочинності. Провал однієї або навіть декількох
груп виконавців не змінить істотно позиції організованої злочинності, якщо зберігається управлінська вертикаль, оскільки наявний капітал,
зв'язки, організаторські навички організаторів
дозволяють досить швидко відновити втрачені
виконавчі ланки [7, с. 12-13].
Треба зазначити, що тенденції розвитку організованої злочинної діяльності зумовлюють
необхідність встановлення контактів між окремими угрупованнями – суб‘єктами такої діяльності, а також налагодження тісної взаємодії між
ними, у тому числі з метою усунення суперечностей, що виникають під час розподілу сфер впливу, координації цієї діяльності, вироблення політики протидії правоохоронним органам тощо.
Організація злочинної діяльності закономірно

переходить у свою найвищу форму – організацію
злочинного середовища. Особливого значення
набуває організація самих злочинних угруповань, яка є закономірним процесом в умовах зростання їх кількісного складу та масштабів діяльності. Це насамперед дістає прояв у закріпленні
за окремими членами угруповання функцій, необхідних для забезпечення його розвитку та
здійснення злочинної діяльності на постійній
основі. Поряд з функцією забезпечення керівництва угрупованням та його діяльністю, що так чи
інакше притаманна кожному подібному злочинному об‘єднанню з моменту його зародження,
з‘являються функції охорони його керівника, підтримання зв‘язків між окремими членами угруповання, переховування здобутого злочинним
шляхом майна, розвідки та контррозвідки тощо.
Наявністю таких функцій, які безпосередньо не
пов‘язані зі вчиненням злочинів, заради яких створюються злочинні угруповання, останні докорінно
відрізняються від груп, які вчиняють злочини за
попередньою змовою чи без такої. Водночас саме
завдяки їх існуванню значно зростає ефективність
спільної злочинної діяльності [8].
Розглядаючи організаційно-правові засади
боротьби з організованою злочинністю слід зазначити, що вони напряму залежать від кримінологічних властивостей, які проявилися у зв'язку з
її проникненням у сферу легального господарства країни. В основі організованої злочинності
лежить фактор групи, тобто спосіб організації
злочинців, злочинних груп, співтовариств, підприємств, які здійснюють ті чи інші види злочинів
,в тому числі й економічні злочини, без цього
домінуючого фактору саме поняття організованої
злочинності не має сенсу.
Крім того, серед основних ознак та характерних рис організованої злочинності слід виокремити наступні: передбачає конспіративну злочинну діяльність, у ході якої за допомогою ієрархічно побудованих структур координуються
планування і здійснення незаконних діянь або
досягнення законних цілей за допомогою незаконних засобів; злочинні угруповання мають тенденцію встановлювати часткову або повну монополію на надання незаконних товарів і послуг
споживачам; організована злочинність не обмежується лише здійсненням завідомо незаконної
діяльності або наданням незаконних послуг. Незаконні злочинні угруповання проникають і у
дохідні законні види діяльності; наявність
зв‘язків з корумпованими посадовими особами.
Проаналізувавши природу такого явища як
організаційна злочинність доцільно перейти і до
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її офіційного визначення в системі протидії організованій злочинності, що склалася в Україні.
Так, відповідно до Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», який визначає головні напрями загальнодержавної політики та організаційно-правові основи боротьби з організованою
злочинністю під нею розуміється сукупність злочинів, що вчиняються у зв'язку зі створенням та
діяльністю організованих злочинних угруповань.
Види та ознаки цих злочинів, а також кримінально-правові заходи щодо осіб, які вчинили такі
злочини, встановлюються Кримінальним кодексом України [4].
У такий спосіб вітчизняний законодавець
надзвичайно широко охопив таке суспільне явище як організована злочинність, не визначаючи
його конкретно, а лише пов‘язуючи із діяльністю
організованих злочинних організацій.
В статті 255 Кримінального кодексу України визначається склад злочину щодо створення
злочинної організації до якого входять такі дії як
створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією або участь у
ній, або участь у злочинах, вчинюваних такою
організацією, а також організація, керівництво чи
сприяння зустрічі (сходці) представників злочинних організацій або організованих груп для
розроблення планів і умов спільного вчинення
злочинів, матеріального забезпечення злочинної
діяльності чи координації дій об'єднань злочинних організацій або організованих груп [1].
Отже, можна побачити, що вітчизняне
кримінальне законодавство чітко не детермінує
організаційну злочинність поширюючи її зміст
на всі форми та способи діяльності злочинної організації. Цей універсалізаційний підхід значно підвищує ефективність системи боротьби з організованою злочинністю, оскільки окреслює лише межі
правової ідентифікації вказаного типу діянь.
Що стосується мети боротьби з організованою злочинністю, то вона також закріплена в
Законі України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю».
Відповідно до ст. 2 метою боротьби з організованою злочинністю є: встановлення контролю
над організованою злочинністю, її локалізація,
нейтралізація та ліквідація; усунення причин і
умов існування організованої злочинності.
Отже, законодавець декларує лише дві основні цілі, і якщо перша ціль цілком зрозуміла і
відноситься до компетенції системи правоохоронних органів, то усунення причин та умов іс128

нування організованої злочинності здається лише
декларацією намірів держави. Реально таку мету
досягнути вкрай важко, оскільки вона вимагає координацію зусиль багатьох різногалузевих відомств, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. За своєю сутністю це навіть не мета, а скоріше одна з постійних вимог стратегічного
розвитку всієї української держави, реалізація якої
забезпечуватиме стабільність соціально-економічних процесів, а відтак і мінімізацію соціальної напруги та інших чинників що є каталізаторами для
розвитку організованої злочинності.
Що ж стосується організаційно-правових
засад боротьби із цим явищем, то слід виокремити низку нормативних актів спрямованих на координацію зусиль різних правоохоронних органів в контексті подолання феномену організованої злочинності.
Ключове місце безперечно займає згадуваний Закон України «Про організаційно-правові
основи боротьби з організованою злочинністю»
[4], однак його основні засади базуються на нормах Кримінального і Кримінального процесуального кодексів, які визначають не лише ступінь
відповідальності за діяльність що пов‘язується із
організованою злочинністю, а і порядок основних процесуальних дій в процесі притягнення
винних осіб до такої відповідальності.
Окремо слід також виділити Закон України
«Про оперативно-розшукову діяльність», відповідно до якого завданням оперативно-розшукової
діяльності є пошук і фіксація фактичних даних
про протиправні діяння окремих осіб та груп,
відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, розвідувально-підривну
діяльність спеціальних служб іноземних держав
та організацій з метою припинення правопорушень та в інтересах кримінального судочинства,
а також отримання інформації в інтересах безпеки громадян, суспільства і держави [3].
Ключове місце в системі організаційноправових засад боротьби з організованою злочинністю посідає інституційна складова, що визначає сукупність органів та установ діяльність
яких безпосередньо спрямована на подолання
проблеми поширення організованої злочинності.
В структуру таких органів входять: органи міліції, статус яких визначається Законом України
«Про міліцію» [2] і зокрема спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю органів внутрішніх справ України, якими є Головне
управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС України, управління по боротьбі з
організованою злочинністю в АРК, областях, мі-
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стах Києві та Севастополі, які підпорядковуються відповідно МВС України та начальнику Головного управління по боротьбі з організованою
злочинністю; Служба безпеки України, як унікальна правоохоронна структура, що забезпечує
державну безпеку України, статус якої визначається Законом України «Про Службу безпеки
України» [6] і зокрема спеціальні підрозділи по
боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України, якими є Головне
управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління
Служби безпеки України і відділи по боротьбі з
корупцією та організованою злочинністю органів
Служби безпеки України в АРК, областях, містах
Києві та Севастополі; система органів прокуратури, статус яких визначається Законом України
«Про Прокуратуру» [5]; Координаційний комітет
по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президенті України, який є спеціальним органом в системі боротьби із організованою злочинністю та який здійснює координацію
діяльності всіх державних органів, на які покладено обов'язки здійснювати цю боротьбу (функціонував всього декілька років).
Серед основних напрямків діяльності означеної структури органів по боротьбі із організованою злочинністю слід виокремити ті, які вважаються найбільш ефективними та доцільними з
точки зору подальшого вдосконалення їх правового регулювання [4]: запобігання виникненню
організованих злочинних угруповань; виявлення,
розслідування, припинення і запобігання правопорушенням, вчинюваним учасниками організованих
злочинних угруповань, притягнення винних до відповідальності; забезпечення відшкодування шкоди фізичним та юридичним особам, державі, внаслідок діяльності організованих злочинних угрупувань; запобігання встановленню корумпованих
зв'язків з державними службовцями та посадовими
особами, втягненню їх у злочинну діяльність; протидія використанню учасниками організованих
злочинних угруповань у своїх інтересах об'єднань
громадян і засобів масової інформації; запобігання
легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом,
використанню суб'єктів підприємницької діяльності для реалізації злочинних намірів.
Останній напрям є особливо актуальним, через економічну природу та фінансовий базис діяльності організованої злочинності. Якщо позбавити
або суттєво обмежити кримінальні структури в доступі до фінансових ресурсів то це значно знизить
активність їх діяльності, оскільки позбавить реальних можливостей впливу на посадових осіб публі-

чного управління, спроможності вербування нових
членів злочинних угрупувань, мобільності та високого рівня конспіративності, на що власне і витрачаються основна частина прямих доходів організованих злочинних формувань.
Але досягнення вказаних напрямів в сучасних реаліях України, є надзвичайно складним завданням через низьку ефективність використовуваних в практиці правоохоронних органів заходів
щодо забезпечення боротьби з організованою злочинністю. Зокрема в Законі України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою
злочинністю» виокремлюються наступні заходи:
використання негласних співробітників; використання учасників організованих злочинних угруповань у боротьбі з організованою злочинністю; використання спеціальних технічних засобів у боротьбі з організованою злочинністю [4].
Однак ця система заходів передбачає лише
безпосередній фізичний вплив та контакт із
представниками організованих злочинних угрупувань. На нашу думку, на сьогодні, більш дієвими є заходи що обмежують чи взагалі унеможливлюють діяльність злочинних організацій, зокрема через посилення контролю за фінансовими
потоками та вдосконалення системи фінансового
моніторингу в Україні. Крім того, доцільно посилювати контроль над тими видами напівлегального бізнесу, які є прямим джерелом фінансування злочинних організацій (мова йде зокрема
про ігорний бізнес). Також важливим напрямком
вдосконалення системи боротьби із організованою злочинністю є підвищення рівня співробітництва з правоохоронними структурами зарубіжних країн, яка б уособлювалася не лише в обміні інформацією, а в реальних скоординованих
діях, в тому числі проведенні спільних операцій
по ліквідації злочинних організацій. Важливо
також розуміти, що в сучасних реаліях України
притягнення до відповідальності організаторів
злочинних організацій та їх реальних лідерів
значно ускладнено масштабами корупції в системі правоохоронних та судових органів, що позбавляє можливостей для реального та адекватного покарання винних, тому виникає доцільність пошуку альтернативних шляхів боротьби із
представниками злочинних організацій.
Висновки. Встановлено, що зміна соціальної структури суспільства, поява зубожіння основної маси населення, спричинили загострення
демографічної ситуації, втрату етичних орієнтирів, наростання негативних соціальних проявів –
все це обумовлює сплеск злочинності та перетворення її поодиноких проявів у системне явище
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з глибоким рівнем організації та матеріальнотехнічного забезпечення. В таких умовах постає
нагальна потреба підвищення ефективності заходів
боротьби з організованою злочинністю та вдосконалення організаційно-правових засад такої боротьби. При цьому надзвичайно важливою є побудова дворівневої системи боротьби із організованою
злочинності. Перший рівень, якої включає заходи
спрямовані безпосередньо на ліквідацію та нейтралізацію діяльності злочинних організацій силами
системи правоохоронних органів. Другий рівень
такої боротьби передбачає долучення надзвичайно
широкого кола органів державної влади, що відповідають за соціально-економічний розвиток України. Метою діяльності органів та установ другого
рівня є системне зниження рівня соціальної напруженості, підвищення рівня життя населення, створення належних умов для формування правової
держави та громадянського суспільства із високим
рівнем правової свідомості, що вже само по собі
унеможливить появу негативних соціальноекономічних явищ, найбільш небезпечним з яких є
організована злочинність.
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Организационно-правовые основы борьбы с организованной преступностью
Аннотация
Проведен анализ природы организованной преступности как опасного социально-экономического явления.
Проанализировано современное состояние организационно-правового обеспечения борьбы с организованной преступностью. Обнаружены недостатки и слабые места в системе противодействия организованной преступности.
Ключевые слова: организованная преступность, противодействие организованной преступности, организованные преступные объединения, преступные организации.
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КОНТРОЛЬОВАНА ПОСТАВКА, ЯК ФОРМА КОНТРОЛЮ ЗА ВЧИНЕННЯМ ЗЛОЧИНУ
На підставі аналізу положень Кримінального процесуального кодексу України, чинного законодавства
та міжнародних нормативно-правових актів визначено сутність та зміст контрольованої поставки, як однієї із
форм контролю за вчиненням злочину. Зосереджено увагу на організаційно-правових основах провадження
контрольованої поставки, виявленні їх особливості.
Ключові слова: Кримінальний процесуальний кодекс України, негласні слідчі (розшукові) дії, контроль
за вчиненням злочину, контрольована поставка.

Постановка проблеми. Ухвалення нового
Кримінального процесуального кодексу (далі –
КПК), на думку багатьох українських видатних
діячів та науковців – це історичний крок до побудови демократичної держави. Але, незважаючи на в цілому позитивні оцінки, новий КПК викликав розбіжності та дискусії серед політиків,
правознавців та представників правоохоронних
органів. Прийняття в Україні нового Кримінального процесуального кодексу відкрило новий
етап у правовому регулюванні досудового розслідування на території усього пострадянського
простору, оскільки він вбирає в себе увесь прогресивний світовий досвід організації діяльності
державних органів із протидії протиправній діяльності та встановлює детальну правову регламентацію провадження як гласних так і негласних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на їх
розслідування. При цьому, слід зазначити, що
новий КПК України вносить докорінні зміни не
тільки в кримінальне процесуальне законодавство України, а й в правові основи оперативнорозшукової діяльності.
Масштаби і тенденція розповсюдження
транснаціональної злочинності, зростання обсягів незаконного виробництва, попиту і обігу наркотичних засобів і психотропних речовин становлять серйозну загрозу для суспільства як на національному, так і міжнародному рівнях. Крім
того, зазначене негативно впливає на економічні,
культурні й політичні основи населення будьякої країни, у тому числі й України.
Крім того, незаконний обіг наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів,
зловживання ними та інші, пов'язані із зазначеним, форми транснаціональної організованої
злочинності підривають економічний, політикоправовий, екологічний потенціал держави і створюють загрозу для її стабільності, безпеки та
суверенітету. З метою виявлення, попередження
та припинення діяльності транснаціональної організованої злочинності, міжнародними органі-

заціями, національними правоохоронними органами тощо вживається система методів та заходів політико-правового, адміністративного, організаційного характеру, до яких віднесено контрольовану поставку. У зв‘язку із прийняттям нового Кримінального процесуального кодексу
України, який вносить докорінні зміни як в оперативно-розшукове законодавство, так і в досудове розслідування, організаційно-правові основи провадження контрольованої поставки потребують теоретико-прикладного дослідження, що й
зумовило актуальність даної статті.
Ступінь наукової розробки проблеми.
Контрольована поставка, як окрема категорія
науки кримінального процесу та оперативнорозшукового права була і сьогодні залишається
предметом наукових досліджень.
Дослідження загальнотеоретичних та організаційно-правових основ провадження оперативно-розшукової діяльності та кримінального
процесу проводилися як вітчизняними, так й іноземними вченими на різних етапах становлення
та розвитку оперативно-розшукового та кримінального процесуального законодавства. Так, за
часів КДБ СРСР такі дослідники, як Є.А. Доля,
В.І. Зарицький, М.П. Карпушин, Є.Б. Пєсков,
П.С. Дмитрієв, В.Я. Дорохов, В.П. Єрошин, Б.С.
Тетерін та інші розглядали тактику використання
контрольованого постачання, як методу протидії
протиправній діяльності у процесі контррозвідувального захисту державної безпеки.
У пострадянський період розробці теоретичних основ правового регулювання оперативно-розшукової діяльності та удосконаленню організації та тактики провадження її методів присвячені роботи І.Г.Басецького, Ю.В.Бауліна, В.І.
Борисова, Б.Є. Богданова, В.В. Голіна, І.М.Гриненка, К.К.Горяїнова, В.І. Єлінського, А.Ф. Зеленського, О.Г. Кальмана, О.О.Кваши, М.І. Камлика, О.М. Костенка, В.К. Лисиченка, О.М. Литвака, М.І. Мельника, М.А. Погорецького,
Є.Д. Скулиша, В.В. Сташиса, В.Я. Тація,
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В.П. Тихого, І.К.Туркевича, А.Ю. Шумилова,
О.М. Юрченко, О.Н. Ярмиша та інших.
Організаційно-правові основи провадження негласних слідчих (розшукових) дій (далі –
НСРД), до яких відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України відноситься й контрольована поставка, є предметом
досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, серед яких Б.Т. Бєзлєпкін, А.В. Бєлоусов,
О.А. Білічак, В.В. Гевко, В.О. Глушков,
В.А. Глазков, С.Ю. Ільченко, А.В. Іщенко,
І.П. Козьяков, Н.С. Карпов, Д.І. Никифорчук,
М.А. Погорецький, І.В. Сервецький, Є.Д. Скулиш, С.С. Тарадойна, В.М. Тертишнік, Л.Д. Удалова, А.Г. Цветков, М.Є. Шумило та інші вчені.
Проте, враховуючи новаторський аспект започаткування інституту негласних слідчих (розшукових) дій, теоретико-прикладні аспекти провадження контрольованої поставки, як однієї із
форм контролю за вчиненням злочину, вимагають глибокого наукового аналізу, що зумовило
мету даної статті.
Виклад основного матеріалу. Згідно з
Кримінальним процесуальним кодексом України
до форм контролю за вчиненням злочину належать, зокрема, контрольована поставка (п.1ч.1
ст.271); контрольована і оперативна закупки (п.2
ч.1 ст. 271); спеціальний слідчий експеримент
(п.3 ч.1 ст. 271); імітування обстановки злочину
(п.4 ч.1. ст. 271). Вказані новели КПК України
фактично змінюють статус доказів, здобутих
шляхом негласних слідчих (розшукових) дій, та
спрощують механізм їх використання. Слід наголосити на тому, що у Кримінально-процесуальному кодексі України 1960 року не згадувалося
про подібні дії [1].
В Україні проведення контрольованої поставки здійснюється згідно з положеннями статті
271 Кримінального процесуального кодексу
України у порядку, визначеному нормативноправовими актами Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Адміністрації державної
прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Державної митної служби України,
зареєстрованими у Міністерстві юстиції України.
Спільним наказом, затвердженим Генеральною прокуратурою України, Міністерством
внутрішніх справ України, Службою безпеки
України, Адміністрацією державної прикордонної служби України, Міністерством фінансів
України, міністерством юстиції України від 16
листопада 2012 року №114/1042/516/1199/936/
1687/5 «Про затвердження Інструкції про органі132

зацію проведення негласних слідчих (розшукових) дій та використання їх результатів у кримінальному провадженні» визначено загальні основи організації проведення НСРД, забезпечення
додержання конституційних прав та законних
інтересів учасників досудового розслідування,
швидкого, повного та неупередженого розслідування злочинів. Так, зазначений нормативноправовий акт встановлює єдиний порядок організації проведення негласних слідчих (розшукових) дій слідчими та уповноваженими оперативними підрозділами правоохоронних органів, а
також прокурорами, які здійснюють нагляд за
додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.
Відповідно до положень вищезазначеного
наказу визначено форми контролю за вчиненням
злочину (згідно ст. 271 КПК України) та конкретизовано їх зміст. Отже, контрольована поставка,
як одна із форм контролю за вчиненням злочину,
полягає в організації та здійсненні слідчим та
оперативним підрозділом контролю за переміщенням (перевезенням, пересиланням, передачею, ввезенням, вивезенням з України чи транзитним переміщенням її територією) товарів, предметів і речовин, у тому числі заборонених до
обігу, з метою виявлення ознак злочину та фіксації фактичних даних про протиправні діяння
осіб, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України [4].
Поряд з цим, слід зазначити, що термін
контрольована поставка вживається як у національному законодавстві, так і міжнародних нормативно-правових актах, ратифікованих Верховною Радою України. При цьому, вжиття однакових
термінів у чинному законодавстві спричиняє неоднозначність їх розуміння, що безпосередньо впливає на визначення їх організаційно-правових основ.
Основоположним міжнародним правовим
актом, що регламентує застосування контрольованої поставки, у т.ч. в українському законодавстві, є „Конвенція Організації Об‘єднаних Націй
про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин» від 20
грудня 1988 року. Положеннями статті 1 зазначеної Конвенції контрольована поставка визначається як метод, при якому допускається вивезення, провезення або ввезення на територію однієї
або декількох країн незаконних або таких, що викликають підозру, партій наркотичних засобів,
психотропних речовин, речовин, або речовин, що
їх заміняють, з відома і під наглядом їх компетентних органів з метою виявлення осіб, які беруть
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участь у здійсненні правопорушень, визнаних такими відповідно до положень Конвенції [5].
У національному законодавстві контрольована поставка регламентована ст. 4 Закону
України «Про заходи протидії незаконному обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів та зловживання ними». Відповідно
до положень зазначеного законодавчого акту під
контрольованою поставкою розуміється допуск
під контролем і оперативним наглядом відповідних органів ввезення в Україну, вивезення з
України чи транзит через її територію наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюється з метою виявлення джерел
і каналів незаконного обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, осіб, які
беруть участь в цьому [6].
Суб‘єктами провадження контрольованої
поставки, відповідно до положень чинного законодавства є уповноважені оперативні підрозділи.
Положення Закону України «Про оперативнорозшукову діяльність» визначають, що оперативні підрозділи мають право проводити контрольовану поставку товарів, предметів та речовин,
у тому числі заборонених для обігу, у фізичних
та юридичних осіб незалежно від форм власності
з метою виявлення та документування фактів
протиправних діянь. Стаття 5 вищезазначеного
законодавчого акту містить перелік оперативних
підрозділів відповідних державних органів: Міністерства внутрішніх справ України, Служби
безпеки України, Служби зовнішньої розвідки
України, Державної прикордонної служби України,
Державної податкової служби України, Державної
пенітенціарної служби України, розвідувального
органу Міністерства оборони України, Державної
митної служби України. При цьому, проведення
оперативно-розшукової діяльності іншими підрозділами зазначених органів, підрозділами інших
міністерств, відомств, громадськими, приватними
організаціями та особами забороняється [7].
Поряд з цим, положеннями чинного Кримінального процесуального кодексу України
суб‘єктами, уповноваженими на проведення негласних слідчих (розшукових) дій визначено: слідчі органів прокуратури (на час дії п. 1
розділу ХІ «Перехідних положень» КПК України), органів внутрішніх справ, органів безпеки,
органу, що здійснює контроль за додержанням
податкового законодавства, органу державного
бюро розслідувань (з дня початку його діяльності), а також уповноважені оперативні підрозділи
органів внутрішніх справ, органів безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням

податкового законодавства, органів і установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної пенітенціарної служби України, органів Державної прикордонної служби України, органів
Державної митної служби України, які проводять
негласні слідчі (розшукові) дії за письмовим дорученням слідчого, прокурора, який здійснює
нагляд за додержанням законів слідчими під час
проведення досудового розслідування у формі
процесуального керівництва. Отже, чинне кримінальне процесуальне законодавство, окрім визначених положеннями Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» уповноважених на
провадження контрольованої поставки суб‘єктів
визначає Державне бюро розслідувань.
Поряд з цим, слід зазначити, що Указом
Президента України від 24.12.2012 року
№726/2012 утворено Міністерство доходів і зборів України шляхом реорганізації Державної митної служби України та Державної податкової
служби України. При цьому, одним із основних
завдань Міністерства доходів і зборів України
визначено провадження, відповідно до закону,
оперативно-розшукової діяльності, а також досудового розслідування в межах наданих законом
повноважень, вжиття заходів щодо відшкодування завданих державі збитків. Проте, на момент
написання статті зазначені зміни не знайшли відображення у чинному законодавстві, зокрема, у
положеннях Закону України «Про оперативнорозшукову діяльність» [8].
Отже, на сьогодні необхідним є питання
чіткого визначення у чинному законодавстві
уповноважених суб‘єктів провадження контрольованої поставки.
Відповідно до частини шостої ст. 271 КПК
України контроль за вчиненням злочину щодо
незаконного переміщення через територію України транзитом, ввезення до України або вивезення за межі України речей, вилучених з вільного
обігу, або інших речей чи документів може бути
проведений у порядку, передбаченому законодавством, за домовленістю з відповідними органами іноземних держав або на підставі міжнародних договорів України. Порядок і тактика проведення контрольованої поставки визначається
законодавством (ч. 5 ст. 271 КПК України).
Національне законодавство визначає, що
предметом контрольованої поставки можуть бути лише ті товари, предмети та речовини, що фактично перебувають у незаконному обігу, тобто
діяння з якими здійснюється з порушенням вимог чинного законодавства та відповідальність за
які передбачена нормами кримінального права.
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Постановою Верховної Ради України №
2741-ΧΙΙ від 17 червня 1992 року встановлено
перелік видів майна, що не може перебувати у
власності громадян, громадських об‘єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших
держав на території України. Цей перелік включає: зброю, боєприпаси (крім мисливської та
пневматичної зброї та боєприпасів до неї), бойову та спеціальну військову техніку, ракетнокосмічні комплекси; вибухові речовини та засоби
вибуху, бойові отруйні речовини; наркотичні,
психотропні, сильнодіючі отруйні лікарські засоби (за винятком отримуваних громадянами за
призначенням лікаря); протиградові установки;
державні еталони одиниць фізичних величин;
спеціальні технічні засоби негласного отримання
інформації. Зазначені предмети та об‘єкти не
можуть перебувати у власності юридичних осіб
недержавних форм власності (перелік доповнено
пунктом 7 та приміткою до нього згідно з Постановою ВР N 121/94-ВР від 15.07.94р.). Також до
видів майна, що вилучене з вільного обігу, належать електрошокові пристрої та спеціальні засоби, що застосовуються правоохоронними органами, крім газових пістолетів і револьверів та
патронів до них, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії (п. 8 згідно з Постановою
ВР N 19/95-ВР від 24.01.95).
Аналіз положень чинного Кримінального
процесуального кодексу України вказує на те, що
виключно прокурор має право прийняти рішення
про проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії, як контроль за вчиненням злочину, до
форм якого відноситься контрольована поставка.
Отже, контрольована поставка, як форма
контролю за вчиненням злочину проводиться на
підставі рішення прокурора, яке оформлюється
постановою. Постанова прокурора є процесуальним документом, в якому викладається мотивоване рішення або розпорядження, прийняте у
ході здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення. Як правило, постанова щодо провадження НСРД, у тому числі й
контрольованої поставки, складається з: 1) вступної частини, яка містить відомості про місце і
час прийняття постанови, прізвище, ім‘я, по батькові, посаду особи, яка винесла постанову;
2) мотивувальної частини, яка містить відомості,
що обґрунтовують прийняте за постановою рішення із посиланням на норми законодавства України;
3) резолютивної частини, яка відображає відомості
щодо суті та змісту прийнятого процесуального
рішення, місця та часу (строків) його виконання, та
вказує на виконавців постанови [9].
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Відповідно до частини 3 ст. 271 КПК
України під час підготовки та проведення контрольованої поставки забороняється провокувати
(підбурювати) особу на вчинення цього злочину
з метою його подальшого викриття, допомагаючи особі вчинити злочин, який вона би не вчинила, як би слідчий цьому не сприяв, або з цією самою метою впливати на її поведінку насильством, погрозами, шантажем. Здобуті в такий спосіб речі і документи не можуть бути використані у
кримінальному провадженні. Отже, у зазначеній
постанові, крім відомостей, передбачених статтею
251 Кримінального процесуального Кодексу України викладаються обставини, які свідчать про відсутність під час негласної слідчої (розшукової) дії
провокування особи на вчинення злочину, а також
зазначається про застосування, у разі необхідності,
спеціальних імітаційних засобів.
Відповідно до частини 5 ст. 246 КПК у рішенні про проведення контрольованої поставки
зазначається строк її проведення. Строк проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії як
контрольована поставка може бути продовжений
прокурором до вісімнадцяти місяців.
У разі, коли при проведенні контрольованої поставки виникає необхідність тимчасового
обмеження конституційних прав особи (наприклад, права на недоторканість житла, особисте і
сімейне життя), воно має здійснюватися відповідно до положень Конституцією України, на підставі рішення слідчого судді за поданням прокурора згідно з вимогами ст. 246-249 КПК України.
В ухвалі слідчого судді також повинно бути вказано конкретного виконавця проведення контрольованої поставки, як форми контролю за вчиненням злочину.
Відповідно до вимог ст. 104, 106, 252 КПК
України про результати контрольованої поставки
складається протокол, до якого додаються речі і
документи, отримані під час проведення цієї негласної слідчої (розшукової) дії. Якщо контрольована поставка закінчується відкритим фіксуванням, про це складається протокол у присутності такої особи. Протокол про проведення негласної слідчої (розшукової) дії з додатками не
пізніше ніж через двадцять чотири години з моменту припинення цієї дії передається прокурору. Прокурор вживає заходів щодо збереження
отриманих під час проведення негласних слідчих
(розшукових) дій речей і документів, які планує
використовувати у кримінальному провадженні
(ст. 252 КПК України).
Контрольована поставка є допустимою за
умов, що встановленими або невстановленими
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особами вчиняється тяжкий або особливо тяжкий
злочин; цей злочин є незакінченим; розкриття та
розслідування підготовлюваного або вчинюваного злочину шляхом провадження інших гласних
та негласних дій неможливо; можливість припинення злочинної діяльності на ранніх стадіях її
вчинення. Крім перерахованих вище, умовами
контролю за вчиненням злочину, до форм якого
віднесено контрольовану поставку, за змістом
положень Кримінального процесуального кодексу України, є те, що ця негласна слідча (розшукова) дія не проводиться, якщо при цьому неможливо повністю запобігти: 1) посяганню на життя або заподіянню особі (особам) тяжких тілесних ушкоджень; 2) поширенню речовин, небезпечних для життя багатьох людей; 3) втечі осіб,
які вчинили тяжкі чи особливо тяжкі злочини;
4) екологічній або техногенній катастрофі.
Аналіз наукової літератури та практики
провадження уповноваженими підрозділами контрольованої поставки, можна зробити висновок,
що, відповідно до мети, завданнями контрольованої поставки є: документування протиправної
діяльності та виявлення всіх осіб причетних до
вчинення злочину; конфіскація, за результатами
контрольованої поставки, товарів, предметів та
речовин заборонених для обігу; виявлення причин та умов вчинення злочинів; виявлення джерел фінансування незаконних операцій з товарами, предметами та речовинами заборонених для
обігу та подальших шляхів „відмивання‖ (легалізації) отриманих кримінальних доходів; забезпечення доказів злочинної діяльності.
У залежності від джерел отриманої інформації, характеру походження вантажу, товарів,
предметів, речовин та способу його переміщення, наявністю супроводжених осіб та інших обставин контрольовані поставки поділяються на
види: а) залежно від пункту відправлення і пункту призначення вантажу, товарів, предметів та
речовин заборонених для обігу та відповідної
державної приналежності території, на якій планується проводити операцію: внутрішня (міжрегіональна) контрольована поставка – контрольоване переміщення вантажу, товарів, предметів та
речовин заборонених для обігу, що незаконно
транспортуються в межах території нашої держави; зовнішня (пов‘язана з перетином кордону)
контрольована поставка – контрольоване переміщення вантажу, товарів, предметів та речовин,
що незаконно транспортуються за межі або безпосередньо в Україну із-за кордону на підставі
заключних односторонніх чи багатосторонніх
угод та договорів з іноземними країнами. Вона

здійснюється, як правило, за участю правоохоронних органів цих країн.
Окремим підвидом зовнішньої контрольованої поставки є транзитна контрольована поставка – контрольоване переміщенням вантажу, товарів, предметів та речовин заборонених для обігу через територію України, яке здійснюється на
підставі запитів державних органів інших країн.
За кількістю країн, які беруть участь у
проведенні даного заходу контрольовані поставки поділяються на: двосторонні – поставки проводять правоохоронні органи двох країн; багатосторонні – поставки проводять правоохоронні
органи трьох та більше країн. Як правило, такі
поставки здійснюють при транзитному переміщенні контролюючого вантажу, товарів, предметів та речовин заборонених для обігу через територію нашої держави або проводять за результатами документування міжнародного злочинного
угруповання, злочинний вантаж якого переміщують територією декількох країн, або початковий чи кінцевий її етап проходить в Україні.
Слід зазначити, що, враховуючи важливість провадження та ефективність у протидії
транснаціональній організованій злочинності,
національний законодавець у Кримінальному
процесуальному кодексі України визначив окреме місце контрольованій поставці серед заходів
міжнародної правової допомоги при проведенні
процесуальних дій. Так, стаття 569 КПК України
визначає, що слідчий органу досудового розслідування України у разі виявлення ним контрабандної поставки при проведенні процесуальних
дій, у тому числі за запитом про міжнародну
правову допомогу, має право не вилучати її з місця закладки або транспортування, а за домовленістю з компетентними органами держави, куди
її адресовано, безперешкодно пропустити її через
митний кордон України з метою виявлення, викриття та документування злочинної діяльності
міжнародних злочинних організацій.
Висновки. Отже, контрольована поставка,
як одна із форм контролю за вчиненням злочину
є законним за умов: 1) здійснення її в рамках
кримінального провадження щодо тяжкого або
особливо тяжкого злочину; 2) провадження уповноваженою законом особою; 3) прийнятого рішення про її проведення прокурором.
За результатами проведення контролю за
вчиненням злочину складається протокол, до
якого додаються речі і документи, отримані під
час проведення його провадження. У разі, якщо
контроль за вчиненням злочину закінчується від-
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критим фіксуванням, про це складається протокол у присутності такої особи.
Контрольована поставка є допустимою за
умов, що встановленими або невстановленими
особами вчиняється тяжкий або особливо тяжкий
злочин; цей злочин є незакінченим; розкриття та
розслідування підготовлюваного або вчинюваного злочину шляхом провадження інших гласних
та негласних дій неможливо; можливість припинення злочинної діяльності на ранніх стадіях її
вчинення. Крім перерахованих вище, умовами
контрольованої поставки, за змістом частини 2
статті 271 КПК України, є те, що дана негласна
слідча (розшукова) дія не проводиться, якщо
внаслідок її проведення неможливо повністю
запобігти: 1) посяганню на життя або заподіянню
особі (особам) тяжких тілесних ушкоджень; 2)
поширенню речовин, небезпечних для життя багатьох людей; 3) втечі осіб, які вчинили тяжкі чи
особливо тяжкі злочини; 4) екологічній або техногенній катастрофі.
Особливими умовами провадження контрольованої поставки є те, що під час її підготовки та проведення забороняється провокувати (підбурювати) особу на вчинення цього злочину з
метою його подальшого викриття, допомагаючи
особі вчинити злочин, який вона би не вчинила,
як би слідчий цьому не сприяв, або з цією самою
метою впливати на її поведінку насильством, погрозами, шантажем. Здобуті в такий спосіб речі і
документи не можуть бути використані у кримінальному провадженні.
Встановлюючи контроль за злочинними
діями окремої особи (осіб) орган досудового розслідування має на меті розкриття усіх можливих
спільників, місць зберігання об‘єктів матеріального світу, що виступали предметом або знаряддям злочину, встановлення свідків, виявлення
причин та умов, що сприяли вчиненню злочину,
і, як наслідок, їх усунення.
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Controlled delivery, as the form of the control over committing the crime
Summary
The article is about the legal and organizational backgrounds of such covert investigatory action as the
Control over committing the crime, made on the basis of the analysis of the Criminal procedure code of
Ukraine, Ukrainian lows in force, international laws. There is also mentioned the organizational and legal
backgrounds of controlled delivery, as a separate form of the Control over committing the crime.
Key words: Criminal procedure code of Ukraine, covert investigatory actions, Control over
committing the crime, controlled delivery.
В.В. Комашко
Контролируемая поставка, как форма контроля за совершением преступления
Аннотация
На основе анализа положений Криминального процессуального кодекса Украины, действующего законодательства, международных нормативно-правовых актов определены суть и содержание
контролируемой поставки, як одной из форм контроля над совершением преступления. Сконцентрировано внимание на организационно-правовых основах проведения форм контроля над совершением
преступления.
Ключевые слова: Криминальный процессуальный кодекс Украины, негласные следственные
(розыскные) действия, контроль над совершением преступления, контролируемая закупка.
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ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ ЗА ПСИХІЧНОЮ ХВОРОБОЮ:
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ
Розглядаються деякі проблемні питання, пов‘язані з кримінально-правовою нормою про звільнення відбування частини покарання за психічною хворобою, передбаченою в ч. 1 ст. 84 КК України; висуваються пропозиції з можливих шляхів їх розв‘язання.
Ключові слова: звільнення від відбування частини покарання, психічна хвороба, примусові заходи медичного характеру

Актуальність теми. Права як здорової, так
і хворої людини є найвищою цінністю суспільства, а їх захист – обов‘язок держави, яка визнає
високу цінність здоров‘я для кожної людини.
Серйозне захворювання (особливо психічне) може змінити ставлення людини до життя, самої
себе та суспільства, а також ставлення суспільства до людини, впливаючи серед іншого на процес реалізації кримінальної відповідальності.
Кримінально-правові проблеми звільнення
від покарання через хворобу досліджувалися на
теренах сучасної України, починаючи з кінця
XІX століття. При цьому більшість криміналістів
схвально ставилась до можливості дострокового
звільнення засуджених, які страждають психічними розладами та іншими тяжкими захворюваннями. Свого часу про доцільність та корисність законодавчого положення про звільнення
від покарання за хворобою висловлювалися такі
відомі вчені, як Л.С. Білогриць-Котляревський,
М.С. Таганцев, М.Д. Сергієвський, Б.С. Утевський, І.Я. Фойницький та ін.
До ухвалення у 2001 р. чинного кримінального закону України норма про звільнення особи
від покарання за хворобою в ньому була відсутня. Як не дивно, подібні приписи містилися лише
у кримінально-процесуальному й кримінальновиконавчому законодавстві. Сьогодні звільненню
від покарання за хворобою присвячено ст. 84 КК
України. У ній передбачено три окремі підвиди
звільнення особи від покарання за хворобою, які
визначаються характером захворювання та особливостями суб‘єкта, до якого застосовуються. У
будь-якому разі доцільність такого звільнення
зумовлена міркуваннями про те, що покарання
можуть відбувати (виконувати) тільки особи, які
здатні повноцінно сприймати його каральну
суть, піддаватися виправному впливу. Якщо ж,
зважаючи на негативні зміни стану фізичного
або психічного здоров‘я винної особи після вчинення злочину, покарання не може досягти визначеної законом мети або здатне заподіяти при
138

цьому їй лише страждання, воно не повинне відбуватися (виконуватись), а в разі, якщо покарання вже застосоване, його слід припинити.
Ступінь наукової розробки проблеми.
У кримінально-правовому аспекті проблематику
звільнення від покарання за психічною хворобою
у своїх працях розглядали О.О. Алфімова,
В.М. Бурдін,
О.Ф. Ковітіді,
А.А. Музика,
Ю.А. Пономаренко, М.В. Романов, В.В. Скибицький, Ю.М. Ткачевський, М.І. Хавронюк,
Л.В. Яковлєва та інші фахівці-юристи. Водночас в
українській правовій доктрині бракує досліджень,
присвячених розгляду наявних на сьогодні проблем правової регламентації та застосування зазначеного виду звільнення від покарання.
Мета цієї статті полягає у з‘ясуванні кримінально-правових проблем звільнення від відбування частини покарання за психічною хворобою (ч. 1 ст. 84 КК України) з висуненням пропозицій щодо їх розв‘язання.
Виклад основного матеріалу. Відповідно
до ч. 1 ст. 18 КК України кримінальній відповідальності підлягає лише осудна особа. Не підлягає покаранню особа, яка вчинила злочин у стані
осудності, але до постановлення вироку захворіла на психічну хворобу (ч. 3 ст. 19 КК України).
Кримінально-правова норма про звільнення
від покарання за психічною хворобою послідовно розвиває положення ст. 19 КК України, яка
передбачає наслідки вчинення суспільно небезпечного діяння особою, котра під час його скоєння або після, але до засудження захворіла на
психічну хворобу. У ч. 1 ст. 84 КК України
йдеться про ситуації, коли особа стає психічно
хворою, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними,
після постановлення вироку (її засудження) – під
час відбування покарання.
С.С. Яценко в цьому контексті пише, що на
момент вчинення злочину та до початку відбування покарання така особа була осудною, однак,
захворіла на психічну хворобу вже після цього,
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набувши ознак неосудності [1, с. 177]. Разом з
тим, як слушно відзначають у фаховій літературі,
поняття психічнохворого ширше поняття неосудного, оскільки воно включає в себе не тільки
осіб неосудних, а й: осіб осудних; осіб осудних,
які захворіли на психічну хворобу після вчинення злочину, але до винесення судом вироку; осіб,
які захворіли на психічне захворювання під час
відбування покарання [2, с. 87]. Таким чином,
характеризувати особу як неосудну можна лише
стосовно часу вчинюваного нею суспільно небезпечного діяння. Виникнення психічного захворювання, яке унеможливлює усвідомлення діяння або керування ним, після вчинення злочину
про неосудність як таку свідчити не може.
Не можна оминути увагою некоректність
формулювання, використаного законодавцем у ч.
1 ст. 84 КК України, щодо моменту захворювання засудженого: «Звільняється від покарання
особа, яка під час його відбування захворіла на
психічну хворобу…». Як резонно з цього приводу зауважує А.А. Музика, якщо особа захворіла,
наприклад, на стадії досудового розслідування
(не під час відбування покарання), а хворобу виявили у процесі відбування покарання, на таку
особу не поширюється дія зазначеної кримінально-правової норми. На думку вченого, текст ч. 1
ст. 84 КК України необхідно наповнити розумним змістом, узгодивши його з формулюваннями, закріпленими у п. 3 ч. 1 ст. 93 та ч. 4 ст. 95
КК України [3, с. 345]. Схожим чином розмірковує М.В. Романов: «правильним є зміна редакції
ст. 84 КК України таким чином, щоб вона передбачала можливість звільнення особи, яка захворіла на психічну хворобу з ознаками втрати здібності усвідомлювати свої дії і керувати ними, від
покарання на будь-якій стадії судового процесу
або відбування покарання» [4].
Погоджуючись з викладеними думками,
вважаю за необхідне усунути виявлену ваду
шляхом внесення змін до ч. 1 ст. 84 КК України,
переформулювавши її в такий спосіб: «Звільняється від покарання особа, яка вчинила злочин у
стані осудності, але до або після постановлення
вироку захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними».
Звільнення від покарання відповідно до ч. 1
ст. 84 КК України можливе за наявності двох
критеріїв – медичного (наявність психічного захворювання) та хоча б однієї ознаки (інтелектуальної чи вольової) юридичного критерію.
Медичний критерій свідчить про наявність в
особи такої психічної хвороби, яка зазвичай має

тяжкий характер, позбавляючи винуватого можливості усвідомлювати суспільну значущість своїх
дій або керувати ними. Інші психічні захворювання, які не тягнуть за собою зазначених наслідків
(наприклад, різні види психічних аномалій або нехворобливі розлади психіки), можуть за певних
обставин утворювати підставу для звільнення особи від покарання за ч. 2 ст. 84 КК України.
У цьому зв’язку привертає увагу рішення
Ленінського районного суду м. Кіровограда від 10
липня 2009 року, яким особа була звільнена від
покарання на підставі ч. 1 ст. 84 КК України за
психічною хворобою. Згідно з висновком суду,
засуджений під час відбування покарання у виді
громадських робіт захворів на психічну хворобу і
на момент ухвалення рішення перебуває у психіатричній лікарні. На жаль, ані діагнозу (медичний критерій), ані вказівки на неможливість через хворобу усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними (юридичний критерій)
постанова суду не містить. Натомість, мотивуючи своє рішення, суд указує на ті обставини,
що засуджений зарекомендував себе позитивно,
вчинив злочин невеликої тяжкості, виконав більшу частину покарання [5].
Але ж для звільнення особи за ч. 1 ст. 84
КК України такі дані не мають жодного правового значення.
Для звільнення від покарання за психічною
хворобою характерною є неможливість особи
адекватно сприймати та реагувати на правовий
вплив при відбуванні покарання (юридичний
критерій). Відповідно, звільнення від покарання
стосовно позначеної категорії осіб обґрунтовується тим, що в результаті наявності психічної
хвороби засуджений не здатний як слід усвідомлювати суть обмежень його прав і свобод, смисл
виправних і попереджувальних заходів, застосовуваних до нього, тощо. Лише психічно здорова людина свідомо обирає варіанти поведінки, здатна
розуміти те, що чинить сама, і те, що відбувається
навколо неї. Тому подальше відбування покарання
для особи, яка захворіла на психічну хворобу,
втрачає будь-яку ефективність та доцільність.
При такому звільненні не враховується характер вчиненого злочину, за який особа засуджувалася, її поведінка під час відбування пока

Правий В.М. Бурдін, зауважуючи, що йдеться не стільки про те, чи зберігає особа можливість забезпечувати свідомо-вольовий контроль за своїми діяннями, які
вже можуть бути нейтральними з погляду кримінального права, скільки про те, чи має можливість особа
відбувати призначене їй покарання або іншу форму
кримінальної відповідальності [6, с. 534 – 535].
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рання, вид і розмір призначеного покарання,
тривалість невідбутої частини покарання, інші
обставини. Якщо особа тяжко захворіла, за будьякого ступеня тяжкості злочину та навіть негативної поведінки, вона вже не здатна повноцінно
відбувати покарання, піддаючись каральному
впливу держави. Саме тому звільнення за вказаною підставою є не правом, а обов‘язком правозастосовних органів.
Кримінальний закон залишив не врегульованим питання про звільнення за хворобою особи від додаткових видів покарань. За допомогою
поширювального тлумачення ст. 84 КК України
можна зробити висновок, що засуджений може
бути звільнений як від основного, так і додаткового видів покарання. Мета, яку покликані реалізовувати додаткові види покарання, так само зазвичай недосяжна. Утім цілком можна уявити,
що в ряді випадків звільнення хворих осіб від
додаткових покарань (наприклад, позбавлення
права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю) буде, навпаки, недоцільним.
У юридичній літературі навіть висловлюють категоричну думку про недоречність застосування та необхідність законодавчої заборони
звільнення від окремих видів покарання за хворобою. Як пише Б.А. Спасенніков, складно уявити звільнення у зв‘язку з психічною хворобою
від штрафу, позбавлення права обіймати певні
посади або займатися певною діяльністю, позбавлення певного звання, класу, чину. Виконання
цих покарань не залежить від наявності або відсутності захворювання в засудженого [7, с. 42].
Схожу точку зору висловлює І.І. Митрофанов,
але стосовно звільнення засудженого, який захворів на іншу тяжку хворобу [8, с. 397].
Не можу повністю погодитися з висловленими думками (особливо щодо застосування штрафу)
і вважаю, що для уникнення суперечностей у
практиці застосування розглядуваного виду звільнення слід було б у законі чітко регламентувати
питання щодо звільнення особи за хворобою від
додаткових покарань. Так, звільнення від таких
додаткових покарань, як штраф або конфіскація
майна, які на момент ухвалення судового рішення
за ст. 83 КК України можуть залишатись не
виконанаими, видається обгрунтованим. Адже ці
види покарань мають суто майновий характер, і їх
виконання хворою особою здатне спровокувати
негативні наслідки стосовно стану здоров‘я особи,
а також характеру її поведінки.
Психічні хвороби традиційно вважаються
вираженими формами порушень психіки, які супроводжуються розладом самосвідомості і усві140

домлення дійсності, дезорганізацією поведінки,
порушеннями критики. Вичерпний перелік захворювань, які є підставою для направлення в
суди матеріалів про звільнення засуджених від
дальшого відбування покарання, затверджений
спільним наказом Державного департаменту
України з питань виконання покарань та Міністерства охорони здоров‘я України від 18 січня
2000 року № 3/6 (далі – Перелік захворювань).
Згідно з п. 6 цього наказу відповідними психічними хворобами є: 1) шизофренічні психози;
2) маніакально-депресивний психоз; 3) психотичні порушення внаслідок органічного ураження
головного мозку; 4) затяжні реактивні психози з
прогредієнтним перебігом із залученням соматичної ланки, що набувають характеру хронічного
психічного захворювання; 5) хронічні психози різної етіології; 6) розлади особистості (психопатії).
Перелік психічних розладів (так само, як і
інших тяжких захворювань) має своєчасно підлягати уточненню, адже медицина не стоїть на місці. Поступовий розвиток медичної науки неодмінно змінює уявлення про тяжкість та виліковність
певної хвороби, а отже, є необхідність час від часу
переглядати Перелік захворювань, вносячи до нього зміни і доповнення. Поки що констатуємо, що за
тринадцять років свого існування чинний Перелік
захворювань жодних змін не зазнавав.
До звільнених осіб можуть застосовуватися
примусові заходи медичного характеру відповідно до ст. ст. 92 – 95 КК України. До них відносяться: 1) надання амбулаторної психіатричної
допомоги в примусовому порядку; 2) госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним
наглядом; 3) госпіталізація до психіатричного
закладу з посиленим наглядом; 4) госпіталізація
до психіатричного закладу із суворим наглядом
(ч. 1 ст. 94 КК України). Вибір виду конкретного
заходу залежить від тяжкості й прогнозу щодо
розвитку психічного захворювання, від небезпечності особи для себе та оточуючих її осіб.
Рішення про застосування або незастосування примусових заходів медичного характеру
має ухвалюватись з урахуванням положень ч. 4
ст. 504 КПК України 2012 року, згідно з якими
такі заходи застосовуються лише до осіб, які є
суспільно небезпечними. На мій погляд, зазначене застереження визначає головну і єдину умову
для прийняття рішення про необхідність застосування примусових заходів медичного характеру, що має яскраво виражене матеріально-правове підґрунтя. До того ж використаний підхід, за
яким застосовувати чи ні примусові заходи медичного характеру ставиться в залежність від
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неоднозначної як в теорії, так і на практиці категорії суспільної небезпечності особи, видається
неприйнятним. З огляду на викладене, пропоную
доповнити ст. 92 КК України частиною другою
такого змісту: «Примусові заходи медичного характеру підлягають застосуванню у випадку,
коли з урахуванням вчиненого діяння і тяжкості
захворювання особа становить небезпеку для
себе та оточуючих і потребує лікування». Водночас зі ст. 504 КПК України 2012 р. слід виключити частину четверту.
При застосуванні звільнення особи від відбування покарання через психічну хворобу суд
не уповноважується оцінювати обставини, які
стосуються скоєного злочину та особи винного і
можуть зумовлювати таке звільнення. Як зауважувалося вище, врахуванню підлягає лише стан
психічного здоров‘я. Оскільки, з огляду на сказане, закон не вимагає досліджувати фізичну
можливість вчинення нового злочину (хоча вона
є досить імовірною), деякі науковці висловлюють пропозицію у разі ухилення від виконання
примусових заходів медичного характеру або
курсу лікування направляти засудженого для
продовження відбування покарання [9, с. 302].
Порушене питання викликає інтерес, однак, як
видається, має розв‘язуватися дещо по-іншому.
Застосовувати покарання до психічно хворого є
не лише вкрай не гуманно, а і безглуздо, навіть
за умов певних порушень з його боку після звільнення. Тому вважаю, що у випадку ухилення
від лікування особою, до якої застосовувались
примусові заходи медичного характеру, щодо неї
доцільно змінювати застосовуваний захід на
більш суворий (наприклад, з амбулаторної допомоги перейти до госпіталізації).
Випадки одужання осіб, які страждають на
психічну хворобу, можливі. Тому закон передбачає, що після одужання особа підлягає покаранню.
При цьому час, протягом якого до неї застосовували примусові заходи медичного характеру, зараховується до строку покарання за правилами, передбаченими у ч. 5 ст. 72 КК України (коли день позбавлення волі дорівнює одному дню застосування
примусових заходів медичного характеру).


До речі, ситуація, за якої прирівнювання всіх без винятку примусових заходів медичного характеру (передусім
амбулаторної психіатричної допомоги) до позбавлення
волі, деякі фахівці слушно визнають невдалим рішенням
законодавця [10, с. 38 – 39; 11, с. 33 – 34]. Оскільки чіткого орієнтиру в цьому питання не існує, а його визначення завжди буде до певної міри умовним, пропоную,
не надто ускладнюючи, диференціювати правові наслідки амбулаторного та стаціонарного лікування таким

Частина 5 ст. 72 КК України відсилає до ч.
1 цієї статті, у якій визначається співвідношення
між різними видами покарань при переведенні
менш суворого виду покарання у більш суворий.
Таким чином, одному дню примусових заходів
медичного характеру відповідає один день позбавлення волі або один день тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, або
один день арешту, або два дні обмеження волі,
або три дні службового обмеження для військовослужбовців, або три дні виправних робіт, або
вісім годин громадських робіт. У разі, якщо застосовані заходи медичного характеру «перекриють» частину покарання, що залишилася невідбутою, особа вважатиметься остаточно звільненою від покарання.
Суд може також передати особу на піклування родичам або опікунам з обов‘язковим лікарським наглядом, якщо зробить висновок про
недоцільність застосування примусових заходів
медичного характеру (ч. 6 ст. 94 КК України). Це
випливає з посилання в ч. 1 ст. 84 КК України на
ст.ст. 92 – 95 КК України.
У літературі викладена цікава думка, згідно
з якою стосовно психічно хворих осіб, які відбувають покарання, доцільніше використовувати
таке формулювання, як «призупинення виконання покарання». Адже розвиток психічного розладу виключає можливість для засудженого бути
суб‘єктом кримінально-правових і кримінальновиконавчих правовідносин. Відповідно, звільнення від відбування покарання «не суб‘єкта»
навряд чи правомірне. Якщо психічний розлад
виникає в особи в процесі відбування покарання,
варто припиняти виконання цього покарання в
кримінально-процесуальному порядку [12]. Запропоновані зміни мають «раціональне зерно»,
але, на мій погляд, підлягають практичному втіленню дещо в іншому ракурсі, що має стати предметом подальшого наукового пошуку.
Висновок. Звільнення від відбування частини покарання за психічною хворобою є важливим елементом в системі заходів кримінальноправового впливу, кримінально-правові норми
про яке, щоправда, потребують свого подальшого вдосконалення з метою підвищення ефективності їх застосування в судовій практиці.
Список літератури
чином, щоб у першому випадку зарахування відбувалось
за правилом «два дні амбулаторного лікування прирівнюються до одного дня позбавлення волі», а в другому
за правилом «один день стаціонарного лікування прирівнюється до одного дня позбавлення волі».
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ДО НАШИХ АВТОРІВ
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ
В НАУКОВОМУ ВІСНИКУ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
СЕРІЇ «ПРАВОЗНАВСТВО»
1. КОМП'ЮТЕРНИЙ НАБІР
1.1. 3 метою прискорення публікації рукописів і підвищення якості роботи з ними редколегія ―Наукового
вісника Чернівецького університету‖ перейшла на комп'ютерний набір тексту. Абсолютна більшість авторів, які
подають матеріали для опублікування у віснику серії «Правознавство», використовують для їх створення і роздруковування електронно-обчислювальну техніку.
1.2. Працівники редколегії працюють з програмним редактором Word (for Windows).
1.3. Усі матеріали необхідно подавати до редколегії в електронному варіанті (на електронних носіях) поряд з роздрукованим на принтері рукописом.
1.4. Якщо електронний носій надсилається поштою, необхідно старанно упакувати його і захистити від
можливих пошкоджень максимально жорсткою упаковкою.
1.5. На електронному носії просимо вказати прізвище автора матеріалу, його назву і використаний програмний редактор.
1.6. Текст, включаючи примітки внизу сторінок, повинен бути набраний і надрукований одним і тим же
прямим шрифтом.
1.7. Розмір шрифту, який використовується при електронному наборі матеріалу, повинен бути наближений
до стандартного машинопису (№14), так, щоб при роздруковуванні тексту через 1,5 - 2 інтервали на сторінці
вміщувалось не більше 40-30 рядків по 60 знаків у кожному.
1.8. Необхідні, на думку автора, виділення у тексті потрібно помітити коректорськими знаками в примірнику рукопису, який додається до електронного носія: світлий курсив – хвилястим підкреслюванням; напівжирний курсив – суцільним підкреслюванням і т.д. В електронній копії матеріалу будь-які шрифтові виділення не допускаються!
1.9. В електронному варіанті матеріалу не повинно бути переносу слів і вирівнювання тексту з правого боку.

2. ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ
2.1. Рукопис повинен бути підписаний автором (співавторами).
2.2. Обсяг матеріалу, який подається авторами в ініціативному порядку, не повинен перевищувати: статті 0,5 друкованого аркуша (12 стор.); наукового повідомлення – однієї третини друкованого аркуша (8 стор.), а
рецензії – однієї шостої друкованого аркуша (4 сторінки).
2.3. До перекладу статей іноземних авторів потрібно додавати копію тексту мовою оригіналу.
2.4. Усі абревіатури і скорочення, за винятком загальноприйнятих, повинні бути розшифровані при першому використанні у тексті. Необхідно точно вказувати джерело згадуваних у рукописі цитат, цифрових і фактичних даних. Крапки, коми та інші розділові знаки ставляться у тексті після посилання.
2.6. При посиланні в тексті у квадратних дужках указувати номер позиції у списку літератури і сторінку.
Наприклад, [3, с.234]. Якщо декілька авторів у одному посиланні, то потрібно номери позицій розділяти крапкою з комою. Наприклад, [2, с.35; 4; 8, с.210].
2.7. Список літератури подається наприкінці статті в алфавітному порядку згідно з бібліографічним Держстандартом.
2.7.1. При посиланні на законодавчий акт у списку літератури необхідно вказувати його повну офіційну
назву й офіційне джерело, у якому він опублікований. Наприклад:
 Закон України «Про прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без громадянства» від 5 липня 1991 року / Закони України. Офіційне видання. Т.2. – Київ: АТ «Книга», 1996. – С. 141-158.
2.7.2. При використанні журнальних матеріалів потрібно вказувати прізвище, потім - ініціали автора статті; її назву; назву журналу; рік видання; номер сторінок. Те ж стосується статей, опублікованих у наукових збірниках. Наприклад:

Козловський А.А. Гносеологічна природа юридичних конфліктів // Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наукових праць. Вип. 33. Правознавство. - Чернівці: ЧДУ, 1998. - С. 3-19.
2.7.3. При посиланні на книгу вказується прізвище, потім ініціали автора; назву книги; місто, де книга видана; рік видання; сторінки. Для колективних монографій і збірників статей (якщо автори не вказані перед заголовком книги) вказується редактор (відповідальний редактор, редкол.), а для збірників статей також перші три
автори. Наприклад:

Науковий вісник Чернівецького університету. 2013. Випуск 714. Правознавство.
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Кравченко В.І. Фінанси місцевих органів влади України: Основи теорії та практики. - К.: НДФІ, 1997. 276с.
2.7.4. Усі бібліографічні елементи іноземних джерел треба вказувати мовою оригіналу, ігноруючи вживання абревіатур і по можливості максимально дотримуватись таких же вимог, як і при оформленні бібліографії
українською мовою.
3. ДОДАТКИ
До рукопису повинні додаватися:
- довідка про кожного з авторів матеріалу, де зазначаються прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь;
учене звання; основне місце роботи; посада; домашній та службовий телефони і поштові адреси (для зв'язку з
редколегією);
- для аспірантів і пошукувачів – витяг з протоколу засідання кафедри, завірений ученим секретарем вузу,
який містить рекомендацію до опублікування матеріалу у віснику, та дві завірені гербовою печаткою відповідної установи рецензії фахівців з даної проблеми, що мають наукові ступені, причому, як мінімум, один з них –
доктор, інший – кандидат юридичних наук. З установи, де навчається або працює аспірант чи пошукувач, може
бути тільки один рецензент. Прізвище, ім'я та по батькові рецензентів, їх наукові ступені і вчені звання, посади
та місце роботи вказуються у витягу з протоколу засідання кафедри;
- інформація із зазначенням, кому зі співавторів у разі потреби направити дублікат набраного примірника і
коректуру;
- транслітерація прізвищ та ініціалів авторів, переклад заголовка матеріалу та коротке його резюме англійською мовою (не більше за обсягом від резюме автореферату кандидатської дисертації).
4. ДООПРАЦЮВАННЯ РУКОПИСУ ТА КОРЕКТУРНІ ПРИМІРНИКИ
4.1. Рукописи, повернуті авторам на доопрацювання, належить у доопрацьованому вигляді повернути редколегії в рекомендований термін.
4.2. Необхідні виправлення в початковому варіанті тексту автор повинен зробити ручкою, так, щоб вони
були очевидні для редакторів, а також повідомити у листі про зміни. Тобто редколегії потрібно надсилати: а)
початковий варіант з виправленнями; б) по-новому надрукований другий варіант тексту і супроводжувальний
лист автора (авторів) з поясненнями.
4.3. Якщо автору направлено дублікат набраного примірника чи коректури, він зобов'язаний уважно ознайомитися з ним, внести необхідні виправлення ручкою, підписати і якнайшвидше повернути редакції.
4.4. Якщо стаття одночасно була (чи буде) направлена в інше видання або публікувалася раніше, автор зобов'язаний попередити про це редакцію.
5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. У випадку недодержання вказаних правил редколегія не буде розглядати поданий рукопис. Будь-які винятки з цих правил допускаються тільки у випадку погодження їх автором персонально з науковим редактором.
5.2. Редколегія зберігає за собою право скорочувати і редагувати рукописи.
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