
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ  І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

ПРОБЛЕМИ
ЗАКОННОСТІ

Академічний збірник наукових праць
Випуск 114

Засновано в 1976 р.

Харків
2011



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

ББК  67я5
П78
УДК  340(06)
Проблеми  законності :  Академ. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.Я. Тацій. 
– Х.:  Нац. у-т «ЮАУ»0  2011. – Вип. 114. –  257 с.
 
 ISSN 0201-7245

 У збірнику друкуються наукові статті, присвячені актуальним про-
блемам правознавства: теорії й історії держави і права, консти-туційно-
го й державного будівництва, цивільного, трудового, фінан-сового, гос-
подарського, адміністративного, митного, екологічного, кримінального 
права, кримінального й цивільного процесів, кримі-налістики, питанням 
боротьби зі злочинністю.
 Розраховано на науковців, викладачів, аспірантів, студентів та 
практичних працівників, які цікавляться правовою тематикою.

 Статті в збірнику друкуються українською або російською мовою.

Редакційна колегія: проф. В.Я. Тацій (відп.ред.); проф. А.П. Гетьман 
 (заст. відп. ред.); проф. Ю.М. Грошевий (відп. секретар);
 проф. В.В. Сташис,  проф. Ю.П. Битяк, проф. В.В. Комаров,
 проф. В.І. Борисов, проф. В.І. Борисова, проф. М.В. Буроменський, 

проф. В.М. Гаращук, проф. Л.М. Герасіна, проф. В.В. Голіна, 
проф. В.Д. Гончаренко, проф. О.Г. Данильян, проф. І.М. Даньшин,

 доц. В.В. Жернаков, проф. В.П. Жушман, доц. Д.В. Задихайло, 
проф. В.П. Колісник, проф.В.О. Коновалова, проф.М.П. Кучерявенко, 
проф. С.І. Максимов, проф. І.Є. Марочкін, проф. М.І. Панов, 
проф. О.В. Петришин, доц. С.Г. Серьогіна, проф. А.М. Статівка, 
проф. В.І. Тютюгін, проф. М.В. Цвік, проф. В.Ю. Шепітько, 
проф. М.В. Шульга, проф. В.Л. Яроцький, проф. О.М. Ярошенко

Адреса редакційної колегії: Україна, 61024, Харків, вул. Пушкінська, 77, 
Національный університет «Юридична академія України» 

 Видання пройшло державну реєстрацію в Міністерстві інформації 
України (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масо-
вої інформації від 07.07.1998 р., сер. КВ 3345).

© Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава 
Мудрого»,  2011



Проблеми  теорії й історії держави і  права

2011/114 3

УДК 340.12 В. І. Невідомий, канд. юрид. наук,
керівник зовнішнього аудиту 
Рахункової палати, м. Київ

ЗАКОНОДАВЧЕ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ 
НАРОДОВЛАДДЯ І ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

Як передбачено ч. 2 ст. 5 
Конституції України, народ є но-
сієм суверенітету і єдиним дже-
релом влади, здійснювати яку 
він може безпосередньо або ж 
через органи державної влади 
чи органи місцевого самовряду-
вання. Іншими словами, в Укра-
їні конституційно закріпленим є 
народовладдя, яке не може бути 
узурпованим жодним суб’єктом 
(ч. 4 ст. 5).

Разом із тим у нинішній по-
літико-правовій реальності дер-
жави все ще спостерігається 
відчуження більшої частини сус-
пільства від влади, досить поши-
рені вияви свавільної й безконтр-
ольної реалізації державними 
органами та їх посадовцями 
своїх повноважень, брак систе-
ми надійних гарантій офіційно 
задекларованих прав людини і 
громадянина з боку державно-
владних інституцій, а також «ді-
йових юридичних підвалин за-
хисту індивіда від чиновництва; 
тіньове присвоєння, перерозпо-
діл власності при домінуванні 
на всіх рівнях владної ієрархії 
тіньових, неформальних, кла-

нітарних відносин, зрощування 
корумпованої політичної вла-
ди, тіньової економіки, кримі-
нального світу тощо» [8, с. 18]. 
Тим самим, звичайно ж, ставить-
ся під сумнів сам демократичний 
характер влади, її відповідність 
нормативним подвалинам прого-
лошеного конституційного ладу.

Такі контрасти між формаль-
ною й реальною площинами ві-
тчизняного конституціоналізму 
спричинені, з одного боку, від-
сутністю або недостатньою роз-
виненістю механізмів забезпе-
чення закріпленого в ч. 1 ст. 38 
Основного Закону країни права 
громадян на участь в управлін-
ні державними справами, а з 
другого – недосконалістю само-
го законодавства, що визначає 
правові засади, умови та форми 
такої участі. Тож у процесі по-
точних і подальших реформу-
вань нормативно-правової бази 
держави конче актуальною є 
проблема розробки стратегій за-
конодавчого блокування різного 
роду перероджень ідеї народо-
владдя на владне свавілля, так 
би мовити, «від імені народу».
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Метою даної статті є обґрун-
тування доцільності низки за-
конодавчих реформ, що мають 
стати чинниками подальшого 
розвитку громадянського сус-
пільства й демократії в Україні.

Проблеми законодавчого 
сприяння розбудові інститутів 
громадянського суспільства й 
демократії в Україні активно до-
сліджували в наукових працях 
О. Батанова, О. Гудкова, Б. Кали-
новського, В. Ковальчука, А. Ко-
лодія, М. Корнієнка, О. Петри-
шина, В. Полохала, М. Прий-
дака, П. Рабіновича, В. Тація, 
М. Теплюка, М. Цимбалюка, 
Ю. Шемшученка, О. Якименка 
та багатьох інших.  

Реформативні зміни у згада-
ному напрямку варто розпочати, 
очевидно, з Основного Закону. 
Адже останній, не даючи, напри-
клад, нормативного визначення 
поняття «народ» і не розкриваю-
чи його змісту як суб’єкта влади 
(а лише констатуючи цей його 
статус), створює можливість для 
визнання влади будь-якої части-
ни населення «народною», якщо 
в процедурах її набуття не зафік-
совано істотних порушень закону 
про вибори до відповідних влад-
них органів. У свою чергу, кожен 
з таких законів на сьогодні теж є 
досить далеким від досконалос-
ті. Проте, що в Конституції вза-
галі не вживається поняття «легі-
тимна влада», не кажучи вже про 
які-небудь її нормативні ознаки.

Незважаючи на давно відо-
му формулу: «невід’ємною ма-
теріальною основою влади є 
власність», чинна Конституція, 
як слушно зауважує Ю.С. Шем-
шученко, «не дає вичерпного 
переліку форм власності, не 
розкриває змісту поняття Укра-
їнського народу як суб’єкта пра-
ва власності на землю та інші 
природні ресурси… Тож не див-
но, що за наявності в Конституції 
положення про те, що «земля є 
основним народним багатством, 
яке перебуває під особливою 
охороною держави», на очах 
у всіх відбувається справжній 
«дерибан» із землею. І це за 
умови проголошення мораторію 
на продаж землі» [14, с. 20]. Що 
ж стосується забезпечення на-
роду власністю, можемо навес-
ти статистичні дані Українського 
центру економічних і політичних 
досліджень ім. О.Разумкова, 
згідно з якими приблизно 80% 
громадян України належать до 
збіднілих верств населення. Ось 
чому доволі сумнівною є теза 
про наявність в Україні народо-
владдя не суто номінального, а 
реального. Навпаки, доводиться 
констатувати прикру тенденцію 
дедалі більшого дистанціюван-
ня влади від народу, а суспіль-
ства від держави, діяльність 
якої втрачає визнання, схвален-
ня й підтримку з боку населення 
і громадських організацій. Тим 
самим система владних інститу-
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цій знижує рівень своєї легітим-
ності, що змушує її все ширше 
використовувати примусові ме-
ханізми й силові засоби реаліза-
ції своїх повноважень.

Декларуючи ж уже в ст. 1 
Основного Закону, що Україна 
є не тільки суверенною й неза-
лежною, а й демократичною, 
соціальною і правовою дер-
жавою, остання бере на себе 
зобов’язання щодо політично-
го курсу на утвердження пріо-
ритету права перед владним 
примусом, а також на розбудо-
ву широкої системи інститутів 
громадянського суспільства і 
стимулювання розвитку форм 
самоорганізації населення, де 
підґрунтям консолідації висту-
пає не владно-силове забезпе-
чення, а спільність і взаємоза-
лежність приватних інтересів. 
За влучним висловленням С.С. 
Алексєєва, «право, як норма-
тивно-ціннісний регулятор вза-
галі, за визначенням не здатне 
посісти в суспільному житті ви-
сокого місця, яке відповідало б 
критеріям і стандартам правової 
держави й верховенства права, 
якщо в даному суспільстві полі-
тична державна влада зайняла 
авторитарно-домінуюче поло-
ження або – що є ще гіршим – 
положення тотально всемогут-
ньої, тиранічної сили… З такою 
владою право, яким би розвине-
ним і досконалим не було, впо-
ратися також не в змозі. Право 

в суспільстві, де домінує Велика 
Влада, є «соціально прирече-
ним»: це суспільство, в принци-
пі, не здатне стати правовим…» 
[1, с. 332, 333].

У ст. 69 Конституції України 
передбачено, що «народне во-
левиявлення здійснюється че-
рез вибори, референдум та інші 
форми безпосередньої демокра-
тії». При цьому не можна омину-
ти увагою тієї обставини, що пи-
тання про ефективну й доцільну 
організацію вітчизняної виборчої 
системи й понині залишає доволі 
широке поле для гострих теоре-
тичних і практико-процедурних 
дискусій. З одного боку, зазнає 
небезпідставної критики пере-
хід цієї системи до пропорційної 
форми організації, оскільки про-
йдений за роки незалежності 
України шлях у вирішенні згада-
ного питання від прямих виборів 
за мажоритарною системою до 
змішаних – за двома (мажори-
тарною і пропорційною) і, врешті-
решт, до виключно пропорційної 
системи партій і блоків виявляє 
ознаки, так би мовити, звуження 
демократії: «відбулося фактичне 
звуження обсягу прав громадян, 
що суперечить ст. 22 Конститу-
ції України» [14, с. 21], зокрема, 
ч. 3 цієї статті, яка застерігає, 
що «при прийнятті нових законів 
або внесенні змін до чинних за-
конів не допускається звуження 
змісту та обсягу існуючих прав і 
свобод». До того ж «пропорційна 
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система у нас працює не на ви-
борця-громадянина, а на партій-
ну бюрократію та обслуговувані 
нею клани. І кінця цьому не ви-
дно, навіть якщо будуть введені 
відкриті списки» [14, с. 21, 22]. 
Серед науковців висловлюється 
пропозиція повернутися принай-
мні до змішаної виборчої сис-
теми. Вагомим аргументом на 
її користь служить той факт, що 
наразі в більшості європейських 
країн використовується система 
мажоритарна або змішана.

Поспішність у запроваджен-
ні пропорційної виборчої систе-
ми відзначається також стосов-
но місцевих виборів. При цьому 
наголошується, що такий крок 
призвів до надмірної політиза-
ції обласних, районних та інших 
місцевих рад. Як підкреслює В.Я. 
Тацій, «така радикальна зміна 
виборчої системи не повною мі-
рою відповідає чинній Консти-
туції. Відповідно до ч. 4 ст. 140 
Конституції України обласні та 
районні ради мають представля-
ти спільні інтереси територіаль-
них громад міст, селищ та сіл, що 
входять до складу того чи іншого 
району. Натомість за пропорцій-
ної виборчої системи до складу 
рад потрапили громадяни, які на-
віть ніколи не мешкали в тих чи 
інших населених пунктах області 
(району)» [10, с. 15].

У той же час вважається, що 
саме при пропорційній системі 
створюються найширші можли-

вості сприяння зрілості політич-
них партій та інших інститутів 
громадянського суспільства, 
підвищення політичного й пра-
вового впливу на свідомий вибір 
громадян, формування демокра-
тичного середовища для прояву 
ініціативи. За пропорційної сис-
теми громадяни голосують не за 
кандидатів, а за ідеї, політичні 
програми, запропоновані тією чи 
іншою політичною силою, здат-
ною, на думку виборців, сприя-
ти забезпеченню їх прав та ін-
тересів. Нарешті, така система 
стимулює об’єднання дрібних 
партій або ж їх влиття до стабі-
лізованих, більш потужних полі-
тичних структур, що, по-перше, 
сприяє позитивній консолідації 
громадянської активності, по-
друге, робить прозорішою кар-
тину співвідношення політичних 
сил у країні. Адже «для свідо-
мого пересічного громадянина 
надмірна багатопартійність є не 
менш абсурдною, ніж радянська 
однопартійна система» [12, с. 
238]. Тому існує «достатньо під-
став стверджувати, що дискусії 
стосовно останніх редакцій за-
конів України щодо виборів до 
парламенту, органів місцевого 
самоврядування та до Верхо-
вної Ради АР Крим, а саме про 
повернення до змішаної вибор-
чої системи, мають бути при-
пинені. Повернутись до таких 
дискусій доцільно не раніше, ніж 
через 10 – 15 років» [9, с. 158].
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Цілком очевидно, що оби-
дві альтернативні позиції мають 
як раціональні, так і уразливі 
моменти. Це пояснюється аж 
ніяк не ідеальним характером 
організації будь-якого з край-
ніх варіантів побудови виборчої 
системи (як мажоритарної, так і 
пропорційної); обидві вони від-
значаються наявністю не тільки 
тих чи інших своїх переваг, а й 
певних вад. Дійсно, виборча 
система – це лише засіб, так би 
мовити, знаряддя визначення 
народної волі. Однак, чи стануть 
вибори виразником волі всієї на-
ції, або якої-небудь її частини (і 
якої саме), здебільшого зале-
жить від способу застосування 
цього засобу. При цьому, як до-
водять вітчизняна й зарубіжна 
виборча практика, за будь-якої 
системи не виключається мож-
ливість за допомогою так зва-
ного адміністративного ресурсу, 
PR-ходів і витончених політтех-
нологій використати навіть до-
статньо досконале законодав-
ство в інтересах тієї чи іншої 
політичної сили безвідносно до 
рівня її популярності серед на-
селення. Цьому сприяє не тіль-
ки існуюча й зафіксована в ч. 
1 ст. 15 Конституції політична, 
економічна й ідеологічна бага-
томанітність суспільного життя 
в Україні, а й брак дійових кон-
солідуючих чинників української 
нації. У результаті, «зміст на-
родного волевиявлення також 

виявляється неоднорідним. Ця 
обставина створює можливість 
викривлення справжніх загаль-
носуспільних інтересів, у тому 
числі й щодо формування пу-
блічної влади» [11, с. 15].

З огляду на зазначену не-
бездоганність як пропорційної, 
так і мажоритарної систем, до-
цільним було б, як вбачається, 
поєднання принаймні їх кон-
структивних аспектів у рамках 
запровадження змішаної вибор-
чої системи. При цьому в межах 
застосування пропорційного під-
ходу варто підняти передбаче-
ний п. 2 ст. 77 Закону «Про вибо-
ри народних депутатів України» 
3-відсотковий мінімум голосів 
виборців для отримання депу-
татських мандатів хоча б до 5%, 
чим має стимулюватися підви-
щення «рівня відповідальності 
партій, стабілізації в суспільстві, 
його консолідації та позитивній 
структурованості» [9, с. 159].

Певна річ, увесь народ не 
може одночасно й рівною мірою 
бути залученим до державної 
влади, в силу чого остання не 
може реалізуватися виключно у 
формах безпосередньої демо-
кратії, потребуючи, відповідно, 
розвитку інституту народного 
представництва. Проте сьогод-
ні спостерігається глибока кри-
за парламентаризму як такого 
й українського, зокрема. Рівень 
ефективності діяльності Вер-
ховної Ради, як і її суспільний 
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рейтинг, є низьким. Як зазначає 
Ю.С. Шемчушенко, «частка за-
конів у системі всіх нормативно-
правових актів України стано-
вить трохи більше 7%... Принцип 
верховенства права в нашому 
парламенті часто поступається 
місцем перед інтересами олігар-
хічних кланів» [14, с. 20, 21]. Що 
ж стосується рейтингового по-
казника його легітимності з точки 
зору народного схвалення, то, за 
даними Центру ім. О.Разумкова, 
рівень довіри громадян до Вер-
ховної Ради України не сягає на-
віть 10% [15, с. 24]. 

Подібні обставини спричи-
няють підвищення актуальності 
проблем компенсації дієвості 
парламентаризму шляхом роз-
ширення системи інших форм 
народовладдя. Чи не найваж-
ливішою з таких форм, яка ви-
конує провідну роль у консти-
туційно-правовому механізмі 
легітимації державної влади, 
тобто процесу трансформуван-
ня «волі народу в суверенну 
волю держави через справед-
ливі закони та доцільні рішен-
ня чинної влади» [5, с. 152], є 
референдум. Однак сьогодні 
доводиться визнати відсутність 
в Україні чіткого механізму при-
йняття Основного Закону і вне-
сення змін до нього на всеукра-
їнському референдумі. І хоча 
ч. 3 ст. 5 Конституції закріплює 
виключно за народом право 
визначати і змінювати консти-

туційний лад в Україні, яке не 
може бути узурповане держа-
вою, її органами або посадови-
ми особами, однак безпосеред-
ня реалізація цього права згідно 
з чинним законодавством, ви-
являється практично неможли-
вою. В Основному Законі країни 
взагалі не передбачено права 
народу приймати конституцію. 
Навіть нормативними засадами 
її розд. ХІІІ щодо внесення змін 
до Конституції не передбаче-
но, що такі зміни мають оціню-
ватися громадянами. У ч. 1 ст. 
156 зазначено, що народ може 
лише затверджувати їх на всеу-
країнському референдумі, який 
призначається Президентом 
України, якщо законопроект про 
внесення змін буде прийнято не 
менше як двома третинами від 
конституційного складу Верхо-
вної Ради України.  

Урешті-решт, навіть при ціл-
ком прийнятних громадськістю 
законах і легітимній конституції 
сама діяльність діючої влади 
може виявитися нелегітимною з 
точки зору її схвальності наро-
дом і доцільності щодо поточних 
реалій природної й соціально-
політичної динаміки. Водночас 
Основний Закон не передбачає 
якого-небудь інституту, що був 
би пов’язаний з правом вислов-
лення недовіри (в тому числі й 
на всеукраїнському референ-
думі, проголошеному за народ-
ною ініціативою) стосовно будь-
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якого органу державної влади 
і давав би підстави для припи-
нення його повноважень.

Звичайно ж, такі нормативні 
суперечності стають на заваді 
розвитку народовладдя й акти-
візації інститутів громадянсько-
го суспільства в країні, оскільки 
за даних умов регулятивні ім-
пульси владного впорядкування 
суспільного життя виразно домі-
нують над його самоорганізацій-
ними формами й механізмами. 
Їх вирішення (бодай часткове) 
може бути досягнуто шляхом 
законодавчого сприяння роз-
ширенню можливостей участі 
громадян в управлінні держав-
ними й суспільними справами 
через систему місцевого само-
врядування. Остання ж здатна 
компенсувати нездійсненність 
тотального залучення всього 
народу до централізованої дер-
жавної влади повсюдним запро-
вадженням децентралізованих 
структур громадської самоорга-
нізації. До того ж саме такі струк-
тури є найбільш наближеними 
до конкретики суспільних від-
носин, а тому спроможні якнай-
швидше реагувати на динамічні 
зміни потреб населення щодо 
забезпечення його конституцій-
них прав та свобод.

Існують вагомі підстави для 
висновку, зробленого О.В. Бата-
новим, що в Україні, як і в біль-
шості держав пострадянського 
простору, «цінності муніципаль-

ної демократії, муніципальних 
прав і свобод залишаються досі 
багато в чому декларативними… 
Жива традиція жорсткого цен-
тралізованого управління, непо-
доланний синдром відчуження 
населення й окремої людини 
від публічної влади не створю-
ють достатніх передумов для 
соціального включення грома-
дян у проблеми територіальних 
громад [2, с. 175]. Хоча за ст. 7 
Основного Закону в Україні ви-
знається й гарантується місце-
ве самоврядування, показовим 
щодо цього те, що конституцій-
ний статус останнього й норма-
тивні засади його здійснення 
(зокрема, стосовно повнова-
жень органів державної влади) 
поки що не мають достатньо 
чіткого визначення. 

Подібна невизначеність зу-
мовлена передовсім дискусій-
ністю питання про саму політи-
ко-правову сутність феномену 
місцевого самоврядування, 
тлумачення якої в сучасній юри-
дичній літературі здійснюється з 
точки зору, принаймні, 3-х різних 
підходів – громадівського, дер-
жавницького й муніципально-
дуалістичного. Згідно з першою 
концепцією місцеве самовряду-
вання становить собою цілком 
автономну, незалежну від дер-
жави форму реалізації публічної 
влади. При цьому територіальна 
громада, як основний суб’єкт му-
ніципальної влади, розглядаєть-
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ся як рівна державі інституція, 
яка є елементом громадян-
ського суспільства. Підставою 
для такого твердження вважа-
ється первинність останньо-
го щодо державних утворень, 
його більш давня історія по-
рівняно з історією політичних 
форм суспільної організації: За 
твердженням О.В. Батанова, 
«… самоврядування завжди в 
тій чи іншій формі супроводжу-
вало існування й функціону-
вання людської цивілізації… З 
появою держави роль територі-
альних громад у соціальній сис-
темі стала різко змінюватись. 
Якщо до появи держави всі 
функції життєдіяльності соціуму 
забезпечувалися внутрішніми 
можливостями територіальних 
громад, то з її утворенням функ-
ції місцевих спільнот (або їх час-
тина) були взяті (іноді насильно 
захоплені) державою» [2, с. 175, 
176]. Отже, за даною концепці-
єю постійне державно-владне 
обмеження самостійності тери-
торіальних громад призвело до 
зниження самоорганізаційної й 
самоврядної їх активності, втра-
ти мотивації до конструктивної 
взаємодії з іншими суб’єктами, в 
тому числі з державними інсти-
туціями. Однак форма реаліза-
ції влади може міцно існувати 
тільки за умови, якщо народ її 
визнає й захищає, бо він зда-
тен захищати лише ту владу, 
яка йому належить» [2, с. 176]. 

Ця теза, до речі, в черговий раз 
підтвердилася під час путчу в 
СРСР у 1990 р., коли народ не 
став на захист радянської пред-
ставницької системи.

Натомість у межах альтер-
нативного – державницького – 
підходу до інтерпретації змісту 
місцевого самоврядування об-
стоюється ідея щодо виключно 
державної прерогативи на здій-
снення будь-якого управління 
публічного характеру, оскільки 
лише держава має монопольне 
право на оперування владно-
силовими заходами. Без цього 
права дотримання норматив-
ності закону узалежнюється 
тільки від доброї волі самих 
суб’єктів правовідносин, що, 
звичайно ж, є досить слабкою 
гарантією законності. Тож, як 
переконує історичний досвід 
людства, реальна влада в сус-
пільстві не може ефективно здій-
снюватися лише як громадсь-
ке управління. Більше того, 
за розглядуваною концепцією 
останнє здатне претендувати 
на виконання певних адміні-
стративних функцій виключ-
но в разі передбаченого ч. 3 
ст. 143 Конституції їх делегу-
вання місцевим самоврядним 
органам відповідними органами 
виконавчої влади. При цьому на 
підставі Основного Закону ч. 4 
ст. 143 перші є підконтрольни-
ми другим з питань реалізації 
даних їм повноважень.
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Висловлюється також думка, 
що чітке розрізнення Конституці-
єю органів державної влади й ор-
ганів місцевого самоврядування 
як 2-х самостійних систем влади 
народу, «не є вагомим доказом 
на користь громадівської концеп-
ції місцевого самоврядування… 
Система органів державної вла-
ди та система органів місцевого 
самоврядування є своєрідним по-
лісистемним комплексом (меха-
нізмом), який складається хоча й 
з різних за своєю природою орга-
нів (державних та громадських), 
проте об’єднаних в організаційне 
ціле необхідністю забезпечен-
ня виконання одних і тих самих 
функцій державної влади, носієм 
і єдиним джерелом якої є народ» 
[6, с. 242]. Більшість дослідників 
даної проблеми схиляється при 
її вирішенні до концепції муні-
ципального дуалізму, в основу 
якої покладено ідею подвійності 
природи місцевого самовряду-
вання: воно є незалежним від 
держави «лише при розв’язанні 
суто господарських та громад-
ських справ, а в політичній сфе-
рі воно розглядається як агент 
держави, що виконує державні 
функції» [3, с. 204]. 

Проте хотілося б зауважити, 
що редукція політичної ролі міс-
цевого самоврядування всьо-
го лише до його статусу, так би 
мовити, агента держави навряд 
чи сприятиме суттєвому підви-
щенню самоорганізаційної ак-

тивності громадян у здійсненні 
народовладдя. Саме тому вже в 
Преамбулі ратифікованої Укра-
їною Європейської хартії міс-
цевого самоврядування зазна-
чено, що  його органи найбільш 
безпосередньо можуть реалі-
зовувати право громадян на 
участь в управлінні державними 
справами на засадах децентра-
лізації влади, директивні органи 
якої мають широку автономію 
своїх функцій, шляхи й засоби 
виконання цих функцій, а також 
ресурси, необхідні для цього. 
Така автономія не передбачає 
її замикання виключно в госпо-
дарчо-розпорядчій сфері. Вона 
поширюється також на право-
творчу, правозастосовну й пра-
вореалізаційну діяльність. За 
державними ж адміністраціями 
доцільно закріпити лише контр-
ольно-наглядові функції щодо 
діяльності органів місцевого са-
моврядування з метою забезпе-
чення її відповідності Конститу-
ції й законам України.

Законодавче закріплення 
такого розподілу і співвідношен-
ня повноважень державних і са-
моврядних органів має сприяти 
органічному поєднанню цих 2-х 
конституційних форм реалізації 
влади, усуваючи її роздвоєння, 
й надати істотних додаткових 
можливостей для участі гро-
мадян в управлінні справами 
держави й суспільства. Консти-
туційність полягає не лише в 
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узаконенні ефективної організа-
ції і здійсненні державної влади, 
й в обмеженні останньої правом 
з метою забезпечення автоном-
ності громадянського суспіль-
ства. За цієї умови суспільство 
функціонує і як таке, що управ-
ляється державою, і як само-
врядна система, а держава – як 
система управлінська, що вод-
ночас залежить від суспільства 
та його потреб [13, с. 10, 11]. При 
цьому, як зазначає М. Теплюк, 
«ефективний вплив громадян-
ського суспільства на державну 
владу є основою демократично-
го політичного режиму. До того 
ж саме загальний інтерес цього 
суспільства, а не окремі групові 
чи корпоративні інтереси, має 
бути визначальним для організа-
ції та здійснення публічної влади; 
інтерес, єдиним суб’єктом якого є 
народ як цілісність, що випливає 
з конституювання України як де-
мократичної держави» [11, с. 20]. 

Щоправда, формування за-
гальної волі шляхом виборів, 
референдумів і дискурсивних 
форм безпосередньої політичної 
активності громадян, зокрема, 
тих, що базуються на викорис-
танні сучасних інформаційних 
технологій, наразі відчутно галь-
мується надмірною нерівністю 
в суспільстві. Як підкреслює 
О.В. Петришин, «на відміну від 
давньогрецького уявлення, су-
часна демократія має спиратися 
на середній клас, чітке прагнення 

до ліквідації разючої економічної 
нерівності» [7, с. 6]. Зазначимо, 
що спостерігається значне поси-
лення соціальної спрямованості 
діяльності державних і громад-
ських організацій у країнах, що 
обрали шлях демократичного 
розвитку. Основною ж опорою у 
здійсненні соціальної політики 
держави мають бути саме орга-
ни місцевого самоврядування та 
інші форми громадської самоор-
ганізації як найближчі посередни-
ки між офіційною владою й насе-
ленням, а також як канали більш 
широкого долучення народу до 
управлінням власним життям. 
Адже саме по собі «Проведен-
ня вільних виборі, – стверджує 
вчений, – не може бути надійним 
критерієм справжньої демокра-
тії; на шляху її реалізації постає 
наступна важлива проблема – 
якими способами й засобами по-
трібно максимально збільшувати 
вплив народу на здійснення вла-
ди, сформованої від імені наро-
ду, здійснюваної щодо народу» 
[7, с. 8]. Безвідносно до того, за 
ким закріплено владу de jure, 
справжньою владою в суспіль-
стві de facto володіє лише той, 
хто її здійснює. 

Вирішення порушеної про-
блеми, як переконує світовий 
досвід практичного втілення 
ідеї демократії, доцільно шукати 
на шляху розбудови громадян-
ського суспільства й підвищення 
значущості його інститутів у сис-
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темі суспільно-політичної орга-
нізації. Хотілося б наголосити на 
необхідності активізації право-
творчих функцій таких інститу-
тів, оскільки їх дефіцит суттєво 
звужує можливості впливу гро-
мадян на визначення того пра-
вового поля, в рамках якого їх 
соціально-політична автономія 
може бути визнана законною. 
Але ж згідно з ідеєю народо-
владдя така автономія, навпаки, 
є первинною буттєвою основою 
формування й дієвості самоор-
ганізаційних механізмів легіти-
мації самого юридичного закону. 

Попри те, що Конституція 
України безпосередньо не пе-
редбачає нормотворчої функції 
органів місцевого самоврядуван-
ня, остання не може вважатися 
виключно прерогативою законо-
давчої влади хоча б через те, що 
такий стан речей суперечив би її 
ч. 3 ст. 5. Отже, зміст ч. 1 ст. 140 
Основного Закону, яка що прого-
лошує місцеве самоврядування 
правом територіальної громади 
самостійно вирішувати питан-
ня місцевого значення в межах 
Конституції й законів України, не 
може логічно узгоджуватись із за-
бороною згаданої функції на міс-
цевому рівні. Активізації участі 
територіальних громад, громад-
ських організацій та окремих гро-
мадян у правотворчій діяльності 
можна досягти шляхом законо-
давчого забезпечення права на 
проведення консультативних ре-

ферендумів, плебісцитів, запро-
вадження інституту «народного 
вето» тощо. Тим самим суспіль-
ство, з одного боку, впливатиме 
на законодавчу владу при вста-
новленні законних меж правової 
свободи суб’єктивного самовиз-
начення, а з другого – матиме 
змогу формувати в цих межах 
узгоджену локальну норматив-
ність, яка найбільшою мірою 
відповідала б специфіці потреб 
окремих соціальних груп. До 
речі, нерідко трапляється так, що 
заради загальної згоди всереди-
ні певної громади, партії чи іншо-
го елемента громадянської само-
організації їх члени добровільно 
відмовляються навіть від деяких 
гарантованих законом прав і сво-
бод, оскільки претензії щодо їх 
забезпечення можуть призвести 
до порушення такої згоди.

Хоча, звичайно ж, як влучно 
зауважив Дж. Кін, народження 
й відродження громадянського 
суспільства завжди пов’язано з 
небезпеками. Воно дарує свобо-
ду деспотам і демократам рівною 
мірою. Незріле громадянське 
суспільство може перетворитися 
на поле битви, на якому завдяки 
правам і свободам «лисиці насо-
лоджуються полюванням на ку-
рей» [4, с. 51]. Тож у нашій країні 
це суспільство ще має визрівати 
й розвиватися, принаймні, на-
стільки, щоб стати вагомою анти-
тезою щодо відмови від свободи 
заради рівності хоча б у злиднях. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ НАРОДОВЛАСТИЯ
И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В УКРАИНЕ

Неведомый В. И.

В статье проанализированы некоторые проблемы реформирования украинского кон-
ституционного законодательства в обеспечении дальнейшего развития системы институтов 
гражданского общества как основы демократического режима и ее эффективного влияния на 
функционирование органов государственной  власти. 

Ключевые слова: народовластие, гражданское общество, конституционная реформа.

LEGAL SUPPORT OF DEVELOPMENT OF DEMOCRACY 
AND CIVIL SOCIETY IN UKRAINE

Nevedomyy V. I.

Some problems of the Ukrainian constitutional legislation reforming in order to provide the 
further development of the civil society institutions’ system as a basis of democratic regime, and its 
effective infl uence on the state power bodies’ functioning were considered in the article.

Key words: democracy, civil society, constitutional reforming.
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ІДЕОЛОГІЧНИЙ СКЛАДНИК У СТРУКТУРІ ПРАВОВОЇ 
СИСТЕМИ СУСПІЛЬСТВА

За сучасних умов політично-
го, економічного й соціального 
розвитку все більше інтенсифіку-
ються правові зрушення в житті 
України. Особливо важлива роль 
у вирішенні завдань сучасного 
державотворення належить пра-
вовій системі. Саме вона  здій-
снює значний вплив на зміни в 
суспільстві, вдосконалення зако-
нодавчого процесу, підвищення 
ефективності юридичного регу-
лювання, формування суспіль-
ної й індивідуальної свідомості. 
Правову систему дійсно можна 
визначити як загальнолюдську 
організацію в тому значенні, що 
вона є гуманною, покликаною 
служити передусім людині. 

Категорією «правова систе-
ма» було впроваджено в юри-
дичну науку для позначення 
права як системного суспільно-
го явища з метою його аналізу у 
взаємозв'язку і взаємодії склад-
ників її структурних елементів. 
Із найширших теоретичних по-
зицій правова система завжди 
розглядалася насамперед як 
складне збірне поняття, що від-
биває сукупність існуючих у сус-
пільстві юридичних явищ, весь 

арсенал правових засобів. Тому  
її так чи інакше характеризує 
будь-яке юридичне явище. Інша 
справа, що складники цієї систе-
ми розглядаються як неоднакові 
за свою питомою вагою, значен-
ням, роллю, функціями, ступе-
нем самостійності [9, c. 13].

Головне ж полягає в тому, 
що розглядуване поняття по-
кликано  відзеркалювати реаль-
ну структурованність правової 
цілісності [2, c. 211],.дозволяє 
вийти за межі розуміння права 
як сукупності норм, установле-
них і охоронюваних державою, 
розкрити цілісний механізм пра-
вового регулювання, що міс-
тить у собі не тільки норми за-
конодавства, а й усвідомлення 
правової дійсності й діяльності 
з реалізації прав та обов'язків.  
У той же час  слід ураховувати 
і значення самого системного 
підходу до права, що погли-
блює наші знання про структу-
рованість права, його функці-
онування й розвиток, створює 
теоретичну передумову для 
практичного вдосконалення та-
кої якості правової дійсності, як 
системність [1, c. 168]. 
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Правова система – це по-
няття багатопланове, що містить 
цілий комплекс компонентів, 
справляє нормативно-організа-
ційний вплив на суспільні відно-
сини [8, c. 146]. Усі її елементи 
тісно взаємопов’язані, взаємо-
залежні,  проте їм притаманна  
відносна самостійність. Поряд 
із загальними функціями кожен 
компонент цієї системи виконує 
тільки йому властиві специфіч-
ні функції, що не заважає їм, 
однак, перебувати в логічному 
взаємозв’язку. Правова система, 
за висловом французького вче-
ного Ж. Карбоньє, – «вмістилище 
й зосередження різних юридич-
них явищ, що існують у суспіль-
стві водночас на одному й тому 
ж просторі» [Цит. за 6: с. 112].
Виконуючи загальні і специфіч-
ні функції правової системи, усі 
вони характеризуються єдніс-
тю й розходженням, сприяють 
ефективності дії розглядувано-
го утворення. Отже, орієнтую-
чись на методологічний арсенал 
системного підходу, необхідно 
вирізнити наступні складники в 
дослідженні правової системи: 
суб’єктний, нормативний, інтел-
лектуально-психологічний, ді-
яльнісний і результативний.

На інтелектуально-психо-
логічному рівні правової систе-
ми формується правосвідомість 
конкретної людини й суспіль-
ства в цілому. Як підкреслює 
Н. М. Оніщенко, правосвідо-

мість – це перш за все ставлен-
ня людей до права [12, с. 53-55]. 
Вона становить собою юридич-
ний спосіб усвідомлення систе-
ми суспільних відносин і на іде-
ологічному рівні фіксує зв'язки, 
що встановилися між іншими 
елементами правової системи. 
Елементи правосвідомості за 
своїм змістом, формою, функці-
ональним навантаженням якісно 
визначені у структурі   останньої 
й на рівні суспільства. У ціло-
му вони  розкривають систему 
знань, оцінок, вольових устано-
вок,  що формуються в рамках 
даної системи [21, с. 611-620].

Правосвідомість – це одві-
чний супутник права [2, c. 532, 
533]. У їх суперечливому розви-
тку відбувається регламентація 
суспільних відносин. У правосві-
домості, і праву притаманні окре-
мі спільні риси: (а) вони входять 
до єдиної правової системи, (б) 
виконують нормативні функції, 
(в) регулюють суспільні відноси-
ни, (г) зумовлені одними соціаль-
но-економічними, політичними, 
ідеологічними, культурними та 
іншими чинниками. Усе це й ви-
значає їх єдність. Як важливий 
прояв права, правосвідомість 
може здійснювати самостійне 
правове регламентування, за 
браком інших нормативних пра-
вових явищ, які є складниками 
права. Наприклад, це може мати 
місце при додержанні права, 
застосуванні аналогії закону і 
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аналогії права. Водночас право-
свідомість і право є відносно ав-
тономними. Так, право завжди є 
об'єктивним, реальним, інститу-
ційним утворенням.

Як форма суспільної свідо-
мості, правосвідомість завжди 
є суб'єктивним явищем, зміст 
якого становлять: (а) право-
ві ідеї й поняття; (б) уявлення 
людей про минуле чи бажане 
право; (в) суб'єктивне ставлен-
ня до чинного права як фено-
мену суспільного життя; (г) ма-
сові емоційні реакції на право, 
вчинки людей, особливо пред-
ставників влади, (д) інші духо-
вні елементи. На суб'єктивному 
характері правосвідомості напо-
лягає І.В.Яковюк, стверджуючи, 
що  це сукупність суб'єктивних 
елементів правового регулюван-
ня [2, c. 534]. Отже, правосвідо-
мість є внутрішнім особистіс-
ним механізмом регламентації  
поведінки (діяльності) людей у 
юридично значущих ситуаціях 
[11, c. 119-121].

Деякі мислителі вважали, що 
норми права, їх обов'язковість 
і примусовість живуть лише у 
свідомості людей, тому право – 
явище психологічне. Так, Л. Пе-
тражицький виходив з того, що 
науки про право, державу, мо-
ральність повинні спиратися на 
аналіз психологічних явищ, вва-
жаючи, що право корениться у 
психіці індивіда і що інтерпрета-
ція права з позиції його психоло-

гії дозволяє поставити юридич-
ну науку на ґрунт достовірних 
знань [20,  c. 327-335].

Найповніше й найрізно-
бічніше правосвідомість відби-
ває ідеальну, духовну сутність 
права як елемента культури, 
своєрідні архитипові інваріанти 
життєвого укладу певного наро-
ду. Замічено, що в різних типах 
цивілізації, культурно-історич-
них спільнотах існують досить 
різноманітні уявлення про нор-
ми поведінки, про належне, про 
способи впорядкування тих чи 
інших ситуацій тощо. Ідеться 
про етноправові тенденції со-
ціального регламентування, 
виявити які можна, тільки роз-
глядаючи правосвідомість як 
феномен, що підпорядковуєть-
ся відповідний внутрішній логіці 
свого розвитку, яка детерміну-
ється не наказами державної 
влади й економічними рішен-
нями, а  в першу чергу нако-
пиченим культурою духовним, 
розумовим потенціалом світо-
вого й національного права. Як 
справедливо відзначається в 
науковій літературі, правосві-
домість є відносно незалежним 
цілісним явищем, що вимагає 
вивчення як особливого об'єкта, 
через яке теорія права вихо-
дить на такі, так би мовити, та-
ємні питання, як сутність права, 
його генезис, культурна специ-
фіка юридичного регулювання, 
деформації правової поведінки, 
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джерела і причини злочиннос-
ті та іншої соціальної патології 
[21, c. 593-598].

В. М. Сирих вважає, що 
правосвідомість – це насампе-
ред знання, яке відбиває такі 
соціальні явища, як право, всі 
його різноманітні зв'язки і спів-
відношення з іншими соціаль-
ними явищами, як-то: (а) за-
конодавство і норми права, що 
містяться в ньому; (б) юридична 
практика, тобто діяльність ком-
петентних органів держави по 
підготовці і прийняттю норма-
тивно-правових актів державних 
органів, громадян та інших осіб з 
реалізації норм права в конкрет-
них правовідносинах, держави й 
суспільства – по боротьбі з пра-
вопорушеннями; (в) відомості 
про історію становлення й роз-
витку права як соціального яви-
ща, його етапи, пройдені в про-
цесі розвитку [18, c. 137-139].

Відомий російський філо-
соф і правознавець І.О.Ільїн під-
креслював, що правосвідомість 
не зводиться до одного знання, 
оскільки людина без неї житиме 
власною волею й терпіти сва-
волю від інших. Він розглядав 
її як сукупність поглядів на пра-
во, державу, на всю організацію 
громадського життя, і вважав, 
що форма правління в дер-
жаві визначається передовсім 
монархічною або республікан-
ською правосвідомістю народу 
[3, c. 210-213].

Правосвідомість включа-
ється в роботу на стадіях як 
правотворчості, так і  реаліза-
ції права. Тією чи іншою мірою 
вона присутня у всіх елементах 
механізму правового регулю-
вання норм права, в актах його 
реалізації у правовідносинах. 
Найбільш вагому роль відіграє 
вона на останній стадії, в проце-
сі втілення в життя юридичних 
прав та обов'язків [4, с. 72]. Від 
рівня, якості, характеру і змісту 
правосвідомості значною мірою 
залежить те, якою буде поведін-
ка  індивіда в суспільстві – пра-
вомірною, соціально корисною 
чи неправомірною, соціально 
шкідливою й небезпечною [5, 
c. 38]. Будучи оцінкою суб'єктами 
їх правового становища в сус-
пільстві, правосвідомість досить 
відчутно впливає на вибір того 
чи іншого варіанту їх поведінки. 

Правові ідеї й почуття, як 
субстрактні елементи, виступа-
ють необхідними ланками пси-
хологічного механізму дії права, 
завдяки якому правова система 
суспільства може впливати й 
на свідомість людей. Правосві-
домість відзеркалює правову 
дійсність, що склалася за кон-
кретно-історичних умов у тій чи 
іншій країні, й водночас впли-
ває  на функціонування й роз-
виток її правової системи. Вона 
є активним елементом системи 
правового впорядкування сус-
пільних відносин: право не може 
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здійснювати свій регулятивний 
вплив інакше, як через людей, 
безпосередньо впливаючи на їх 
свідомість. За посередництвом 
правових ідей і теорій, почуттів 
та емоцій норми права, інші пра-
вові явища оцінюються з точки 
зору справедливості, життєвих 
потреб та інтересів людей і сус-
пільства в цілому. При цьому 
формуються установки на пра-
вову поведінку індивідів, уяв-
лення про критерії ефективності 
правового регулювання, шляхів 
реформування й удосконалення 
законодавства, судово-правової 
системи та юридичної практики.

Як зазначає О.Ф. Скакун, 
правосвідомість є не просто й 
не лише компонентом правової 
системи. Оскільки комунікативні 
зв’язки в  останній є безперевни-
ми, правосвідомість покликана  
відбивати спрямованість і стан 
правового розвитку суспільства, 
детермінувати ідеологічне й со-
ціально-психологічне функці-
онування цієї системи. Право-
свідомість повсюдна у правовій 
системі: пронизує всю її структу-
ру (підсистеми), механізми пра-
вового регулювання і правого 
впливу, що охоплюють цю систе-
му у функціональному значенні. 
Вона виступає визначальною 
формою суспільної свідомості 
в силу того, що об’єктом її від-
биття й реакції є  явища право-
вої реальності [16, c. 615]. Разом 
із тим зазначимо, що правової 

свідомості в чистому вигляді 
не існує, оскільки її неможливо 
механічно розділити з морал-
лю і політичною свідомістю під 
час пізнання й аналізу правових 
явищ. Указані види свідомості  
взаємно проникають, функціо-
нально доповнюють і підкріплю-
ють одна одну. Водночас право-
ва свідомість має певні  особливі 
риси, що дозволяє розглядати її 
як відносно самостійне явище, 
що виконує специфічні завдан-
ня й функції. В умовах форму-
вання правової, демократичної 
державності правовий складник 
суспільної свідомості одержує 
додаткові стимули для свого 
становлення й  розвитку, як одна 
з найважливіших її частин. Для 
правової держави важливо, аби 
правосвідомість кожного грома-
дянина й суспільства в цілому 
характеризувалася: (а) високим 
ступенем засвоєння цінності 
права, (б)  беззастережною по-
вагою до прав людини  і грома-
дянина як невід’ємної від особи 
можливості, що становить юри-
дичний фундамент її життєді-
яльності, правових процедур ви-
рішення конфліктів, (в) знанням 
права й повагою до нього, (г) пе-
реконаністю в необхідності до-
тримуватися приписів правових 
норм [15, c. 71]. Необхідно, щоб 
суспільна правосвідомість ви-
значалася масовістю правомір-
ної поведінки. Усі компоненти, 
що утворюють правосвідомість 
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(ідей, теорії, концепції, почуття, 
емоції, настрої, установки тощо), 
структурно об’єднуються у 2 від-
носно автономні – правову іде-
ологію і правову психологію [2, 
c. 534 ]. Іноді окремим елемен-
том виділяють правову науку 
[18, c.`133], але вона є одним 
з елементів правової ідеології. 
О. Ф. Скакун у структурі право-
свідомості суспільства визначає 
три елементи: правову психо-
логію, правову ідеологію і пра-
вову поведінку [17, c. 501]. На 
нашу думку, останню недоречно 
відносити до цих елементів, бо 
вона є результатом правового 
регулювання, взаємодії право-
свідомості і правових норм. 

Пануюча правова ідеологія, 
втілена в позиціях світоглядного 
порядку, у керівних політичних 
документах тощо, безпосеред-
ньо виражає, сутність націо-
нальної правової системи, її со-
ціально-політичний, глибинний 
правовий зміст. У зазначеному 
плані правова свідомість стає 
ще більш політично і юридично 
значимою після того, як утворю-
ючі цей зміст, його ідеї втілені 
безпосередньо у праві, вираже-
ні в його принципах. Зберігаючи 
весь час спрямовуюче значення 
для законодавства і  практики 
його застосування, вони стають 
конкретизовано багатими ідея-
ми-принципами, прямо й повно 
відповідаючими змісту права 
[22, c. 196]. 

Правова ідеологія характе-
ризується цілеспрямованим, як 
правило, науковим або філософ-
ським осмисленням права як ці-
лісного соціального інституту не 
в окремих його проявах (напри-
клад, у виді тих чи інших норм, 
судових рішень тощо), а як са-
мостійний елемент суспільства 
(культури, цивілізації). У сфері 
ідеології й через неї знаходять 
висвітлення потреби й інтер-
еси насамперед соціальних груп, 
класів, народів, держави, світо-
вої спільноти в цілому. Звичайно, 
елемент індивідуального, осо-
бистісного присутній і в ідеоло-
гічному відзеркаленні правової 
дійсності: та чи інша ідеологічна 
доктрина створюється й фор-
мулюється зазвичай окремими 
людьми – вченими, філософами, 
громадсько-політичними діяча-
ми, а згодом стає надбанням ба-
гатьох (також конкретних) людей, 
які досягають у своїй свідомості 
системного цілісного відбиття 
держави і права. 

Прикладами правової іде-
ології як способу правової сві-
домості можуть служити ге-
гелівська філософія права, 
природно-правова, позитивіст-
ська, марксистська доктрини 
держави і права, багато сучас-
них концепцій правопізнання. 
Як свідчить  історія радянського 
права, у перші роки соціалістич-
ної революції правосвідомість 
робітників, заснована на марк-
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систсько-ленінській  ідеології, 
ще до видання нових (радян-
ських) законів як би  підміняло 
саме право, виступало норма-
тивним підґрунтям юридичного 
регулювання. Після того, як пра-
вова система була сформова-
на, ця ідеологія, взаємодіючі  з 
чинними нормами права та юри-
дичною практикою, взаємона-
повнюючись  та розвиваючись  
у цьому процесі, супроводжує 
право, виражаючи його особли-
вості і глибинні риси [1, c. 68,69].

Цариною найпоширенішого 
застосування правової ідеології є 
не індивідуальні і стихійно-масові 
відносини людей, що характерно 
для правової психології, а спря-
мованість на вираження інтересів 
і потреб, оформлених інституціо-
налізованих соціальних співтова-
риств – класів, політичних партій, 
громадських рухів, держави, між-
державних об'єднань. Ті чи інші 
політичні організації, що беруть 
участь у сучасних владновідноси-
нах, створюються, як правило, на 
засадах якої-небудь правової іде-
ології – консервативної, лібераль-
ної, марксистської, християнської 
та ін. У демократичній державі, 
якою є Україна, стрижнем пра-
восвідомості, як проголошує 
Конституція, виступає визнання 
принципу верховенства права, 
життя і здоров'я, честі й гідності, 
недоторканності й безпеки люди-
ни як найвищої соціальної ціннос-
ті. [2, c. 533].

У цьому випадку правова 
ідеологія виконує своє основне 
призначення – служити своєрід-
ним соціальним планом-програ-
мою діяльності людей організо-
ваних у партію, рух, політичну 
систему в цілому, дозволяє їм 
усвідомлено й доцільно підхо-
дити до досягнення певних со-
ціальних і правових ідеалів [21, 
c. 613]. Вона охоплює все коло 
правотворчості й правозасто-
сування, містить ідеї, концеп-
ції, оцінку перспектив розвитку 
права, цілі й завдання прийнят-
тя тих чи інших правових актів, 
основні правові принципи, кон-
кретний зміст правового регулю-
вання [21, c. 614-616]. 

Прикладом конкретної, до-
волі складної й суперечливої 
діяльності спільноти людей 
може служити поступовий про-
цес формування в Україні іде-
ології правової держави, що 
повинно відповідати як загаль-
нолюдським, так і національним 
уявленням про демократію, за-
безпеченню прав людини, гуман-
ному і справедливому правопо-
рядку.  Отже, доктрина правової 
держави є ідеологічним підґрун-
тям для розвитку української 
державності. Наявність демо-
кратичної, соціально, культурно 
й історично обґрунтованої дер-
жавно-правової ідеології – жит-
тєво важлива умова діяльності 
будь-якого суспільства. Як від-
значається в сучасній вітчизня-
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ній правовій  літературі, дійсний 
вибір для майбутнього України 
зараз полягає не в тому, жити 
з ідеологією чи без неї (тому 
що якась буде обов’язково), а 
в тому, яка саме ідеологія най-
більш адекватна державі , її сут-
ності, духу, перспективам розви-
тку [13, c. 9-16]. 

Для України в перехідний 
період національна правова іде-
ологія набуває особливої зна-
чимості.  Вона дозволяє людині, 
класам, партіям так чи інакше 
орієнтуватися в новій політичній 
обстановці. Ніяка (навіть найде-
тальніша) пропаганда чинного 
законодавства цього дати не в 
змозі. На відміну від конкрет-
них утилітарних програм, гасел, 
планів та обіцянок, правова іде-
ологія орієнтується на тривалі, 
довгострокові процеси, нор-
ми поведінки, в силу чого вона 
здатна з'єднувати покоління, 
концентрувати зміст їх діяльнос-
ті (зокрема, молоді) на соціальні 
й творчі цілі. Правова ідеологія 
виступає певним синтезом пра-
вових знань,  правової культу-
ри в цілому, в концептуальному 
виді доступна не тільки фахів-
цям, а й широким верствам на-
селення, конкретно кожній лю-
дині, пропагуючи сенс життя, 
праці, орієнтуючи їх у складному 
й суперечливому світі.

Еволюція сучасного право-
розуміння в напрямку лібера-
лізації по-новому трактує роль 

і місце принципів правової сис-
теми як відправних, керівних за-
сад, вимог, що пред'являються 
до учасників суспільних відно-
син з метою гармонійного поєд-
нання індивідуальних, групових 
і суспільних відносин [8, c. 20]. 
Що стосується права, потрібно 
мати на увазі, що в цій царині, 
як і в усіх інших принципи – це 
передусім ідеї, загальні й ім-
перативні вимоги, закріплені  у 
праві, які виступають концентро-
ваним вираженням найважливі-
ших сутнісних рис і цінностей, 
притаманних цій системі права, 
що визначають її характер і на-
прямки подальшого розвитку 
[14, c. 37].  Такими можуть бути 
визнані ідеї волі, рівності, спра-
ведливості. Звичайно, і рівність, 
і свобода – дійсно правові  ідеї. 
І все-таки, як вбачається, найпо-
вніше й найбільш адекватно вті-
лює суть права саме  ідея спра-
ведливості, як  одна з найбільш 
гуманних і плідних в історії люд-
ства. При цьому в уявленні інди-
відів вона завжди поєднувалася 
з правом (у римлян jus – право й 
justitia – справедливість). Такий 
зв'язок обумовлено її правовим 
характером. За найзагальніши-
ми уявленнями справедливість 
у суспільстві, для людини – це 
відповідність того, що саме 
остання віддає людству й одер-
жує від нього, відповідність прав 
та обов'язків. Цілком природно, 
що справедливість є стрижне-
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вою категорією і для держав-
но-правової сфери. Як бачимо, 
із самого початку ідея справед-
ливості якнайкраще втілюється 
саме в праві, перетворюючи ін-
ститут права на важливий засіб 
для її забезпечення [14, c. 46]. 

Принципи права у викладе-
ному розумінні не є надбанням 
однієї якої-небудь країни або на-
віть якогось конкретного історич-
ного періоду, кореняться у всій 
еволюції права, протягом якої 
вони становили його сутність і 
застосовувались у різних істо-
ричних умовах. І все-таки щодо 
них можна простежити певну за-
кономірність. Наведені принци-
пи спираються не на будь-який 
порядок у суспільстві, а саме на 
правовий з його демократичною,  
гуманістичною спрямованістю. 
Тоталітарні режими визнавали 
право та його принципи на сло-
вах,  фактично ж його ігнорували 
(приміром, тоталітарні режими 
XX ст.). У правових же принци-
пах містяться демократична й 
гуманістична традиції, історична  
наступність права.

Другій компоненті правової 
свідомості – правовій психології – 
притаманні 2 ознаки: (а) процес 
відбиття, пізнання права обмеж-
ується засвоєнням (тлумачен-
ням) норм права, знаннями, які 
існують у країні й у світі правових 
подій, і формуванням на підста-
ві пізнаного психологічних фено-
менів – оцінок, почуттів, емоцій, 

вольових актів; (б) пізнання здій-
снюється сугубо з практичними 
цілями, для здійснення яких-не-
будь юридично значимих дій, 
учинків [18, c. 134].

У цілому ж  це стихійна, 
несистематизована й найпо-
шіреніша форма усвідомлення 
права, яка тією чи іншою мірою 
властива всім суб’єктам і може 
виникнути з приводу будь-якого 
правового явища [2, c. 536]. М. 
І. Матузов та      О. В. Малько 
підкреслюють, що правова пси-
хологія відповідає емпіричному, 
повсякденному рівню суспіль-
ної свідомості, що формується 
в результаті повсякденної прак-
тики як окремих людей, так і со-
ціальних групп [21, c. 610-613]. 
Правова психологія – свого роду 
стихійний, несистематизований 
зріз правової свідомості, що ви-
ражається в окремих психоло-
гічних реакціях будь-якої люди-
ни або тієї чи іншої соціальної 
групи на державу, право, зако-
нодавство, інші юридичні фе-
номени. Радість або прикрість 
з приводу прийняття нового або 
скасування старого закону, по-
чуття задоволення або невдово-
лення практикою застосування 
юридичних норм, діями право-
охоронних органів, нетерпиме 
або байдуже ставлення до пору-
шень юридичних заборон – усе 
це правові почуття (емоції), які 
в сукупності утворюють у сус-
пільній свідомості сферу право-
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вої психології. Але в той же час 
правова психологія  є найбільш 
поширеною формою свідомості 
права, властивою тією чи іншою 
мірой всім суспільним відноси-
нам, що виникли за участю юри-
дичного елемента.

Громадяни позитивно оці-
нюють прийняті державою нор-
мативно-правові акти й заходи 
з удосконалення практики ре-
алізації норм права, якщо вони  
відповідають їх ціннісним орієн-
тирам. І, навпаки, люди дають їм 
негативну оцінку, якщо ті не від-
повідають зазначеному. Правові 
емоції й почуття можуть виража-
тися в усвідомленні необхідності 
виконувати юридичні обов'язки, 
в гуманному ставленні до осіб, 
які вчинили правопорушення, у 
скоєнні щодо вчиненого, у роз-
чаруванні у прийнятому акті та 
ін. Усе це впливає на вибір ін-
дивідом конкретного варіанту 
поведінки, тобто на процес фор-
мування його волі, під якою в со-
ціальній психології розуміється 
свідоме регулювання людиною 
своїх дій і вчинків, усвідомлене 
ухвалення рішення діяти відпо-
відним чином [19, c. 294].

На переконання С.О. Ко-
марова й О.В. Малька, право-
ва психологія виражає психічне 
ставлення до права і правових 
інститутів і включає наступні 
елементи: (а) суспільний інтер-
ес, мотиви діяльності певних со-
ціальних груп, що пов’язано з їх 

місцем у структурі суспільства; 
(б) психологічний уклад, тобто 
звички, традиції, переконання, 
притаманні соціальним групам; 
(в) уявлення про право, виробле-
ні в останніх під впливом їх пси-
хічного складу; (г) почуття, емо-
ції, настрої, пов'язані з правом, 
властиві соціальним групам; 
(д) способи формування на-
строїв, почуттів, емоцій, що ви-
ражаються у впливі, взаємовп-
ливі, наслідуванні, навіюванні. 
Юридична психологія, будучи 
сама по собі складним змістов-
ним об'єктивно регуляторним 
явищем, включає значну царину 
несвідомого – цілий світ психіч-
них явищ і процесів, обумовле-
них фактами дійсності, впливу 
яких суб'єкт не усвідомлює. Ця 
сфера несвідомого, активно за-
лучена в генезис правових по-
дань, бере участь у формуванні 
поведінки – як правомірної (сте-
реотипи, звички, автоматизми 
тощо), так і протиправної. Несві-
доме може виявлятися як інтуї-
ція, афект тощо [19, c.  295].

Саме в середовищі психоло-
гічних реакцій право знаходить 
прояв своєї соціальної сутнос-
ті – гуманізму, справедливості, 
формальної рівності суб'єктів та 
ін. Ці його характеристики вира-
жають людські почуття й оцінки. 
Від їх адекватності законодав-
ству, психологічного настрою 
людей багато в чому залежить 
ефективність чинних актів, усієї 
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правореалізаційної практики. 
Більше того, правова психологія 
є найбільш глибинною сферою 
правового відбиття, прихованою 
від безпосереднього сприйняття 
й розуміння, що  часом породжує 
такі типи індивідуальних і масо-
вих реакцій на право й законо-
давство, які здатні кардинально 
забезпечити успіх або невдачу 
тих чи інших законодавчих про-
грам. Несприйняття у психології 
населення тих чи інших заборон 
як реально суперечливих, а до-
зволів – як соціально виправда-

них призводить, як правило, до 
серйозних проблем у реалізації 
нового законодавства, поро-
джує численні труднощі в діяль-
ності правоохоронних органів. 
Ігнорування правової психоло-
гії громадян у правовій політиці 
держави не раз оберталося про-
валом тих чи інших державних 
заходів, які за погляду своїми 
соціальними цілями часто були 
суспільно корисними [21, c. 612]. 
Сьогодні ця психологія прохо-
дить становлення як самостійна 
юридична наука. 
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТОВЛЯЮЩАЯ В 
СТРУКТУРЕ ПРАВОВОЙ  СИСТЕМЫ ОБЩЕСТВА

Хаустова М.Г.

Статья посвящена определению роли значения правовой системы общества. Освя-
щаються различные подходы к структуре правовой системы, особенное внимание уделя-
ется интелектуально-психологическому уровню. Определяется, что именно эта состовляю-
щая в структуре правовой системы представляется собой совокупность взглядов на право 
и другие правовые явления, которые делятся на правовую психологию, правовую идеоло-
гию и правовую культуру.
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The article is devoted to the determination of the role and  importance of a  society law system. 
Different approaches to the structure of a law system are considered and the main attention is paid   
to the intellectual and psychological level. It is determined that this  very constituent in the structure 
of a law system represent the combination of views on law and other law phenomena which, are 
divided into law psychology, law ideology and law culture. 
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ОСНОВНІ ДЕРЖАВНІ ЗАКОНИ
РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 1906 р. – КОНСТИТУЦІЯ ЧИ

«КОНСТИТУЦІЙНИЙ КОСТЮМ» САМОДЕРЖАВСТВА?

На даний час немає концеп-
туальної відповіді на запитання, 
в чому ж полягає правова сут-
ність Основних державних за-
конів Російської імперії 1906 р. 
Щодо нього впродовж ціло-
го століття точилася дискусія 
правознавців та істориків, але 
своєї вирішальної межі вона не 
дійшла й у наші дні. Із цього ви-

пливає актуальність досліджен-
ня, а поряд з науковим постає й 
політичний аспект проблеми.

Радянські вчені А. М. Да-
видович і Є. Д. Черменський у 
1975−1976 рр. цілком справед-
ливо зауважували, що питання 
про тотожність Основних дер-
жавних законів 1906 р. і консти-
туції виявляється складним, а в 
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науковій літературі бракує єди-
ної думки стосовно їх значення 
у зміні державного устрою Росії 
[Див.: 4, с. 274; 18, с. 23].

Основні державні закони 
1906 р. безпосередньо й орга-
нічно пов’язувалися з питанням 
про форму правління. Російські 
ліберальні правознавці не зна-
ходили спільного погляду на 
проблему. Так, М.А. Захаров та 
П.Є. Казанський вважали, що 
вони нічого нового до російсько-
го права не внесли й у політич-
ному устрої нічого не змінили 
[Див.: 8, с. 126; 10, с. 122, 135]. 
М.І. Палієнко й С.О. Котлярев-
ський підкреслювали, що Осно-
вні державні закони 1906 р. 
запровадили в державі консти-
туційну монархію дуалістичного 
типу [Див.: 14, с. 17; 12, с. 217]. 
Монархіст С.Ю. Вітте, погоджу-
ючись із цим, додавав, що від-
повідно до них конституційна 
монархія виявилася консерва-
тивною й позбавленою парла-
ментаризму [2, с. 245].

Твердження теоретиків кла-
сової боротьби теж були супе-
речливими.  З погляду В.І. Ле-
ніна, Основні державні закони 
1906 р. свідчили, що «консти-
туція на папері існувала», але 
вона була «пристосованою до 
старого самодержавства» [13, 
т. 16, с. 16, 17]. «Фактично кон-
ституція залишалася куцою, – 
примарною багато у чому фік-
тивною для народу й постійно 

зневажалася самодержавст-
вом». Через такий особливий 
характер російської конституції 
реальну конституцію, за його 
висловом, складали розгул чор-
ної сотні, свавілля поліції, чи-
новників і царської влади [13, 
т. 13, с. 308]. Відкидаючи тезу 
про конституційну монархію, він 
говорив про перетворення «аб-
солютизму» на «конституційне 
самодержавство», розглядаючи 
ці поняття як протилежні і на-
голошував, що останнє стано-
вить собою «обшитий парла-
ментськими і прикритий псевдо 
конституційними формами аб-
солютизм», завершальний етап 
абсолютистського ладу [13, т. 
10, с. 366]. Одночасно В.І. Ле-
нін писав, що абсолютизм пе-
рестав існувати, отримавши від 
революції «смертельні удари», 
називав першу Державну думу 
«найреволюційнішим у світі пар-
ламентом», визнавав залеж-
ність уряду від затвердженого 
нею бюджету [Див.: 13, т. 19, с. 
214, 370; т. 15, с. 163].

В.І. Ленін за освітою був 
юристом, а за фахом, за його 
ж письмовим свідченням, − пу-
бліцистом, тобто політичним 
журналістом [13, т. 40, с. 234]. 
Журналістику ж неможливо по-
рівнювати з наукою. На перші 
місця із засобів і методів публі-
цистики виходили гіперболіза-
ція, перекручення й застосуван-
ня лише чорно-білих фарб. У 
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переважній більшості ленінські 
оцінки російської громадсько-
політичної дійсності наводились 
у газетних статтях, брошурах, 
листівках і партійних програ-
мах. Радянські правознавці й 
історики не відступали від ле-
нінського тлумачення сутності і 
значення Основних державних 
законів 1906 р. в розвитку росій-
ської державності. І після їх ви-
дання А.Я. Аврех, М.П. Єрошкін 
і С.М. Сидельников вважали Ро-
сію абсолютистською державою 
[Див.: 1, с. 112; 6, с. 260; 16, с. 96]. 
У підручниках з історії держави та 
права впродовж 1950−1972 рр. 
зазначалося, що Основні дер-
жавні закони «підтверджували 
непохитність самодержавства в 
Росії», що царська влада не об-
межувалася жодними актами, а 
«Державна дума була не зако-
нодавчим, а дорадчим органом» 
[Див.: 19, с. 605; 9, с. 576].

Тільки із середини 70-х років 
окремі дослідники почали від-
ходити від подібних тверджень. 
Так, А.М. Давидович у 1975 р. 
на запитання, «чи можна вва-
жати Основні закони 1906 р. 
конституцією», відповів: «зі-
ставлення їх юридичного змісту 
з нормами конституцій низки ін-
ших держав показує, що Осно-
вні закони можна розглядати 
як конституцію» [4, с. 274]. Від-
даючи ж данину ленінським по-
ложенням про конституційне са-
модержавство, він вбачав його 

головну відмінність від старого 
самодержавства, тобто від без-
умовного абсолютизму, «саме 
у змушеному одяганні царизму 
в конституційний костюм». Уче-
ний констатував, що «специфіч-
ною функцією конституційного 
самодержавства  об’єктивно ви-
явилося створення й розповсю-
дження конституційних ілюзій… 
Нові Основні закони не відбили-
ся на організації апарату дер-
жавного управління» [4, с. 290]. 
«Таким чином, − доходив він ви-
сновку, − основні закони 1906 р. 
юридично закріпили фактич-
ну відмову Миколи ІІ від го-
ловних обіцянок Маніфесту 
17 жовтня. І практика їх застосу-
вання свідчить про те, що цар-
ська влада й після квітня 1906 
р. залишилася фактично майже 
необмеженою… Однак з метою 
самозбереження та успішного 
здійснення своїх основних функ-
цій… абсолютизм після 1905 р. 
був вимушений одягати консти-
туційну сукню» [4, с. 300].

У 1976 р. із цього приводу 
Є.Д. Черменський уже з упевне-
ністю констатував, що в Осно-
вних законах імператор відмо-
вився від 2-х  найважливіших 
прерогатив – необмеженого 
права законодавства й ухвали 
державного бюджету [18, с. 23]. 
Але це ще не означало поміт-
ного повороту до дослідницької 
об’єктивності. Навіть у 1990 р. 
правознавець А.А. Сенцов писав 
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про необхідність «переосмис-
лення подій минулого, відмови 
від стереотипів, що склалися 
в оцінках політичних інститутів 
Росії…, переглянути застарілу 
догму про незмінність політич-
ного ладу Росії після 1905 р.» 
[15, с. 88]. У той же час ученому 
були властиві непослідовність і 
суперечливість. Так, він визна-
вав «еволюцію абсолютизму в 
бонапартистському напрямку», 
яка, з його погляду, «залиши-
лася лише тенденцією…», і за-
значав, що «октроїрувані пар-
ламент і конституція виникли в 
Росії в 1906 р. Але це не призве-
ло до виникнення парламента-
ризму й конституціоналізму…, в 
умовах революції царизм пішов 
на створення квазіпарламенту» 
[15, с. 89].

Не виявились одностайними 
погляди науковців на Основні 
державні закони 1906 р. й після 
1991 р. У 1996 р. Р.Ш. Ганелін 
заявляв, що цими Законами Ро-
сія зробила лише крок до кон-
ституційної монархії [3, с. 455]. 
В.О. Дьомін у 2006 р. писав, що 
Російська імперія перейшла до 
конституційного ладу шляхом 
створення двопалатного пар-
ламенту із законодавчими, фі-
нансовими й деякими контроль-
ними повноваженнями [5, с. 6]. 
А.П. Смирнов у 2010 р. також 
констатував «Основні закони 
23 квітня  1906 р. перетворили 
Росію на конституційну державу, 

в якій законодавча й установча 
влада здійснюються за згодою 
народного представництва…, у 
1906 р. Основні закони зробили 
велетенський крок у напрямку 
визнання за підданими грома-
дянських прав» [17, с. 152, 154]. 
Він називав ці Закони  1906 р. 
«позабутою конституцією» Ми-
коли ІІ», а разом з іншими ор-
ганічно пов’язаними з ними 
законодавчими актами – «кон-
ституційною реформою 1906 р.» 
[17, с. 151]. Однак А.П. Смир-
нов перекреслював свої ж твер-
дження заявою про те, що кон-
ституційні принципи були тільки 
декларованими, а «конституція 
залишалася лише на словах… 
Верховна влада зберігала (і від-
повідно до закону) цілковиту 
можливість порушувати навіть 
ті принципи, які нею ж були про-
голошені [17, с. 172]. «Творці 
конституції 20 лютого, − продо-
вжував дослідник, − виходили з 
того, щоб опрацювати механізм 
сполучення авторитарних і на-
роднопредставницьких прин-
ципів, забезпечити історичну 
спадкоємність влади… Але на 
практиці такого сполучення не 
вийшло. Політичного компромі-
су між прихильниками й супро-
тивниками конституційної мо-
нархії не відбулося [17, с. 173].

Отже, питання щодо комп-
лексного дослідження сутності і 
значення Основних державних 
законів 1906 р. не знайшло вирі-
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шення. У зв’язку із цим мета да-
ної статті полягає у висвітленні їх 
об’єктивної сутності і значення в 
розвитку державності країни на 
підставі ідеологічно неуперед-
женого аналізу тексту докумен-
та й органічно пов’язаних з ним 
законодавчих актів.

Структурно Основні держав-
ні закони 1906 р. складались із 
вступу, 11 глав і 124 статей. Вони 
закріплювали державний устрій 
Російської імперії (статті 1, 2), 
державну мову (ст. 3), сутність 
верховної влади (статті 4−25), 
порядок законодавства (стат-
ті 84−97), принципи організа-
ції й діяльності центральних 
державних установ, палат на-
родного представництва – Дер-
жавної думи й Державної ради 
(статті 98−119), Ради міністрів 
(ст. 120), повноваження голови 
Ради міністрів і міністрів (статті 
121−124), права й обов’язки ро-
сійських підданих (статті 69−83), 
становище православної церкви 
(статті 62−66), державний герб 
(ст. 61), порядок успадкування 
престолу (статті 26−39), повно-
ліття монарха, уряд та опіку 
(статті 40−52), вступ спадкоємця 
на престол і присягу підданства 
(статті 53−56), священну коро-
націю та миропомазання (статті 
57−58), монарший титул (статті 
59−60) [11, с. 54−74].

Стаття 84 Основних дер-
жавних законів проголошувала 
країну правовою державою: «Ім-

перія Російська управляється 
на твердих підвалинах законів, 
виданих в установленому по-
рядку» [11, с. 68]. Це положення 
доповнювали статті 85 і 94, які 
декларували, що «сила законів 
є рівнообов’язковою для всіх 
без винятку російських підда-
них» і «закон не може бути ска-
сованим інакше, як силою зако-
ну» [11, с. 68−69]. Статті 72−81 
конкретизували права росій-
ських підданих. Останні підляга-
ли переслідуванню за злочинні 
дії, могли триматися під вартою, 
бути засудженими й покарани-
ми лише за рішенням суду [11, 
с. 66]. Житло і власність прого-
лошувались недоторканими [11, 
с. 66, 67]. Російським підданим 
надавалися права вільно обира-
ти місце помешкання й заняття, 
набувати й позбавлятися май-
на, безперешкодно виїздити за 
межі країни, організовувати збо-
ри, усно і друком висловлювати 
думки, створювати товариства й 
союзи, користуватися свободою 
віри [11, с. 67].

А.М. Давидович зазначав, 
що до революції «Росія не зна-
ла принципу поділу влади» [4, 
с. 237]. Основні ж закони його 
запроваджували, передбачаючи 
діяльність органів виконавчої, 
законодавчої й судової влади. 
Стаття 10 проголошувала, що 
виконавча влада належала мо-
нархові в обсязі всієї Російської 
держави [11, с. 55]. У порядку 
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верховного управління відповід-
но до законів він видавав укази 
й повеління з метою «устрою і 
приведення в дію різних частин 
державного управління» (ст. 11) 
[11, с. 55]. Монарх був верхо-
вним керівником зовнішніх від-
носин, окреслював напрямок 
міжнародної політики, проголо-
шував війну й установлював 
мир, укладав договори з іншими 
державами (статті 12, 13). Він 
здійснював верховне команду-
вання армією та флотом (ст. 14), 
запроваджував надзвичайний 
стан (ст. 15), призначав і звіль-
няв голову Ради міністрів (ст. 
17), визначав характер чеканки 
монет (ст. 16), дарував титули, 
нагороджував орденами, милу-
вав засуджених (статті 19, 23). 
Від імені імператора здійснюва-
лася судова влада (ст. 22) [11, с. 
55−57]. Голова ради міністрів і 
міністри несли відповідальність 
за «хід державного управління» 
перед монархом [11, с. 74].

Про наявність законодавчих 
установ говорилось у статті 86: 
«Жоден новий закон не може 
виникнути без ухвали Держав-
ною радою й Державною думою 
і набути сили без затвердження 
государем імператором» [11, с. 
68]. У статтях 8 та 107 були ціл-
ком зрозуміло викладені осно-
вні положення стосовно зако-
нодавчої ініціативи. У статті 8 
проголошувалося, що монархові 
належить ініціатива з усіх пред-

метів законодавства. Виключно 
за його ініціативою основні дер-
жавні закони можуть перегляда-
тися в Державній раді й Держав-
ній думі [11, с. 55]. Інша стаття 
констатувала, що «Державній 
раді й Державній думі у визна-
ченому їх Запровадженнями по-
рядку надається (право – О.З.)
збуджувати пропозиції про ска-
сування чи зміну чинних і ви-
дання нових законів, ініціатива 
перегляду яких належить ви-
ключно государеві імператору»  
[11, с. 71]. Такі положення від-
повідали загальним принципам 
тогочасного європейського пу-
блічного права, що полягали в 
передачі законодавчої ініціативи 
як монархові, так і законодавчим 
установам.

Стаття 87 розглядуваних 
Законів передбачала порядок 
законодавства за надзвичай-
них обставин, згідно з якою під 
час канікул Державної думи, в 
умовах надзвичайних обставин 
уряд міг ухвалювати як тимчасо-
ві закони, що діяли до скликання 
Думи і протягом 2-х місяців після 
цього. Дія таких законів припиня-
лася, якщо за цей час до палати 
не вносились урядом відповід-
ні законопроекти [11, с. 68]. Ця 
стаття зазнала найдошкульнішої 
критики з боку лібералів і вчених 
радянської доби. Однак у житті 
кожної держави може виникнути 
нагальна потреба ухвали поста-
нови, що зазвичай здійснюється 
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законодавчим шляхом. Останній 
же не може бути використаним 
за відсутності одного з чинників 
законодавчого представництва. 
Очікування ж засідання палати 
могло поставити державне жит-
тя у велику небезпеку. Саме в 
таких випадках конституції на-
дають урядам право видавати 
розпорядження з тимчасовою 
силою закону, а до їх видання 
ставляться певні умови. До цьо-
го можна додати, що впродовж 
1906−1917 рр. 4 Думи ухвалили 
3550 законопроектів. У надзви-
чайному ж порядку в револю-
ційні 1906−1907 рр. уряд опри-
люднив 60 тимчасових законів, 
у 1908−1913 – 26, а в роки пер-
шої світової війни – 588 (разом – 
666) [5, с. 97, 89]. Усі вони були 
затверджені палатами.

Відповідно до статті 101 
Основних державних законів і 
статті 2 Запровадження Дер-
жавної думи остання створю-
валася з членів, які обирались 
населенням імперії на 5 років 
на встановлених у положенні 
про вибори підставах [Див.: 11, 
с. 70; 7, с. 941]. Стаття 100 За-
конів та стаття 2 Запроваджен-
ня Державної ради закріплюва-
ли утворення верхньої палати з 
обираних і призначуваних чле-
нів [11, с. 70, 144]. Стаття 9 За-
провадження Державної Ради 
підкреслювала рівність обох 
частин особового складу палат, 
а стаття 12 установлювала осо-

бливості обрання однієї з них від 
5-ти курій – православного духо-
венства, губернських земських 
зборів, дворянських товариств, 
університетів та академії наук, 
ради торгівлі й мануфактур [11, 
с. 145]. Ці 3 акти визначали та-
кож порядок скликання сесій па-
лат, їх канікул чи розпуску остан-
ніх, опрацювання регламентів 
стосовно функціонування тощо. 
Розглядувані Запровадження 
обох палат народного пред-
ставництва конкретизували по-
ложення про форму реалізації 
права законодавчої ініціативи її 
членами. У ст. 54 Запроваджень 
Державної Ради і ст. 55 Запро-
вадження Думи заявляється, 
що проекти нових законів вно-
силися на розгляд законодавчих 
установ групами депутатів в об-
сязі не менше як 30 осіб з пояс-
нювальною запискою [Див.: 11, 
с. 154−155; 7, с. 953]. Стаття 46 
Запровадження верхньої пала-
ти і ст. 47 Запровадження Думи 
констатували, що їх постанови 
ухвалювалися більшістю голо-
сів і затверджувалися монархом 
[Див.: 11, с. 153; 7, с. 950; 11, с. 
68]. Отже, законом визнавав-
ся лише правовий акт, виданий 
монархом, Державною думою й 
Державною радою. А.М. Дави-
дович не зміг цілковито запере-
чити втілення в життя принципу 
поділу влади, зокрема, відо-
кремлення виконавчої гілки вла-
ди від законодавчої. Як зазначав 
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науковець, «і особлива юридич-
на сила Основних законів, і їх 
зміст (наприклад, такі норми, як 
відповідальність уряду перед 
монархом, а не перед палатою 
народних представників) були 
типовими для монархічних кон-
ституцій – Франції 1814 р. («Кон-
ституційної хартії»), німецьких 
держав першої половини ХІХ ст., 
Прусії 1850 р., Японії 1889 р. та 
інших. Усе це дозволяє дійти 
висновку, що з точки зору дер-
жавно-правової Основні закони 
1906 р. можуть бути віднесені 
до розряду конституцій. Інша 
справа – чи дотримувались цієї 
конституції» [4, с. 275].

Статті 144−118 Законів, ст. 53 
Запроваджень Ради та ст. 54 – 
Думи надавали право установам 
народного представництва за-
тверджувати державний бюджет, 
особливості якого визначалися 
правилами про розгляд держав-
ного розпису [Див.: 11, с. 72−73, 
с. 154; 7, с. 953, 295−299]. Стат-
тя 108 Законів, статті 57 і 58 – 
Запроваджень Ради і статті 58 і 
59 – Думи передбачали умови 
здійснення представницькими 
установами запитів до уряду, а 
стаття 40 Запровадження Думи – 
звернення до міністрів із запи-
таннями [Див.: 11, с. 71, 155; 7, 
с. 953, 948]. Різниця між ними 
полягала у тому, що запит ста-
новив собою вимогу пояснень з 
приводу незакономірних дій ор-
ганів влади, а запитання мало 

на увазі тільки з’ясування цих 
дій чи певних об’єктивних обста-
вин. Основні державні закони 
1906 р. передбачали й відокрем-
лення судової влади: «Судова 
влада здійснюється від імені го-
сударя імператора встановлени-
ми законом судами» (ст. 22) [11, 
с. 57]. Право монарха признача-
ти і звільніти урядовців обмеж-
увалося застереженням у ст. 17: 
«якщо для останніх не встанов-
лено законом іншого порядку» 
[11, с. 56]. Для судів такий по-
рядок – незмінюваність суддів – 
був передбачений Судовими 
уставами 1864 р.

До досліджуваних нами За-
конів увійшли найголовніші стат-
ті Запроваджень представниць-
ких установ, зокрема, 99−101, 
104, 105, 108, 110−113, які міс-
тили положення про тривалість 
сесій обох палат, порядок їх 
скликання й розпуску, склад їх 
членів, їх право законодавчої 
ініціативи. Усі вони відповідали 
статтям 2−4, 32, 33, 49 і 51 За-
провадження Думи і статтям 2, 
9, 10, 30, 43, 44, 47 і 51 Запрова-
дження Ради [Див.: 11, с. 70−72; 
7, с. 941, 947, 951; 11, с. 144, 
145, 150, 152−154].

Перш ніж дійти висновків, 
необхідно дати чітку відповідь 
на 2 принципові запитання: (а) у 
чому полягає визнана світовою 
практикою й державним правом 
сутність конституції й парламен-
ту і (б) чи були Основні державні 
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закони Російської імперії 1906 р. 
конституцією, а Державна рада 
й Державна дума – парламен-
том? Конституцією зазвичай 
вважається основний закон, що 
визначає структуру державної 
влади, розподіл між окремими 
її органами владних функцій, 
основні права й обов’язки грома-
дян у відносинах з владою. Пар-
ламент, як загальнодержавний 
представницький орган, скла-
дається з однієї або 2-х палат, 
має повноваження ухвалювати 
закони, затверджувати бюджет і 
контролювати уряд.

Одразу ж після оприлюд-
нення Закони 1906 р. виявились 
об’єктом критики з боку лібералів 
і революціонерів, яка зводилася 
до тверджень про псевдоконсти-
туцію, замасковане самодержав-
ство, обмеженість законодавчих, 
бюджетних і контрольних повно-
важень представницьких уста-
нов, реакційний характер ст. 87 
та особливо (виключного) права 
монарха щодо змін цих Законів. 
Що ж стосується монаршої ініці-
ативи щодо зміни останніх, треба 
зазначити, що навіть у республі-
канських конституціях існують 
положення про ускладнену про-
цедуру внесення до них змін. Во-
чевидь, Микола ІІ, октроїруючи 
представницький лад, поперед-
жав можливість перетворення 
Думи на установчі збори і зміни 
державного устрою, що було ціл-
ком реальним в умовах револю-

ції і про що свідчить орієнтація 
перших 2-х Дум. Навіть земельна 
аристократія не мала представ-
ницького досвіду після ліквідації 
Петром І наприкінці XVII ст. Бояр-
ської думи. Звільнене ж лише 44 
роки тому від кріпацтва населен-
ня було суцільно неписьменним 
і разом з елітою після 11-річної 
думської практики дозволило у 
1917 р. революційним екстреміс-
там перетворити країну на крива-
ву лабораторію світової револю-
ції. А.П. Смирнов зауважував із 
цього приводу, що й раніше всю-
ди монархічна влада намагалася 
убезпечити надані нею поступки 
від постійних розширень, а в Ро-
сії «це було зроблено з метою 
збереження верховних прав дер-
жавного вождя від замахів з боку 
досить ненадійних обранців зем-
лі російської» [17, с. 151, 173].

Аналіз текстів Основних 
Законів і Запроваджень пред-
ставницьких установ свідчить, 
що вони, як і російська консти-
туція 1906 р., за своїм правовим 
змістом і точністю юридичних 
формулювань не були доскона-
лими й не відповідали вимогам 
інтелектуальної еліти країни, 
яка прагнула відразу ж побачи-
ти в Росії досягнутий Англією та 
Францією рівень конституціона-
лізму, ігноруючи досвід еволю-
ції їх представницьких установ. 
Вона не бачила того, що цей рі-
вень був результатом тривалого 
і складного процесу розвитку і 
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що пережитки абсолютизму в 
інших країнах ще довго існу-
вали поряд з конституційними 
принципами. До того ж світова 
практика не вимагає неодмінно-
го застосування терміна «кон-
ституція». В Англії взагалі немає 
писаної конституції; там її роль 
відіграють 11 правових актів, 
ухвалених з 1707 до 2005 рр. У 
Франції в 1814−1830 рр. консти-
туція називалася хартією, за На-
полеона – кодексом; у Греції – 
синтагмою, в Італії – статусом, 
у багатьох країнах – Основними 
законами, в тому числі й Радян-
ська конституція 1936 р. є Осно-
вним Законом СРСР.

Таким чином, аналіз текстів 
Основних державних законів 
1906 р. і Запроваджень Дер-
жавної Думи й Державної Ради 
дозволяє дійти наступних ви-
сновків. Вони заснували новий 
державний устрій, проголошува-
ли країну правовою державою, 
декларували права й обов’язки 
підданих, передбачали поділ 
влади на гілки, виборне форму-
вання особового складу верх-

ньої й нижньої палат народно-
го представництва, порядок їх 
функціонування, зміст і межі 
їх законодавчих, бюджетних і 
контрольних повноважень. Усе 
це цілком відповідало існуючим 
в тогочасній світовій практиці й 
державному праві критеріям ви-
значення сутності конституції й 
парламенту. Отже, російська ім-
перія у квітні 1906 р. перетвори-
лася на конституційну монархію, 
у якій означені вище законодав-
чі акти складали конституцію, а 
представницькі установи – пар-
ламент. Назва, форма і зміст 
конституційних актів і представ-
ницьких установ обумовлювали-
ся національними традиціями, 
конкретно-історичними обста-
винами, рівнем політичної куль-
тури населення, відсутністю в 
нього парламентського досвіду. 
Оскільки ж ця проблема не зна-
йшла остаточного вирішення 
впродовж століття, не було б 
зайвим неупереджено проана-
лізувати висловлені політично 
заангажованими дослідниками 
критичні зауваження.
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ОСНОВНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 1906 г. – 
КОНСТИТУЦИЯ ИЛИ «КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОСТЮМ» САМОДЕРЖАВИЯ?

Зинченко Е. В.

В статье предпринимается попытка подведения итога вековой дискуссии право-
ведов и историков по вопросу о сущности и значении учрежденных Николаем ІІ Основных 
государственных законов 23 апреля 1906 г. в развитии государственности Российской империи.

Ключевые слова: Российская империя, конституционная монархия, основные 
государственные законы.

THE BASIC STATE LAWS of RUSSIAN EMPIRE 1906 – CONSTITUTION
OR «CONSTITUTIONAL SUIT» of AUTOCRACY?

Zinchenko E. V.

The article makes an attempt of summarizing the century the discussion of historians and 
lawyers related to the question on essence and signifi cance of the basic state laws established by 
Nickolay II on April, 23rd, 1906.
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ЗМІСТ, ФОРМИ І ЗНАЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАЛЬНИХ КОМІСІЙ У 

НАДДНІПРЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ 
ЕПОХИ СТОЛИПІНСЬКИХ РЕФОРМ

Відома сентенція «без ми-
нулого немає майбутнього» вба-
чається особливо актуальною 
на сучасному етапі ринкової 

трансформації аграрного секто-
ра економіки України. Перехід 
від колективного до приватного 
землеволодіння, який у нашому 
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суспільстві триває вже близько 
2-х десятків років, під час столи-
пінських реформ в українських 
губерніях завершився в основно-
му за 5 років (1906 – 1911 рр.). 
Не останню роль у пошуку ефек-
тивного землевласника відіграли 
так звані землевпорядкувальні 
комісії, які в історико-економічній 
літературі ще не були об'єктом 
належного дослідження. Навіть 
у спеціальних працях, присвя-
чених питанням реалізації сто-
липінської аграрної реформи в 
Наддніпрянській Україні, ідеться, 
як правило, про результати ро-
боти цих комісій, тоді як форма й 
зміст залишаються поза увагою 
вчених. Це стосується як фунда-
ментальних праць радянського 
періоду [Див.: 11; 6; 7], так і ві-
тчизняних досліджень останніх 
років [Див.: 1; 4; 14].

Метою даної публікації є 
з'ясування змісту, форми і зна-
чення діяльності цих ключо-
вих (у ході аграрної реформи 
1906-1917 рр.) установ, яким 
тогочасна держава приділяла 
особливо велику увагу. Харак-
терною рисою цих реформ у 
Російській імперії 2-ї половини 
XIX – початку XX ст. було те, 
що законодавче й організацій-
не їх забезпечення найчастіше 
здійснювалося не після офіцій-
ного проголошення відповідних 
змін (як це інколи має місце в 
сучасній Україні), а напередод-
ні вищезгаданої події. Саме 

так було й під час скасування в 
1861 р. кріпосного права, і при 
реалізації в 1906 р. планів пе-
реходу до індивідуального се-
лянського землеволодіння.

Якщо столипінська рефор-
ма розпочалася після опри-
люднення 9 листопада 1906 
р. царського указу «Про до-
повнення деяких постанов ді-
ючого закону, який стосується 
селянського землеволодіння 
і землекористування» [21, с. 
970], то питання, пов'язані з 
механізмом її реалізації, були 
вирішені ще на початку 1906 
р., коли прем'єрміністром був 
С. Ю. Вітте. Ідеться про ініці-
йований цим маловідомим ши-
рокому загалу реформатором 
указ царя від 4 березня 1906 р. 
«Про заснування : а) Комітету 
по землевпорядкуванню при 
Головному управлінні землев-
порядкування і землеробства; 
б) Губернських і повітових зем-
левпорядкувальних комісій та 
ліквідації Комітету у земельних 
справах». 

Окрім надання допомоги Се-
лянському поземельному банку 
при купівлі поміщицьких земель 
з наступним пільговим їх прода-
жем непривілейованим станам, 
на землевпорядкувальні комі-
сії було покладено обов'язок 
«сприяти населенню в питан-
ні усунення існуючих недоліків 
землеволодіння й землекорис-
тування», а також «з'ясування 
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місцевих потреб переселення 
селян на казенні землі як у меж-
ах однієї губернії, так і з однієї 
губернії в іншу...» [10, с. 200]. 

Одночасно було передбаче-
но й особовий склад повітових 
землевпорядкувальних комісій, 
які, власне, безпосередньо за-
ймалися питаннями, коло яких 
було окреслено вищезгаданим 
законом. До очолюваної пові-
товим керівником дворянства 
комісії повинні були входити: 
(1) голова повітової земської 
управи; (2) особа, призначена 
Головним управлінням землев-
порядкування й землеробства 
(ГУЗі3) як неодмінний член; 
(3) повітовий   член   окружного   
суду   або   голова   з'їзду   миро-
вих   суддів; (4) представник від 
удільного відомства (за умови 
наявності в повіті удільних зе-
мель); (5) податковий інспектор; 
(6) земський начальник; (7) три 
особи, обрані від повітових зем-
ських зборів; (8) три представ-
ники від селян, які повинні були 
призначатися по жеребу з числа 
кандидатів, обраних відповід-
ним волосним сходом.

Подібною була структура 
й губернської землевпорядку-
вальної комісії. Різниця була 
лише в тому, що відповідні поса-
дові особи діяли в межах губер-
нії, а не повіту. Обидві комісії за-
ймалися, по суті, одними й тими 
ж питаннями: повітові комісії 
звітували за свою роботу перед 

губернією, а та у – перед Комі-
тетом по землевпорядкуванню 
при ГУЗі3.

За пропозицією директора 
Департаменту державних зе-
мельних маєтностей А.А.Ріттиха 
було вирішено створити зем-
левпорядкувальні комісії насам-
перед у тих повітах, де «беззе-
мельних селян особливо багато, 
де є великі запаси поміщицьких 
земель, які Селянський банк міг 
би купувати з наступним їх про-
дажем селянам» [17, арк. 4]. 
Відповідною ухвалою вищезга-
даного Комітету передбачалося 
в найкоротші строки відкрити 
землевпорядкувальні комісії: 
(а) в усіх повітах Волинської, 
Київської, Подільської, Полтав-
ської, Херсонської й Чернігів-
ської губерній; (б) 7-ми (з 8-ми) 
повітах Катеринославської; 
(в) 4-х (з 8-ми) повітах Таврій-
ської й у 10-ти (з 11-ти) Харківсь-
кої [17, арк. 7]. 

До початку столипінської 
реформи було розроблено й 
опубліковано «Наказ землев-
порядкувальним комісіям» [9] 
і «Додаток до Наказу землев-
порядкувальним комісіям», за-
тверджений Комітетом по зем-
левпорядкуванню 19 вересня 
1906 р. [15]. В обох підзаконних 
актах, ішлося про сферу діяль-
ності цих комісій, яка виявилася 
досить широкою, якщо брати до 
уваги смислове навантаження 
самого поняття «землевпоряд-



Проблеми  теорії й історії держави і  права

2011/114 39

кування». Окрім загальних по-
ложень стосовно повноважень 
землевпорядкувальних комісій 
по розмежуванню селянських 
надільних земель, відносин із 
Селянським поземельним бан-
ком і Переселенським управлін-
ням, вищезгадані правові акти 
містили й конкретну інформацію 
стосовно діяльності основних 
дійових осіб цих органів. У До-
датку до Наказу була визначена, 
наприклад, сума, яку отримува-
ли за свою роботу відповідні 
службовці. Так, при середній за-
робітній платні некваліфіковано-
го сільськогосподарського робіт-
ника менше 100 руб. на рік [13, 
c. 77] неодмінний член повітової 
комісії отримував 2000 руб., за-
відувач землевпорядкувальни-
ми роботами в губернії – 2500 
руб., секретар губернської комі-
сії – 1200 руб., старший земле-
мір – 1500 руб., землемір – 900 
руб., секретар повітової комісії 
– 600 руб. [15, c. 7]. Практична 
робота по землевпорядкуванню 
лягала в основному на земле-
мірів та їх помічників. Станом 
на 20 березня 1914 р. їх чисель-
ність у 9-ти губерніях наддні-
прянської України складала за-
галом 1271 осіб – 20,15% від їх 
загальної численності в імперії 
[18, арк. 147 – 152].

По завершенні процесу за-
конодавчого забезпечення сто-
липінської аграрної реформи, 
останню крапку в якій було по-

ставлено законом від 29 травня 
1911 р. [12], побачив світ новий 
«Наказ землевпорядкувальним 
комісіям...», у якому була, зокре-
ма, визначена кінцева мета аграр-
ної реформи, чого не було в ана-
логічних попередніх нормативних 
документах центральних органів 
державного управління. «Кінце-
вою метою землевпорядкування, 
– говорилось у новому Наказі, – є 
утворення замість черезсмужного 
землеволодіння і спільних угідь, 
шкідливих для сільського госпо-
дарства ..., юридично міцних і 
життєздатних ділянок одноосіб-
ного володіння» [8, с. З].

Практично робота землев-
порядкувальних комісій розпо-
чалась у 1907 р., хоча частина 
з них, як уже згадувалось, була 
утворена ще в попередньому 
році, до указу від 9 листопада 
1906 р. Протягом 1907 – 1914 
рр. на території 9-ти губерній 
Наддніпрянської України 1 403 
725 селянських дворів,  що на-
лічували понад 8 млн осіб обох 
статей, звернулися з прохання-
ми про землевпорядкування, з 
яких 617 162 двори (44,0%) за-
вершили всі необхідні при цьому 
роботи. За 10 років (1907-1916 
рр.) в Україні було організовано 
981697 нових хуторів і відрубів, 
площа яких складала 3 817 838 
десятин [22, с. 66,67].

Якщо вести мову про осо-
бливості діяльності землевпо-
рядкувальних комісій у губерніях 
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України, особливо її Лівобереж-
ної частини, можна стверджува-
ти, що головною проблемою тут 
була не приватизація селянських 
надільних земель адже розмеж-
ування, при подвірному земле-
володінні домогосподарі згідно 
закону від 14 липня 1910 р. ав-
томатично ставали власниками 
своїх наділів. В окремих пові-
тах Полтавщини, наприклад, на 
один селянсько-козацький двір 
припадало по 15 шматків землі 
при середній площі цієї ділянки 2 
десятини [13, c. 47]. Подібні фак-
ти, а також проблеми, пов'язані 
з необхідністю ломки традицій-
ного селянського укладу, суттєво 
впливали на уповільнення про-
цесу реформування аграрних 
відносин, що викликало незадо-
волення урядових кіл. Викорис-
товуючи відомий метод «батога» 
і «пряника», царський уряд вліт-
ку 1912 р. суттєво ( в деяких ви-
падках удвічі) підвищив службові 
оклади чиновників землевпоряд-
кувальних комісій. Одночасно із 
цим, Головний управляючий зем-
левпорядкуванням і землероб-
ством А.В. Кривошеїн у таємно-
му циркулярі від 16 липня 1912 
р. вимагав від губернаторів про-
вести атестацію усіх неодмінних 
членів землевпорядкувальних 
комісій, які в повіті представля-
ли інтереси Комітету по землев-
порядкуванню, за такою схемою 
оцінки: «видатний», «досить 
задовільний», «задовільний» і 

«незадовільний», що мало сво-
їм наслідком негайне звільнен-
ня останнього зі своєї посади 
[16, арк. 2]. 

Землевпорядкувальні комі-
сії за своєю формою були між-
відомчими об’єднаннями відпо-
відальних осіб, діяльність яких 
прямо чи побічно стосувалося 
селянського землеволодіння й 
землекористування. Їх засідан-
ня проводились у міру потреби, 
як правило, декілька разів на 
місяць. Наведемо приклад засі-
дання Лохвицької повітової зем-
левпорядкувальної комісії від 6 
червня 1913 р. Присутні: голова 
комісії А.Ф. Русинов. Члени ко-
місії: повітовий член окружного 
суду П.А. Мартинов; неодмін-
ний член комісії М.А. Анисімов; 
земський начальник 4-ї дільниці 
С.Ф. Терешкевич; представники 
від земства: К.І. Білоног, Н.А. Ме-
хела-Мехелинський, К.Т. Мака-
ренко; представники від селян: 
А.Ф. Єна і Ф.М. Задависвічка. 
Секретар комісії І.П. Голуб. Допо-
відав справу «Про посилку хода-
ків із сіл Лохвицьеого повіту, які 
володіють землями черезсмуж-
но із загальною толокою, в ра-
йон землевпорядкованих госпо-
дарств Полтавської губернії для 
знайомства з життям на хуторах і 
відрубах « неодмінний член комі-
сії М.А. Анисімов [3, арк. 2].

Подібну форму роботи прак-
тикувала й губернська комісія. 
Для прикладу звернімося до за-
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сідання Полтавської губернської 
землевпорядкувальної комісії 
від 29 липня 1913 р. Присутні: 
за губернатора – віце-губерна-
тор Я.Г. Гололобов. Члени комі-
сії: неодмінний член губернської 
землевпорядкувальної комісії 
А.А. Лохвицький; член окружно-
го суду Г.Г. Матюнін; губернський 
землемір Г.К. Махатін; член комі-
сії за вибором від земства Д.П. Ку-
лик. Секретар комісії І.А. Філа-
тов. Доповідав справу неодмін-
ний член комісії А.А. Лохвицький. 
Комісія слухала «Клопотання 
Лохвицької  повітової землевпо-
рядкувальної комісії про асигну-
вання 200 руб. на поїздку 20 хо-
даків в один з повітів Полтавської 
губернії для огляду землевпо-
рядкованих районів « [3, арк. 5]. 

Якщо виникала необхід-
ність слухання повітовою зем-
ле-впорядкувальною комісією 
справи  про купівлю селянами 
за допомогою Селянського по-
земельного банку додаткових 
сільськогосподарських угідь, то 
згідно з існуючим законодав-
ством комісії стежили за тим, 
щоб представники непривілейо-
ваних станів не купували землі 
понад установлених відповід-
ними правовими актами норм. В 
українських губерніях ця норма 
коливалася від 10,5 десятин на 
селянський двір у Полтавській, 
Подільській і Волинській губер-
ніях до 19,5 десятин у Таврій-
ській [19, с. 453 – 457].

При складанні землевпо-
рядкувального проекту комі-
сії, відповідно до закону від 
29 травня 1911 р. й наказу зем-
левпорядкувальним комісіям 
від 19 червня 1911 р., повинні 
були дотримуватися наступних 
вимог: а) при утворенні відруб-
ної ділянки кожен з учасників 
землевпорядкування мав право 
одержати належну йому ділян-
ку в одному місці. При цьому за 
наявності різних за якістю угідь 
«кращі землі зараховуються за 
гірші у зменшеному розмірі»; 
б) власникам житлових садиб, 
які знаходилися за межами 
села, відрубні ділянки «повинні 
відводитися якнайближче до цих 
садиб». Ділянки чоловіків, жінок, 
батьків, синів та інших осіб, що 
мали одне господарство,  на-
різалися суміжно. За наявності 
рівноцінних  за площею і якіс-
тю угідь ділянок розподіл землі  
рекомендувалося здійснювати  
шляхом жеребкування [2, с. 41]. 

Цілком природно, що при 
реалізації існуючих правових 
актів щодо землевпорядкування 
конфлікти між учасниками цьо-
го процесу були неминучими, 
що неодноразово ілюстрували у 
своїх працях дослідники історії 
столипінських реформ. Ця об-
ставина значною мірою пояснює 
причину повільного, (порівняно 
з низкою інших губерній колиш-
ньої Російської імперії), перебігу 
землевпорядкувальних робіт на 
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території Наддніпрянської Укра-
їни, зокрема, її Лівобережної 
частини. Так, станом на 1 січня 
1915 р. Полтавська губернія, де 
традиції приватного землеволо-
діння сягають кількох століть, за 
площею закінчених землевпо-
рядкувальних робіт посідала се-
ред усіх 47 губерній європейської 
частини імперії 36 місце, а за 
числом утворених одноосібних 
господарств – 6-те. Харківська 
губернія посідала, відповідно, 
4-те і 3-тє місця, Чернігівська – 
44 і 36 [51, с. 48]. 

Якщо вести мову про види 
землевпорядкувальних робіт, то в 
губерніях України це було в осно-
вному відмежування земель. На 
Полтавщині, приміром, питома 
вага цього виду робіт складала 
56,27%, тоді як виділення земель 
окремим селам – 17,44%;  від-
ведення землі до одного місця – 
17,37%; відведення землі окре-
мим частинам селищ – 8,30%; 
знищення черезсмужжя окремих 
домогосподарств – 0,31%; розпо-
діл угідь, які знаходились у спіль-
ному  користуванні селян і помі-
щиків, – 0,27% [20, с. 195].

Підбивши підсумки вищена-
веденому, можемо зробити на-
ступні висновки:

1.Створення землевпорядку-
вальних комісій напередодні зако-

нодавчого забезпечення привати-
заційних процесів було важливою 
передумовою прискорення відпо-
відних реформ в аграрному сек-
торі економіки тогочасної країни.

2. За своєю формою як пові-
тові, так і губернські землевпоряд-
кувальні комісії мали представ-
ницький характер, об'єднували 
у своєму складі найважливіші 
структурні підрозділи тогочасних 
систем політичної й економічної.

3. Незважаючи на числен-
ні перешкоди об’єктивного й 
суб’єктивного характеру, ці комі-
сії загалом успішно реалізовува-
ли базові закони столипінської 
аграрної реформи.

4. Діяльність вищезгаданих 
комісій мала однозначно прогре-
сивне значення, забезпечуючи в 
кінцевому підсумку кращі умови 
сільськогосподарської діяльнос-
ті дрібних товаровиробників, які 
виробляли основну частину про-
дукції рослинництва і тваринни-
цтва Російської імперії.

Перспективними питання-
ми з точки зору подальшого 
дослідження проблеми столи-
пінського землевпорядкування 
є з'ясування механізму оцінки 
якості сільськогосподарських 
угідь, який використовували у 
своїй роботі відповідні землев-
порядкувальні комісії.

Список літератури: 1. Бочаров В.В. Столипінська аграрна реформа в Катеринослав-
ській і Харківській губерніях (1906 – 1916рр.): Автореф. дис… канд.. іст. наук: 07.00.01/ДНУ. – 
Донецьк, 2001. – 19 с. 2. Временные правила землеустроительной техники//Землеустройство. 
Сборник законов и распоряжений. Издано департаментом государственных земельных иму-
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ 
УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОЮ ГАЛУЗЗЮ 
В ПЕРІОД ГРОМАДЯНСЬКОЇ ВІЙНИ

Історичні аспекти організа-
ційно-правових засад радян-
ського державного управління 
у сфері економіки й охорони 
природи, на перший погляд, на-
лежним чином уже вивчені. Так, 
у роботах Л. І. Дембо, В. Л. Мун-
тяна, В. І. Лозо, О. І. Логвиненко, 
С. А. Генсирука, П. Г. Вакулюка, 
А. Г. Солдатова, Г. Н. Редька, 
В. Е. Борейка, В. П. Шлапака 
продемонстровані й проаналізо-
вані окремі аспекти управління 
лісовою галуззю в історії Укра-
їни радянських часів. Разом із 
тим рано вести мову про наяв-
ність повної об’єктивної наукової 
картини цієї доби вітчизняного 
лісового права. По-перше, істо-
ріографія того періоду щодо по-
рушеного питання відрізнялася 
як догматизмом висновків, так і 
прямим приховуванням фактів, 
що не вписувалися в концепцію 
безпроблемного поступально-
го розвитку радянського права. 
Ідеологічна спрямованість не 
дозволяла правознавцям дати 
об’єктивну оцінку наслідків при-
йняття нормативно-правових 
актів, що регламентували ство-

рення органів управління лісо-
вою галуззю. Крім того, давалися 
взнаки обмеження джерельної 
бази досліджень. Тільки щоне-
давно стали доступними доку-
менти, які свідчать про хижацьке 
знищення лісових ресурсів ра-
дянськими органами управління. 
Тому плям «білих» (а ще більш 
«чорних») в історії розвитку як 
лісової справи, так і лісового за-
конодавства цілком достатньо. 
До того ж, катастрофічний стан 
українських лісів сьогодні тісно 
пов’язаний з недосконалістю сис-
теми органів управління лісовою 
галуззю, яка багато в чому від-
творює радянську управлінську 
систему. Без адекватної оцінки 
історичного багажу останньої не-
можливим є її реформування. 
Цими обставинами й поясню-
ється актуальність теми, до якої 
звернувся автор статті.

Метою даної публікації є ви-
вчення нормативно-правових 
підвалин формування й функ-
ціонування радянських органі-
заційних структур з управління 
лісовою галуззю в період грома-
дянської війни.
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Аналіз масиву нормативно-
правових актів, виданих орга-
нами влади РСФСР у ці роки, 
дозволяє виділити 3 періоди 
розвитку органів управління лі-
совою галуззю: (1) становлення 
організаційних структур, (2) пе-
ріод стабілізації, (3) період мілі-
таризації або переходу галузі на 
воєнний стан.

Період становлення. Почат-
ком створення організаційних 
структур з управління лісами 
вважається 26 жовтня 1917 г. – 
дата прийняття Другим Всеро-
сійським з’їздом Рад робітничих, 
солдатських і селянських депу-
татів Декрету «Про землю» .

У Селянському наказі про 
землю, який став частиною 
цього документа, декларувала-
ся націоналізація лісів, а також 
створення нових організаційних 
структур з управління лісовою 
галуззю [3, с. 7]. Більш деталь-
но їх функції зазначені Голо-
вою Ради Народних Комісарів 
РРФСР В. І. Леніним у листі від 
5 квітня 1918 р.: «Усім Радам 
робітничих, селянських і солдат-
ських депутатів» [2, с. 15]. Збе-
рігалася централізована систе-
ма управління лісовою галуззю, 
але замість колишнього Лісово-
го департаменту Російської ім-
перії створювалося Центральне 
управління лісами (ЦУЛ). Од-

ним з пунктів цього листа за-
боронялося масове звільнення 
фахівців лісової справи й від-
сторонення від роботи окремих 
працівників без вагомих підстав. 
Важливим наслідком прийняття 
документа стало збереження на 
робочих місцях цінних кадрів лі-
сових фахівців. 

В іншому документі (що теж 
одержав назву «ленінського») – 
декреті РНК РРФСР від 14 травня 
1918 р. «Про ліси» у статтях 73-
76 закріплювались обов’язки і 
структура Центрального управ-
ління лісами [3, с. 9].

Період стабілізації. Воєн-
ні дії періоду громадянської 
війни вимагали призову гро-
мадян до лав Червоної Ар-
мії. З метою збереження осо-
бового складу лісової галузі 4 
грудня 1918 р. Рада Праці й 
Оборони (в подальшому в до-
кументах використовувалася 
скорочена назва цього органу – 
Рада Оборони) видала при-
пис про припинення призову до 
Червоної Армії фахівців лісової 
галузі, робітників і службовців, 
які брали участь у заготівлі дров 
[1; т. 4, с. 143]. У таблиці 1 на-
ведені нормативно-правові акти, 
які послужили підгрунтям для 
створення або реорганізації ор-
ганів радянського державного 
управління лісовою галуззю. 
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Таблиця 1
Законодавчі акти, які регулювали діяльність органів 

управління лісовою галуззю за часів громадянської війни

№ Назва документа Вид 
акта

Дата видання 
й номер

1 Усім Радам робітничих, селянських 
та солдатських депутатів

Лист Голови 
РНК РРФСР

5 квітня 
1918 р.

2 Про ліси Декрет РНК 
РРФСР

14 грудня 
1918 р., №60

3 Про призупинення призову до Червоної 
Армії спеціалістів лісової галузі, робітників 
і службовців, які беруть участь у заготівлі дров

Припис 
РНК РРФСР

4 грудня 
1918 р., №60

4 Про заснування Головного лісового комітету Постанова 
РНК РРФСР

7 грудня 
1918 р., №120

5 Про звільнення від призову до Червоної Армії ро-
бітників та службовців, зайнятих на сплавах дров 
та лісових матеріалів

Постанова 
РНК РРФСР

12 апреля 
1919 р., №42

6 Усім виконкомам, Радам народного господарства, 
губернським і повітовим лісовим комітетам н
еухильно виконувати розпорядження Головного 
лісового комітету у справі заготівлі дров та лісових 
матеріалів і місцевим органам не втручатися у 
роботу лісових комітетів

Припис 
Президії ВЦВК 

РРФСР

5 травня 
919 р., №87

7 Про оголошення призваними на військову службу 
всіх робітників та службовців Головного лісового 
комітета й підпорядкованих йому установ та 
підприємств із залишенням їх за місцем служби

Постанова 
Ради Оборони 

РРФСР

27 червня 
1919 р., №173

8 Про заходи впорядкування роботи всіх установ, 
які працюють з палива

Постанова 
Ради Оборони 

РРФСР

12 листопада 
1919 р., №176

9 Про залучення до заготівлі дров усіх лісових 
органів Народного комісаріата землеробства 
на підставі повної мілітаризації співробітників 
лісового відомства

Декрет 
РНК РРФСР

21 листопада 
1919 р., №193

10 Про діятельність Лісколегії Постанова 
Ради Оборони 

РРФСР

2 грудня 
1919 р., №14

11 Про залучення лісничих до лісозаготівельних робіт Постанова 
Ради Оборони 

РРФСР

12 березня 
1920 р., №117

12 Про утворення ударних груп лісових комітетів Постанова 
Ради Оборони 

РРФСР

7 липняя 
1920 р., №99
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Розв’язання проблем, пов’я-
заних з постачанням палива, 
вимагало реорганізації орга-
нів управління лісовою галуззю 
шляхом розподілу функцій тех-
нічного контролю, лісовпоряд-
кування й лісозаготівлі. Для ви-
рішення поставленого завдання 
27 грудня 1918 р. була видана 
постанова РНК РРФСР «Про за-
снування Головного лісового ко-
мітету» (далі – ГЛК) [1; т. 4, с. 263], 
в якій були сформульовані цілі 
створення цієї нової організа-
ційної структури: (а) заготівля 
лісу, (б) управління лісовою про-
мисловістю, (в) регулювання по-
стачання дров. Вищою інстан-
цією для ГЛК була Вища Рада 
народного господарства (далі – 
ВСНГ). Створеному органу було 
передано декілька відділів Цен-
трального управління лісами 
(далі – ЦУЛ): лісоінженерне відді-
лення, лісозаготівельні організації 
й деревообробні підприємства.

Згідно з п. 3 зазначеної по-
станови ЦУЛ з його губернськи-
ми, повітовими й волосними 
лісовими підвідділами та лісни-
цтвами залишався в підпоряд-
куванні Народного комісаріату 
землеробства (далі – НКЗ). При 
цьому в справі заготівель лісу 
ЦУЛ повністю підкорявся розпо-
рядженням ГЛК, а радянським 
органам на місцях ставилося 
завдання по створенню лісових 
відділів при губернських Радах 
Народного Господарства. До 

складу керівництва ГЛК відпо-
відно до п. 5 згаданої постанови 
входили голова, 4 члени, при-
значувані Президією ВСНГ, а 
також представник Народного 
комісаріату землеробства. Цей 
орган управління одержав пра-
во запрошувати на свої засідан-
ня представників інших відомств 
і різних організацій. 

Основним завданням ГЛК 
було вжиття надзвичайних за-
ходів для збільшення заготівель 
лісу. Із цією метою йому дозво-
лялося проводити мобілізацію 
робочої сили й технічних засо-
бів. Про важливість документа 
свідчить той факт, що підписали 
його голова РНК РРФСР В. І. Ле-
нін, Голова ВСНГ О. І. Риков, На-
родний комісар землеробства С. 
П. Середа й керуючий справами 
РНК В. Д. Бонч-Бруевич.

З посиленням кризових явищ 
в економіці країни діяльність ор-
ганів управління лісовою галуз-
зю набула стабільності. Так, 19 
лютого 1919 р. РНК РСФСР ви-
дав припис «Виконавчим коміте-
там, раднаргоспам про введен-
ня з 1 березня 1919 р. загальної 
трудової повинності на заготівлі 
та доставці дров для залізниць» 
[1; т. 4, с. 630]. Відповідно до 
нього органи місцевої влади 
разом з представниками ГЛК 
одержали право мобілізовувати 
працю населення у віці від 18 до 
50 років на заготівлю й доставку 
дров. На відділи ГЛК покладався 



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

2011/11448

обов’язок установлювати місця 
вирубки дерев, контролювати 
об’єм дров і бути присутнім при 
їх здачі на заготівельні пункти і 
станції. За відхилення від вико-
нання законодавчого акта вста-
новлювалося покарання у виді 
штрафу в 500 руб. Та одного 
місяця ув’язнення в концентра-
ційному таборі. Співробітники 
ГЛК, які виявили повільність, не-
розпорядливість при виконанні 
робіт, зазнавали покарання з 
боку органів Надзвичайної ко-
місії. Окремий пункт документа 
забороняв волосним і сільським 
Радам, повітовим і губернським 
виконкомам обговорювати його 
зміст, а лише вимагав прийня-
ти до негайного виконання. Ре-
пресивну спрямованість цього 
припису підкреслює список ке-
рівників, підписаний: В. І. Лені-
ним – Головою РНК РРФСР, Г. І. 
Петровським – Наркомом вну-
трішніх справ, представником 
Надзвичайної комісії на заліз-
ничному транспорті В. Фоміним 
і головою ГЛК А. Ломовим.

У своїй діяльності радянські 
керівники вважали основним 
практичним способом управ-
ління країною застосування ре-
пресивних методів. До них слід 
віднести постанову РНК від 12 
квітня 1919 р. «Про звільнення 
від призову до Червоної Армії 
робітників та службовців, зайня-
тих на сплавах дров і лісових 
матеріалів» [1; т.5, с. 75]. Ней-

тральна ніби назва цього право-
вого документа суперечить його 
жорсткому змісту. Насправді ж 
цей нормативний акт передба-
чав заміну від призову до Чер-
воної Армії на мобілізацію всіх 
співробітників ГЛК, зайнятих 
на сплаві лісоматеріалів. Окре-
мим його пунктом усі категорії 
працівників, зайняті на сплаві, 
вважалися мобілізованими й 
не мали права самовільно за-
лишати доручені їм роботи. Ця 
постанова передбачала сувору 
міру відповідальності – суд ре-
волюційного військового трибу-
налу за залишення місця робо-
ти чи ухилення від своєчасної 
явки. При цьому посадові особи, 
які видали документи, що звіль-
няли від призову, мали відпові-
дати за законом як за прихову-
вання дезертирів. По кожному 
призовникові уповноважені ГЛК 
зобов’язувалися негайно над-
силати дані до губернського вій-
ськового комісаріату. 

Однією з характерних рис 
радянської системи управ-
ління був факт наявності різ-
них відомств, що займалися 
розв’язанням однакових питань. 
У діючій на той момент системі 
управління використанням лісо-
вих ресурсів займалися: місцеві 
органі влади, Ради народного 
господарства, лісові комітети, 
Рада Праці й Оборони й низка 
інших відомств. Така структура 
управління створювала хаос і 
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відсутність виконавчої дисциплі-
ни. Виходячи із цього 5 травня 
1919 р. Президія Всеросійсько-
го Центрального Виконавчого 
Комітету (ВЦВК) видала припис 
«Усім виконкомам, Радам народ-
ного господарства, губернським 
і повітовим лісовим комітетам 
неухильно виконувати розпоря-
дження Головного лісового ко-
мітету в справі заготівлі дров і 
лісових матеріалів і місцевим 
органам не втручатися в роботу 
лісових комітетів» [1, т. 5, с. 157].

Відповідно до п. 1 цього 
нормативно-правового акта Го-
ловний лісовий комітет став 
єдиним органом, що відав за-
готівлею й постачанням лісових 
матеріалів і деревним паливом. 
Місцевим органам влади катего-
рично заборонялося втручати-
ся в лісові заготівлі і ставилося 
завдання точно виконувати всі 
циркуляри й розпорядження 
ГЛК. Губернські й повітові лісо-
ві комітети зобов’язувалися на-
давати на затвердження ГЛК всі 
свої плани і програми лісових 
розробок. Їм заборонялося вно-
сити свої власні виправлення і 
зміни до розпоряджень ГЛК без 
одержання на це його згоди. У 
випадку виникнення протиріч 
між органами управління пе-
редбачався обов’язок негайно 
звертатися за роз’ясненнями 
до ГЛК й діяти винятково в рам-
ках отриманих від цього органу 
роз’яснень і вказівок. Згідно п. 5 

названого припису земельні від-
діли й лісові комітети за вказів-
кою ГЛК мали негайно відводити 
ділянки для лісових розробок. 
Окремим пунктом документа пе-
редбачалася відповідальність 
усіх винних осіб за порушення 
останнього, а саме – передачі їх 
до суду революційного військо-
вого трибуналу. Необхідність 
координації всіх гілок влади до-
водить той факт, що під докумен-
том поставили підписи 3 вищі 
керівники країни: – М. І. Калінін – 
Голова ВЦВК, В. І. Ленін – Голова 
РНК і О. І. Риков – Голова ВСНГ.

Період мілітаризації. Роз-
гортання громадянської війни 
призвело до подальшої міліта-
ризації всіх галузей економіки. 
Так, 27 червня 1919 р. була при-
йнята постанова Ради Робочої 
та Селянської Оборони «Про 
оголошення призваними на вій-
ськову службу всіх робітників та 
службовців Головного лісового 
комітету та підлеглих їм установ і 
підприємств із залишенням їх за 
місцем служби» [1; т. 5, с. 314], 
в якій передбачалося, що всі 
робітники та службовці установ 
і підприємств, підлеглих ГЛК й 
Головному управлінню палива 
(далі – ГУП), незалежно від їх 
віку вважалися призваними на 
військову службу. При цьому за 
ними зберігалися робочі місця, 
на яких вони перебували на мо-
мент видання постанови. Керів-
ники цих установ і підприємств 
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зобов’язувалися протягом дво-
тижневого строку передати до 
повітових військкоматів списки 
всіх своїх співробітників. У ви-
падку сприяння цих керівників 
ухиленню громадян від призову 
або примусових робіт вони мали 
відповідати за законом, як при-
ховуючи дезертирів. Усі призвані 
на службу не мали права само-
вільно залишати робоче місце й 
зобов’язувалися виконувати се-
редню норму виробітку, встанов-
лену за вказівками ГЛК. 

Виконання настільки жор-
стких нормативно-правових 
актів, що повністю ігнорували 
права трудящих, було немис-
лимим без допомоги репре-
сивних органів. Нормативним 
актом, що ставив під контроль 
Всеросійської Надзвичайної Ко-
місії (далі – ВНК) усі установи, 
що займалися лісозаготівлями, 
стала постанова Ради Оборони 
від 12 листопада 1919 р. «Про 
заходи впорядкування робо-
ти всіх установ, що працюють 
з палива» [1, т. 6, с. 268]. У ній 
ставилося завдання по впоряд-
куванню роботи всіх організацій, 
що займалися заготівлею лісу і 
збиранням палива. Розпорядок 
роботи цих установ змінювався 
на військовий, вводилися добові 
чергування. На всі запити щодо 
палива потрібно було давати 
відповіді протягом 6-ти годин з 
моменту їх одержання. На тран-
спортні відділи ВНК покладався 

контроль над виконанням усіх 
розпоряджень, що стосувалися 
постачання паливом залізниць. 
Цій організації доручалося об-
стежити всі паливні запаси в 
районах залізниць, спостері-
гати за правильною витратою 
паливних матеріалів, сприяти 
уповноваженим ГЛК, передава-
ти винних у невиконанні рішень 
ГЛК суду військового револю-
ційного трибуналу.

Незважаючи на постано-
ву Ради Оборони від 27 червня 
1919 р. про призов на військову 
службу всіх співробітників лісової 
галузі, палива в країні не виста-
чало й більшовицькі керівники 
вирішили розширити коло осіб, 
які підлягають мобілізації. Так, 21 
листопада 1919 р. В. І. Ленін під-
писав декрет РНК РРФСР «Про 
залучення до дров’яних заготі-
вель усіх лісових органів Народ-
ного комісаріату землеробства 
на основі повної мілітаризації 
співробітників лісового відом-
ства» [1; т. 6, с. 305]. Декрет сто-
сувався співробітників ЦУЛ, яких 
не торкнулася попередня мобілі-
зація. До лісозаготівель залуча-
лися всі співробітники лісництв, 
їх технічний персонал. Зміню-
валася організаційна структура 
ЦУЛ, оскільки ліквідовувалися 
всі повітові лісові відділи. У кож-
ній губернії створювалися колегії 
губліскомів з представників зе-
мельних відділів, Рад народного 
господарства, профспілок. Ана-
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логічно були створені 2 Всеросій-
ські органи управління лісовою 
галуззю – колегія ЦУЛ і Президія 
Головліскому. До складу першо-
го входили: представники Народ-
ного комісаріату землеробства, 
ВСНГ, завідувач технічного відді-
лу ЦУЛ, представники Головліс-
кому і Всеросійської Ради проф-
спілок. Президія Головліскому 
мала приблизно такий же склад.

Вирішення спірних питань 
покладалося на особливу нара-
ду у складі голови ВСНГ та 3-х 
наркомів: землеробства, шля-
хів сполучення і продовольства. 
Зрозуміло, що настільки склад-
на ієрархічна структура управ-
ління галуззю, що включала 3 
практично паралельні органи 
управління, не могла ефективно 
працювати. Доказом постійної 
плутанини стала постанова Ради 
Оборони від 2 грудня 1919 р. 
«Про діяльність Лісколегії» [1; 
т. 4, с. 566], яка намагалася ви-
рішити питання, що явно не сто-
сувалися повноважень цього 
органу управління. Приміром, у 
її п. 2 перед Народним коміса-
ріатом землеробства ставило-
ся завдання з виконання при-
писів ВСНГ, тобто йшлося про 
2 відомства, яким Лісколегія 
не мала права давати будь-які 
вказівки, а п. 3 постанови по-
переджав увесь склад ЦУЛ про 
відповідальність за тяганину, а у 
випадку її повторення загрожу-
вав арештом  і судом. У той же 

час п. 4 ставив перед Лісколегія 
дріб’язкове для такого рівня до-
кумента завдання: проводити 
перевірки щодо наявності пил і 
сокир у всіх організаціях. 

Незважаючи на вжиті такі 
жорсткі заходи, більшовицьке 
керівництво не могло налагоди-
ти постачання країни паливом 
та енергетичними ресурсами. З 
метою вирішення цього питан-
ня комуністичні лідери змінили 
функціональні обов’язки всього 
персоналу галузі й перетворили 
їх на порубників лісу. Для цього 
12 березня 1920 р. Рада Оборо-
ни видала постанову «Про за-
лучення лісничих до лісозаготі-
вельних робіт» [1; т. 7, с. 551], у 
п. 1 якої оголошувалася догана 
всьому особовому складу Голо-
вліскому за недбале ставлення 
до виконання постанови Ради 
Оборони від 21 листопада 1919 
р. «Про залучення лісничих до 
лісозаготівель». Як і в попере-
дньому документі всіх співро-
бітників відомства попереджали 
про притягнення їх до суду – на 
цей раз уже «за відсутність за-
попадливості в роботі». 

За п. 2 указаної постано-
ви змінювалися функціональні 
обов’язки лісничих. Зокрема, пе-
ред ними ставилося завдання по 
вирубці і здачі державі не менше 5 
м3 деревини. Контроль над вико-
нанням цього драконівського за-
конодавчого акта доручався ор-
ганам ВНК,  співробітників якого 
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зобов’язували контролювати ро-
боту лісничих, а у випадку неви-
конання виробничих норм про-
вадити арешти. Передбачалося 
складання органами ВНК щомі-
сячного звіту з виконання на міс-
цях постанови, який мав направ-
лятися до Ради Оборони. 

У радянський період широко 
практикувався метод вирішення 
складних проблем, побудова-
ний на створенні ударних груп. 
Такий підхід знайшов застосу-
вання в постанові Ради Обо-
рони від 7 червня 1920 р. «Про 
утворення ударних груп ліско-
мів» [1; т. 9, с. 202], якою перед-
бачалося створення органами 
Головліскому ударних груп у 
районах залізниць, у тому чис-
лі тих, що проходять по Україні: 
Київсько-Воронезькій та Пів-
денно-Західній. Завданням цих 
організаційних структур було 
проведення ударними темпами 
лісозаготівель і постачання дров 
до відділень залізниць. Як і в 
більшості радянських норматив-
но-правових актів цього періоду, 
документом передбачалося ви-
користання репресивних і при-
мусових методів. Наприклад, п. 
3 цього документа регламенту-
вав застосування праці військо-

вополонених, а в разі їх малої 
чисельності – проведення трудо-
вої мобілізації серед місцевого 
населення. Забезпечення удар-
них груп гужовим транспортом 
упорядковувалося шляхом про-
ведення через Головкомпрацю 
трудової й гужової повинності, 
тобто безоплатне використання 
праці селян, їх підвод і коней. 

За підсумками дослідження 
нормативно-правових докумен-
тів, що регулювали створення 
радянських державних органів 
управління лісовою галуззю в пе-
ріод громадянської війни, може-
мо зробити наступні висновки:

У процесі розвитку органів 
управління простежуються 3 ста-
дії, що різняться спрямованістю 
розглянутих нормативно-право-
вих актів, які регламентували їх 
функції, а саме: становлення, 
стабілізацію й мілітаризацію. 
Управлінням лісовою галуззю 
займалися декілька відомств, 
функції яких не були досить 
чітко окреслені, що викликало 
хаос і брак виконавчої дисциплі-
ни. Методи управління лісовою 
галуззю відрізнялися репре-
сивним характером і повністю 
ігнорували елементарні права 
лісничих і технічного персоналу. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЛЕСНОЙ ОТРАСЛЬЮ В ПЕРИОД ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Киндюк Б. В.

В статье рассмотрены вопросы правового регулирования процесса создания органов 
управления лесной отраслью в период гражданской войны. Выполнен анализ содержания 
нормативно-правовых актов, регулировавших их функции и полномочия, а также выделено 
три периода правотворчества, отличающихся по направленности.

Ключевые слова: органы управления, лесная отрасль, правовое регулирование, граж-
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ORGANIZATIONAL AND LEGAL FUNDAMENTALS OF FORESTRY 
ADMINISTRATION DURING THE CIVIL WAR

Kindyuk B. V.

Issues of legal regulation on forming of forestry administration bodies creation proces during 
the Civil War are examined in the article. Content analysis of legal acts that regulate their functions 
and powers is fulfi lled, as well as three different periods of law-making are distinguished according 
to thetr direction.
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УДК 347.132 В.М. Ігнатенко, канд. юрид. наук, доцент 
Національний університет «Юридична 

академія України імені Ярослава Мудрого»,
м. Харків

СПІЛЬНІ РИСИ Й ВІДМІННОСТІ ДОГОВІРНИХ   
І НЕДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Уперше на законодавчому 
рівні ЦК України закріпив поділ 
цивільно-правових зобов’язань 
на 2 групи – договірні й недого-
вірні. Цим і пояснюється необ-
хідність з’ясування їх як спіль-
них, так і відмінних рис, оскільки, 
з одного боку, вони охоплю-
ються єдиним поняттям – «ци-
вільно-правові зобов’язання», 
отже, норми про них створюють 
зобов’язальне право, а з другого – 
вони якісно різнорідні, що, зви-
чайно, впливає на їх характер.

На теоретичному рівні про-
блемі  договірних і недоговірних 
зобов’язань присвячено чима-
ло публікацій, серед яких слід 
виділити труди, роботи як ві-
тчизняних дослідників (О.О. От-
раднової, Т.С. Ківалової), так і 
російських (О.П. Альохіної). Так, 
О.О. Отраднова вважає, що кри-
терієм поділу зобов’язань на до-
говірні й недоговірні  виступає 
підстава їх виникнення [17, с. 7]. 
Т.С. Ківалова переконує, що 
для систематизації спеціальної 
частини зобов’язань критерієм 
є врахування характеру підстав 
виникнення зобов’язань, а також  

наявності волі, волевиявлення і 
правомірної або неправомірної 
поведінки учасників цивільних 
відносин [11, с. 5]. О.П. Альо-
хіна розділяє підхід про поділ 
зобов’язань визначенням під-
став виникнення правовідносин – 
договору, закону, правопору-
шення тощо. [2, с. 63] Погоджу-
ючись із загальною позицією 
вчених про підставу виникнення 
зобов’язань як ознаку для класи-
фікації на договірні й недоговір-
ні, відмічаємо, що правознавці 
торкалися лише окремих питань 
указаних зобов’язань, не ставля-
чи перед собою завдання знайти 
їх спільні й відмінні риси. Саме 
таку мету й має дана стаття.

Споріднює недоговірні й 
договірні зобов’язання їх за-
гальні об’єкти –  юридичний і 
матеріальний.

З погляду Н.С. Кузнє-
цової, юридичним об’єктом 
зобов’язання, як і будь-яких 
цивільних правовідносин, ви-
знається певна поведінка 
зобов’язаної особи. Однак ха-
рактерною рисою зобов’язання 
є те, що на перший план у ньому 
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виступають позитивні дії борж-
ника, а чисто негативна пове-
дінка (утримання від учинення 
певних дій), як правило, є лише 
доповненням або наслідком ак-
тивної функції, яку той виконує 
[23, с. 612]. Є.О. Харитонов і 
О.І. Харитонова під об’єктами 
зобов’язальних правовідносин 
визнають поведінку суб’єктів 
цивільних відносин, тобто дії, 
пов’язані з передачею майна, 
виконанням робіт тощо, або 
утримання від їх здійснення [22, 
с. 151]. Подібну точку зору поді-
ляє і Є.О. Суханов, однак він веде 
мову про предмет зобов’язання 
як поведінку зобов’язаних осіб, 
пов’язану з передачею найрізно-
манітніших об’єктів майнового 
обороту, в тому числі речей, ви-
значених ознаками не лише інди-
відуальними, й родовими, з вико-
нанням робіт, наданням послуг 
матеріального й нематеріаль-
ного характеру тощо, з приводу 
чого не можуть виникнути речові 
або виключні права [6, с. 11]. 

Т.С. Ківалова, досліджуючи 
об’єкт правовідносин з відшко-
дування шкоди, визнає об’єктом 
правових відносин усе те, з при-
воду чого останні виникають. Це 
можуть бути взаємовідносини 
людей, матеріальні й немате-
ріальні блага (явища і предме-
ти оточуючого світу), які мають 
здатність задовольняти інтереси 
учасників правовідносин і на які 
спрямовано суб’єктивне право й 

відповідний йому обов’язок з ме-
тою задоволення інтересів упо-
вноваженої особи [12, с. 140]. 
Хоча висновок стосовно об’єкта 
зроблено на аналізі правовід-
носин відшкодування шкоди, на 
нашу думку, він є справедливим 
щодо як недоговірних, так і дого-
вірних зобов’язань. Наприклад, 
реалізувати інтерес по ство-
ренню архітектурного проекту 
можна шляхом як проведення 
публічного конкурсу, так і укла-
дення договору підряду на про-
ведення проектних робіт.

Поєднує договірні й недого-
вірні зобов’язання те, що вони 
складаються при застосуванні 
як норм, що регулюють окремі 
види зобов’язань, так і норм за-
гальної частини зобов’язального 
права та інших загальних норм 
цивільного права.

До них належать прави-
ла, що визначають: (а) поняття 
зобов’язання й підстави його 
виникнення, (б) правове поло-
ження сторін у ньому, (в) поря-
док виникнення і припинення 
зобов’язань та ін. Виокремлен-
ня підгалузі права зумовлено 
існуванням певної кількості пра-
вових норм, які рівною мірою 
поширюють свій регулятивний 
вплив на договірні й недоговір-
ні зобов’язання. С.С. Алексєєв, 
характеризуючи пандектну сис-
тему права, зазначав, що вона 
не зводиться до одного лише 
виділення у всій системі ци-
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вільно-правових норм загальної 
частини (як це іноді трактується 
в літературі із цивільного права), 
а їй притаманна наявність і в нау-
кових побудовах, і в самій матерії 
права так званих  узагальнених 
конструкцій, таких як, наприклад, 
«зобов’язання», що виражає 
дещо єдине, спільне, властиве 
для договірних і для недоговірних 
правовідносин [1, с. 472].

Зближує договірні й недо-
говірні зобов’язання існування їх 
загальної мети, яку доволі чіт-
ко визначив Й.О. Покровський. 
Учений справедливо стверджу-
вав, що будь-яке зобов’язання 
має на меті створення деякої 
зв’язаності волі боржника при-
мушувати себе до певної по-
ведінки в інтересах кредитора. 
У всякому зобов’язанні наявний 
деякий особистий елемент, ігно-
рувати який неможливо. В одних 
зобов’язаннях він виявляється 
більшою мірою, в інших – мен-
шою, але як будь-яка поведінка 
залежить від волі особи, так і 
всяке зобов’язання ґрунтуєть-
ся на допустимій законом фор-
мі тиску на цю волю способом 
створення певної додаткової 
мотивації [25, с. 244].

Проте існують і інші точки 
зору, представники яких, не від-
кидаючи зовсім вольового ха-
рактеру зобов’язання, віддають 
йому перевагу як майновій цін-
ності. Так, Є. Годеме зазначав, 
що на зобов’язання, все більше й 

більше дивляться, як на цінність, 
підставу стягнення з майна, а ха-
рактер зобов’язання як зв’язок 
між двома особами, не зникаючи 
зовсім, втрачає все більше своє 
значення й дію [4, с. 21]. А ро-
сійський учений Ю.В. Романець 
указував, що під спрямованіс-
тю зобов’язання як системною 
ознакою договірного права слід 
розуміти кінцеві результати (еко-
номічний і юридичний), на досяг-
нення яких спрямовані основні 
дії учасників договору [20, с. 92]. 

Підсумовуючи вищезаз-
начене, вважаємо, що метою 
зобов’язання виступає задово-
лення майнового й немайново-
го інтересу суб’єктів цивільного 
права. Треба також враховувати, 
що наведений перелік спільних 
характеристик обох видів дослі-
джуваних зобов’язань не є ви-
черпним. У юридичній літературі 
запропоновані й інші [16, с. 169;].

Далі розглянемо відміннос-
ті договірних і недоговірних 
зобов’язань за межами різниці в 
підставах їх виникнення.

Одним із чинників, що до-
зволяють розрізняти вказа-
ні зобов’язання виступають 
суб’єкти, які встановлюють 
їх зміст, а також акти, в яких 
останній фіксується. У дого-
вірних зобов’язаннях права й 
обов’язки сторін закріплюють-
ся в договорі як спільному дво- 
або багатосторонньому акті 
[Див.: 10, с. 23-25; 14, с. 21], тоб-
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то за загальним правилом саме 
сторони визначають його зміст. 
У той же час необхідно врахову-
вати можливість укладення до-
говору приєднання, відмінними 
обов’язковими ознаками якого 
є його спеціальна стандартна 
форма, особливий порядок укла-
дення – шляхом приєднання до 
запропонованих умов у цілому й 
відсутність у сторони, що приєд-
нується до договору, можливості 
брати участь у розробленні дого-
вірних умов [13, с. 13].

У недоговірних зобов’я-
заннях це питання вирішується 
залежно від їх виду. Так, у недого-
вірних охоронних зобов’язаннях 
(наприклад, з відшкодування 
шкоди) зміст закріплюється за-
конодавцем у законі, а в недо-
говірних регулятивних може 
фіксуватися однією стороною в 
односторонньому правочині (пу-
блічна обіцянка винагороди).

Наступною обставиною, що 
дає можливість вести мову про 
особливості в правовому регу-
люванні порівнюваних відносин, 
виступає застосування диспо-
зитивних норм для впорядкуван-
ня договірних зобов’язань і пере-
важно імперативних норм для 
недоговірних зобов’язань [18, с. 
11]. Така переважність зумовле-
на тим, що одна частина таких 
зобов’язань виникає з неправо-
мірних дій, а інша – з правомір-
них та інших юридичних фактів 
за межами договору. 

Якщо в правовому регулю-
ванні ширше зобов’язань і забо-
рон, застосовуються дозволи, 
сторони відносин, які впорядко-
вує право, мають змогу відсту-
пити від зазначених у правових 
нормах варіантів поведінки й 
вільні самі ухвалювати рішення 
щодо участі в цих відносинах 
(зокрема, через укладення між 
собою різноманітних правочи-
нів), а право визначає лише на-
важливіші аспекти їх взаємодії, 
то правове регулювання грунту-
ється на диспозитивному мето-
ді [9, с. 215].

Як влучно зазначає 
В.Ф. Яковлєв, приватно-право-
ве регламентування будується 
на підставі правової автономії, 
самостійності учасників відно-
син. Саме воно має здебільшого 
диспозитивний характер, є регу-
люванням децентралізованим, 
що передбачає використання 
договору як узгодженої волі 
учасників відносин [25, с. 18]. 
Сторони договору можуть само-
стійно встановлювати права й 
обов’язки, так би мовити твори-
ти право, і, навпаки, в більшості 
недоговірних зобов’язань спо-
стерігається чітке слідування 
вимогам правового припису без 
можливості змінити власні пра-
ва й обов’язки.

Серед недоговірних зобо-
в’язань левову частку склада-
ють зобов’язання з відшкодуван-
ня шкоди, завданої порушенням 
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договору, яке регламентується 
на засадах доспозитивності. 
Відшкодування шкоди в межах 
таких зобов’язань регулюється 
імперативними нормами. 

Договірні й недоговірні 
зобов’язання відрізняються за 
механізмом захисту порушених 
суб’єктивних прав. Право на за-
хист за своїм матеріально-пра-
вовим змістом включає в себе 
можливість управненої особи: а) 
використати дозволені законом 
засоби власного примусового 
впливу до правопорушника, за-
хищати належні їй права влас-
ними діями фактичного порядку 
(самозахист цивільних прав); б) 
застосувати юридичні заходи 
оперативного впливу на право-
порушника, які в юридичній літе-
ратурі іноді не зовсім точно йме-
нуються «оперативні санкції»; 
в) звернутися до компетентних 
державних органів з вимогою 
примусити зобов’язану особу до 
певної поведінки [7, с. 107].

Невичерпний перелік спосо-
бів захисту вільних прав та інтер-
есів закріплено в ч. 2 ст. 16 ЦК 
України. Під способом захис-
ту суб’єктивних цивільних прав 
розуміються закріплені законом 
матеріально-правові заходи 
примусового характеру, завдяки 
яким можна поновити (визнати) 
порушені (оспорювані) права і 
вплинути на правопорушника [5, 
с. 244]. Застосування того чи ін-
шого способу захисту залежить 

від волі особи, чиє право пору-
шено, й визначається характе-
ром порушення. При цьому слід 
ураховувати, що інколи поруше-
не право можна захистити лише 
в спосіб, визначений законом, а 
також ту обставину, що однора-
зово може бути використано де-
кілька способів захисту. Як пра-
вильно вказує Н.С. Кузнєцова, 
способи захисту цивільних прав 
та інтересів можуть застосову-
ватися як окремо, так і в сукуп-
ності. Більше того, деякі з них 
зазвичай застосовуються саме 
одночасно: (а) визнання право-
чину недійсним і відновлення 
становища, що існувало до по-
рушення (реституції), (б) припи-
нення правовідносин і відшко-
дування заподіяної шкоди [24, 
с. 27]. У такому разі говорять ще 
про сполучення позовів як по-
єднання різних позовних вимог, 
наприклад, (а) про віндикацію й 
відшкодування збитків, (б) про 
розірвання договору і стягнення 
неустойки, (в) про переведення 
прав покупця і стягнення мораль-
ної шкоди тощо [18, с. 11, 12].

В українській цивілістичній 
літературі зроблена спроба по-
казати специфіку захисту прав 
та інтересів сторін договору [8, 
с. 694-699]. На нашу думку, до-
речно розглянути особливості 
захисту цивільних прав та ін-
тересів сторін у недоговірних 
зобов’язаннях. При цьому не-
обхідно враховувати, що недо-
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говірні зобов’язання виникають 
як із правомірних дій (приміром, 
односторонніх правочинів), так 
і з правопорушень (деліктів). 
Оскільки регулятивні відносини 
породжуються правомірними ді-
ями, найчастіше правочинами, 
то й механізм захисту цивільних 
прав та інтересів як визнання 
правочину недійсним стосується 
зобов’язання як договірного,  так 
і недоговірного (з конкурсу).

Відновлення становища, 
що існувало до порушення, як 
самостійний спосіб захисту, за-
стосовується у випадках, якщо 
регулятивне суб’єктивне право 
в результаті правопорушення не 
припиняє свого існування й може 
бути реально поновлене шляхом 
усунення наслідків, що настали. 
Цей спосіб використовується для 
захисту прав сторін і договірних, 
і недоговірних зобов’язань (на-
приклад, позов про застосування 
наслідків недійсного правочину).

Найчастіше для захис-
ту прав сторін договірних 
зобов’язань використовуються 
такі способи, як примусове ви-
конання обов’язку в натурі, змі-
на й припинення правовідносин. 
Перший зі способів пов’язаний 
із проблемою реального вико-
нання зобов’язань, коли йдеть-
ся про виконання певних дій, 
передачу речі тощо. Широкого 
застосування в судовій практи-
ці він не отримав, на що слушно 
зверталась увага в юридичній 

літературі [21, с. 40]. Здебільшо-
го застосування такого спосо-
бу захисту цивільних прав має 
місце при порушенні договірних 
зобов’язань [3, с. 7, 8]. Необхід-
ність зміни й припинення право-
відносин викликана, приміром з 
порушенням їх однією зі сторін 
(статті 651 і 652 ЦК – для дого-
вірних зобов’язань) [15, с. 40]. 

Для обох видів досліджува-
них зобов’язань застосовуються 
такі способи захисту, як відшко-
дування збитків, майнової шко-
ди й моральної (немайнової) 
шкоди. На цю обставину слуш-
но вказують учені-цивілісти [8, 
с. 696]. Однак різниця полягає 
в тому, що вказаними спосо-
бами оперують при порушенні 
зобов’язань договірних, а недо-
говірні охоронювальні самі ви-
никають у результаті правопору-
шення, виконання яких як раз і 
виступає способом захисту по-
рушеного цивільного права.

Припинення дії, яка пору-
шує право, як спосіб захисту 
застосовується при порушенні 
як абсолютних правовідносин, 
так і недоговірних охоронюваль-
них зобов’язань. Так, у силу ст. 
1163 ЦК фізична особа, життю, 
здоров’ю або майну якої загро-
жує небезпека, а також особа 
юридична, майну якої загрожує 
небезпека, вправі  вимагати її 
усунення від того, хто її створює. 
У цьому разі має місце триваю-
че порушення цивільних прав.
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Такий спосіб, як визнання 
незаконними рішення, дій чи 
бездіяльності органу державної 
влади, органу влади Автономної 
Республіки Крим або органу міс-
цевого самоврядування, їх по-
садових чи службових осіб, най-
частіше використовується для 
захисту абсолютних прав і реа-
лізується в порядку адміністра-
тивного судочинства. Відмінною 
рисою цього способу поряд з по-
рядком розгляду виступає також 
суб’єкт порушення цивільного 
права – органи публічної влади, 
їх посадовці і службовці.

Таким чином, можна ствер-
джувати, що з огляду на ви-
никнення як договірних, так 
і недоговірних регулятивних 
правовідносин із правомірних 
юридичних дій для захисту 
прав сторін таких правовідно-
син застосовуються однакові 
правові засоби.

Відмінність у механізмі 
захисту сторін правовідно-

син договірних і недоговірних 
охоронювальних полягає в 
тому, що в перших сторони 
на час порушення знаходять-
ся в зобов’язальних відносинах 
і має місце вада (порушення) 
виконання зобов’язання, а в не-
договірних охоронювальних 
зобов’язання виникають на під-
ставі правопорушення і завдяки 
їх виконанню відбувається за-
хист порушеного суб’єктивного 
права чи інтересу.

Таким чином, договірні й 
недоговірні зобов’язання, як 
дві частити одного правового 
явища – цивільно-правового 
зобов’язання, мають як спільні 
ознаки, так і певні особливості. 
Визначення й урахування їх має 
значення доволі важливе в пра-
возастосовній практиці.

У подальшому потребує по-
глибленого дослідження питан-
ня про взаємодію договірних і 
недоговірних зобов’язань у впо-
рядкуванні цивільних відносин.
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ОБЩИЕ ЧЕРТЫ И ОТЛИЧИЯ ДОГОВОРНЫХ И 
ВНЕДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Игнатенко В.Н.

Рассматриваются общие черты и определяются отличия договорных и внедоговорных 
обязательств. Выявление специфики данных видов обязательств позволит повысить 
эффективность их правового регулирования.

Ключевые слова: договорные обязательства, внедоговорные обязательства, обяза-
тельственное право, метод правового регулирования, механизм защиты.

COMMON FEATURES AND PECULIARITIES 
OF THE CONTRACTUAL AND EXTRA-CONTRACTUAL OBLIGATIONS

Ignatenko V.N.

Common features of the contractual and extra-contractual obligations are examined and their 
differences are determined. Establishing of the peculiar features of the given kinds of obligations 
will enable increase in effi ciency of their legal regulation.

Key words: contractual obligations, extra-contractual obligations, contract law, method of 
legal regulation, technique of defence.
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Метою даної статті є до-
слідження контрольної функції 
судової влади в системі цивіль-
ної юрисдикції. Така функція 
здійснюється у формі перегля-
ду судових рішень і судового 
контролю за актами, діями чи 
бездіяльністю несудових орга-
нів цивільної юрисдикції судами 
першої інстанції.

Під системою цивільної 
юрисдикції слід розуміти існуючі 
форми захисту цивільних прав 
та охоронюваних законом інтер-
есів. Діяльність органів цивіль-
ної юрисдикції поділяється на 
а) здійснювану в рамках судової 
системи (органи судової влади) 
і б) поза нею (органи виконав-
чої влади й органами місцевого 
самоврядування, Президентом 
України, третейськими судами, 
нотаріатом). Діяльність судів, на 
відміну від інших юрисдикційних 
органів, має більш змістовний 
юридичний характер у зв’язку з 
місцем судів у системі держав-
них органів, відправленням пра-
восуддя й реалізацією принципу 
поділу влади на законодавчу, 
виконавчу й судову.

Інститут судового перегляду 
й контролю в цій системі не був 
предметом спеціального науко-
вого вивчення. Що ж стосується 
вивчення судово-контрольної 
функції в цілому, то до певного 
часу юридична наука й насампе-
ред теорія права не ставили пе-
ред собою спеціального завдан-
ня дослідити природу і зміст 
контрольної діяльності, розкри-
ти її структуру, функції, визначи-
ти риси, що дозволяють відріз-
нити контрольну діяльність суду 
від правотворчості й правозас-
тосування інших юрисдикційних 
органів. Першим кроком на шля-
ху розкриття суті контрольно-
процесуальної діяльності й об-
ґрунтування наявності контролю 
як правової форми останньої, 
стала монографія харківських 
учених у галузі юридичного 
процесу В. М. Горшеньова й 
І. Б. Шахова [5]. Аналіз істори-
ко-правового аспекту розвитку 
контрольної діяльності дозво-
ляє погодитися з висловленою 
в юридичній літературі думкою, 
що питання судового контролю 
тривалий час не привертали 
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увагу вчених-юристів унаслідок 
обмеженості сфери його за-
стосування і, отже, незначної 
ролі в управлінні державними 
й суспільними процесами [9, 
с. 234]. Активного розвитку функ-
ція судового контролю у сфері 
суспільних правовідносин набу-
ла після прийняття Конституції 
України 1996 р. Водночас цілком 
очевидно, що як вид державної 
діяльності контроль існував і за 
часів далекого минулого. 

Що ж до вивчення функції 
судового контролю в системі 
цивільної юрисдикції доречно 
відмітити суттєву зацікавленість 
юристів питаннями, пов’язаними 
з переглядом судових рішень 
судами апеляційної й касаційної 
інстанцій. Указана функція пра-
восуддя функціонує у 2-х видах. 
До першого належить контроль 
за актами, діями або бездіяль-
ністю несудових органів цивіль-
ної юрисдикції. Другий вид цієї 
функції є особливою формою ді-
яльності органів судової влади, 
що полягає в перегляді судових 
рішень, підлягаючих оскаржен-
ню. Він реалізується судами 
апеляційної, касаційної інстан-
цій і Верховним Судом України.

Ми погоджуємося із І. Сидо-
ровим у тому, що кожна структур-
на ланка судів загальної юрис-
дикції виконує власні контрольні 
функції [11, c. 101]. Так, ст. 129 
Конституції України однією з га-
рантій належного відправлення 

правосуддя визначає перегляд 
судових рішень в апеляційно-
му й касаційному порядку. Це 
положення міститься й у ст. 14 
Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів», яка доповнює 
зазначене право гарантією пе-
регляду справи Верховним Су-
дом України [2; 2010. – № 41. – 
Ст. 529], а також у ст. 13 ЦПК 
України. З огляду на це вбача-
ється необґрунтованою позиція 
деяких учених щодо існування 
процедури оскарження судових 
рішень, побудованих «по верти-
калі», що має свої недоліки, які 
полягають у складній побудові 
судової системи. Дещо критично 
слід поглянути на пропозицію І. 
Тоцького, що незаконно поста-
новлене рішення не може бути 
предметом апеляційного чи ка-
саційного оскарження. Воно не 
повинно переглядатися вищим 
судом, а має бути переглянуто 
та скасовано в тому суді, який 
його виніс. За необхідністю пе-
регляд справи може відбуватися 
неодноразово [15, с. 123].

Судовий контроль у системі 
цивільної юрисдикції не обмеж-
ується лише переглядом актів 
органів судової влади з боку 
судів апеляційної й касаційної 
інстанцій, а також Верховним 
Судом України. За ЦПК України 
2004 р. передбачається мож-
ливість судового контролю на 
стадії виконання судових рішень 
із цивільних справ. Крім того, 
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вітчизняне законодавство міс-
тить норми про судовий контроль 
за наявності волевиявлення за-
інтересованих осіб за рішеннями 
третейських судів у випадках, за-
кріплених Законом України «Про 
третейські суди» [2; 2004. – № 35. 
– Ст. 412]. Особливе місце в 
контрольній діяльності суду посі-
дають питання щодо легітимації 
рішення суду зарубіжної країни 
при розгляді справи про видачу 
дозволу на примусове виконання 
його рішення (ст. 392 ЦПК).

Однак основним у реаліза-
ції контрольної функції органів 
судової влади в цивільному про-
цесі виступає те, що предметом 
її діяльності є перш за все пе-
регляд судових рішень судами 
вищестоящих інстанцій з метою 
контролю над додержанням ви-
мог законності й обґрунтованос-
ті зазначених правозастосовних 
актів, а також формування єд-
ності судової практики шляхом 
дотриманням Україною взятих 
міжнародних зобов’язань.

Вважаємо, що в даній пу-
блікації слід зупинитися лише 
на процесуальній формі судо-
вого контролю. Це пояснюєть-
ся тим, що предметом нашого 
дослідження є діяльність судів 
цивільної юрисдикції стосов-
но відправлення правосуддя й 
контролю. Непроцесуальна ж 
форма контролю не належить 
до конституційно закріплених 
функцій органів судової влади. 

При опосередкованому контр-
олі діяльність суду може вийти 
за межі цієї процедури в систе-
мі цивільної юрисдикції, оскіль-
ки випадки винесення окремої 
ухвали можливі, й коли суд 
реагує на порушення закону 
будь-якими суб’єктами право-
відносин, у тому числі й тими, 
діяльність яких не пов’язана із 
захистом громадянських прав 
чи охоронюваних законом ін-
тересів. Наприклад, діяльність 
адвокатів хоча і слід вважати 
наданням юридичної допомо-
ги суб’єктам права в цивільних, 
кримінальних, господарських 
та інших справах, але адвока-
тура згідно із Законом України 
«Про адвокатуру» не є органом 
цивільної юрисдикції [2; 1993. – 
№ 9. – Ст.62]. Авторові даної 
статті відомі випадки, коли ор-
гани судової влади виносили 
окремі ухвали щодо дій адвока-
тів при розгляді цивільних справ, 
які ними вчинялися всупереч 
правилам, установленим зако-
нодавчими актами й нормами 
адвокатської етики [12; 13]. Але 
це не дає нам підстав розгля-
дати опосередкований судовий 
контроль як об’єкт дослідження 
в даній публікації.

З урахуванням спеціалізації 
органів судової влади й теоре-
тичних розробок фахівців низки 
галузей права (про що вже йшло-
ся), під контролем у системі ци-
вільної юрисдикції слід розуміти 
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діяльність судів цивільної юрис-
дикції зі здійснення передбаче-
ної Основним Законом України 
функції контролю за актами, ді-
ями чи бездіяльністю органів ци-
вільної юрисдикції (в тому числі 
й судових), яка виконується ви-
ключно з ініціативи осіб, яким 
цивільним процесуальним зако-
нодавством надано право на по-
дання відповідної скарги (заяви).

Контрольна функція, як спра-
ведливо зазначає О. Г. Тришина, 
притаманна всім судовим інстан-
ціям незалежно від покладених 
на них завдань. При цьому іс-
нує специфіка виконання контр-
ольної функції на кожному рівні, 
інакше спостерігатиметься по-
вторна її реалізація [14, с.16]. Із 
2-х форм реалізації контрольної 
функції особливу увагу приді-
лимо перевірці законності й об-
ґрунтованості судових рішень у 
цивільному процесі судами апе-
ляційної й касаційної інстанцій 
шляхом перегляду оскаржуваних 
рішень. Пояснюється це особли-
вим місцем судів контролюючих 
інстанцій у судовій системі Украї-
ни з урахуванням конституційно-
го положення про гарантування 
права на оскарження судових 
рішень у вказаних формах. За-
уважимо, що реалізація вказаної 
діяльності залежить від структу-
ри судової системи тієї чи іншої 
держави й від того, чи є така сис-
тема централізованою або де-
централізованою.

У вітчизняному судоустрої су-
дову систему складають суди за-
гальної юрисдикції й Конституцій-
ний Суд, який є єдиним органом 
юрисдикції конституційної. Най-
вищим судовим органом у системі 
судів загальної юрисдикції є Вер-
ховний Суд України, який, здій-
снюючи правосуддя, забезпечує 
однакове застосування законо-
давства. Стаття 17 Закону Украї-
ни «Про судоустрій і статус суд-
дів» підкреслює єдність судової 
системи та її централізованість. 
Аналогічним чином, як зазначає 
Н. Г. Єлісєєв, функціонує судова 
система Італійської Республіки, 
де теж діє єдина централізована 
судова система [6, с. 203].

Статті 125–127 Конституції 
РФ визначають децентралізо-
ваність судової системи держа-
ви. Верховний Суд РФ є вищим 
судовим органом по цивільних, 
адміністративних та інших спра-
вах, підсудних судам загальної 
юрисдикції. Він також здійснює 
судовий нагляд за їх діяльністю 
в передбачених федеральним 
законом процесуальних фор-
мах. Вищий арбітражний суд РФ 
є вищим судовим органом з ви-
рішення економічних спорів та 
інших справ, що розглядаються 
арбітражними судами. У перед-
бачених законом процесуальних 
формах він здійснює судовий 
нагляд за діяльністю арбітраж-
них судів і дає роз’яснення з пи-
тань судової практики.
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Децентралізована судова 
система також існує й у ФРН. 
Для відправлення правосуддя 
в загальній галузі (цивільній і 
кримінальній), адміністративній, 
фінансовій, трудовій і соціаль-
ній юстиції функціонують феде-
ральні й земельні суди загальної 
юрисдикції, адміністративні, фі-
нансові, суди з трудових справ, 
соціальних питань. Земельні 
розглядають справи по першій 
і другій інстанціях, федеральні 
утворюють вищі судові ланки. 
Як бачимо, у ФРН діє декілька 
самостійних рівноцінних судо-
вих систем, серед яких можна 
виділити органи судів загаль-
ної юрисдикції і структури су-
дів юрисдикції спеціальної. До 
останніх належить, наприклад, 
система адміністративної юрис-
дикції. В адміністративно-тери-
торіальних одиницях функціо-
нують адміністративні суди й 
Вищий адміністративний суд, у 
Федерації — Федеральний ад-
міністративний суд з місцезна-
ходженням у Лейпцигу [1, с. 84].

У Швейцарській Конфедера-
ції розгляд практично усіх при-
ватноправових спорів розпочина-
ється й зазвичай завершується 
в кантональних судах загальної 
або спеціальної юрисдикції, для 
чого в кожному кантоні діє бага-
толанкова судова система.

Найбільшою децентраліза-
цією вирізняється судова систе-
ма США, на території яких функ-

ціонує 51 судова система, одна 
з яких є федеральною, а інші — 
це суди штатів. Кожна судова 
система має завершену струк-
туру, що складається з декіль-
кох ланок, що забезпечують 
розгляд справ по першій і другій 
інстанціях [6, с. 162, 271].

Централізована судова 
система вважається найбільш 
оптимальною при реалізації 
своїх контрольних функцій пра-
восуддя. Функціонування децен-
тралізованих судових систем, на 
нашу думку, породжує пробле-
му визначення належного суду 
контролюючої інстанції для пе-
регляду рішення суду. Прикла-
дом може послужити перегляд 
судових актів у порядку нагля-
ду в судоустрої РФ. Проте слід 
відзначити, що Європейським 
судом з прав людини елементи 
наглядового перегляду визна-
ються такими, що суперечать ст. 
6 Конвенції про захист прав лю-
дини й основоположних свобод.

Суттєвою рисою контролю 
в системі цивільної юрисдикції 
є здійснення його органом су-
дової влади. На сторінках юри-
дичних видань інколи зустріча-
ються точки зору, автори яких 
не вбачають доцільності з боку 
судів в контролі за тими чи інши-
ми сферами суспільного життя. 
О. О. Сергєєв і В. Г. Розенфельд, 
приміром, стверджують, що іс-
нуючий зараз механізм судового 
контролю не здатен необхідною 
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мірою забезпечити законність 
певних царин суспільного життя. 
Перевантаженість судів спра-
вами, що призводить до по-
рушення строків їх розгляду й 
формалізму в їх діяльності, ви-
сока вартість юридичних послуг 
тощо ускладнюють, з їх погляду, 
можливість звернення до пра-
восуддя не лише громадян, а й 
організацій [10, с. 25]. З таким 
підходом ми не погоджуємося з 
декількох причин, а саме: 

– спеціалізація, територі-
альна дислокація судів та орга-
нізація роботи суддів на сьогодні 
оптимально забезпечують умо-
ви функціонування судової вла-
ди з розгляду юридичних справ; 

– аналіз розглянутих судами 
справ показує, що строки роз-
гляду цивільних справ значно 
скоротилися порівняно, напри-
клад, з 2003 р.; 

– недодержання строків роз-
гляду справ майже не спостері-
гається при перегляді судових рі-
шень судами апеляційної інстанції; 

– порушення строків розгля-
ду касаційних скарг судом каса-
ційної інстанції саме по собі не 
тягне порушення прав заінтер-
есованих осіб, оскільки касацій-
не оскарження не призупиняє 
дії оскаржуваного акта, до того 
ж при його скасуванні цивільне 
процесуальне законодавство пе-
редбачає можливість перегляду 
цивільної справи за нововиявле-
ними обставинами.

Характеризуючи контроль-
ну функцію правосуддя та її 
прояв у цивільному судочинстві, 
відзначимо інституціоналізацію 
судової контрольної функції. 
Це означає, що за судовими рі-
шеннями, що приймаються при 
реалізації правосуддя в поряд-
ку цивільного судочинства, іс-
нує контроль з боку судів апе-
ляційної й касаційної інстанцій. 
В. М. Гаращук справедливо 
підкреслює, що розширення 
повноважень судів не слід роз-
глядати як певного роду індуль-
генцію для виведення суду з-під 
контролю суспільства. Небезпе-
ка безконтрольного суду, штуч-
не створення з нього, так би мо-
вити, істини в останній інстанції 
(за прикладом КПРС) є досить 
реальними. Однак навряд чи 
можна погодитися з пропози-
ціями вченого, що попередити 
таке становище можна шляхом 
залучення заінтересованих осіб 
у кваліфікаційні комісії суддів зі 
скаргами на дії (бездіяльність) 
посадових осіб органів судової 
влади [3, с. 93-95]. На наше гли-
боке переконання, сам по собі 
цей процес (і навіть притягнен-
ня судді до дисциплінарної від-
повідальності) необов’язково 
є наслідком перегляду акта 
правосуддя і навпаки. Тому за-
конодавець і передбачив у за-
конодавстві процесуальному 
та про судоустрій досить демо-
кратичну й розгалужену систе-
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му судових органів, до функцій 
яких входить перегляд судових 
ухвал і рішень.

Контрольні правовідносини, 
контрольно-правовий режим, 
ознаки контрольної діяльності, 
її структура, предмет, об’єкт і 
суб’єкти, а також принципи в сис-
темі цивільної юрисдикції мають 
свої особливості. У той же час, 
якщо розглядати контроль у ши-
рокому розумінні (за прикладом 
В. М. Горшеньова та І. Б. Шахо-
ва [5, с. 5-155]), варто визнати, 
що в загальному випадку вка-
зані категорії в повному обсязі 
можна віднести до контрольного 
процесу як до одного з різнови-
дів процесу юридичного в тому 
класичному вигляді, як їх дослі-
дили вищезгадані науковці.

Контрольні суспільні право-
відносини в структурі юридично-
го процесу, безумовно, існують. 
Але в цивільному процесі, бу-
дучи врегульованими нормами 
права, вони підкорюються за-
гальній теорії цивільних процесу-
альних відносин, де функціонує 
система індивідуалізованих пра-
вових зв’язків, що передбачає 
існування зв’язку суду з конкрет-
ними учасниками вказаних пра-
вовідносин [7, с. 11, 12]. Тому не 
варто, як вбачається, виокрем-
лювати в системі цивільної юрис-
дикції правовідносини контр-
ольні, оскільки вони підкорені 
загальному вченню про цивільні 
процесуальні правовідносини.

Контрольно-процесуальний 
режим у цивільному судочин-
стві характеризується цивіль-
ною процесуальною формою. 
Об’єктом контрольної діяльнос-
ті судів контролюючих інстанцій 
виступає дотримання законнос-
ті у сфері цивільного судочин-
ства, а предметом — рішення 
органів судової влади, які вино-
сяться у зв’язку з її реалізацією. 
Суб’єктами контролю виступа-
ють наділені владними повнова-
женнями органи судової влади 
та матеріально й процесуально 
заінтересовані особи, яким за-
коном надано право звертатися 
за захистом своїх або прав чи 
інтересів інших у визначених за-
коном випадках.

Принципи функції судово-
го контролю в розглядуваній 
системі потребують особливого 
підходу до їх вивчення. В адміні-
стративному праві їх зміст дово-
лі детально розкрив В. М. Гара-
щук [4]. При визначенні вказаних 
принципів контролю в системі 
цивільної юрисдикції вважаємо 
можливим за основу використо-
вувати концепцію цього вченого 
з урахуванням, так би мовити, 
галузевого забарвлення прин-
ципів контрольної діяльності в 
цивільному процесі.

Наприклад, загальнопра-
вовий принцип законності тре-
ба розглядати разом з консти-
туційним принципом верхо-
венства права. Такий висновок 
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ґрунтується на конституційно-
му положенні, що при відправ-
ленні правосуддя в цивільних 
справах правові акти органів 
судової влади зазвичай моти-
вувалися посиланнями не на 
закони, а на норми Конституції 
як на норми прямої дії.

Принцип демократизму і 
гласності означає відкритість 
проведення судових засідань із 
цивільних справ, крім випадків, 
установлених законом.

Принцип професіоналізму, 
як один з керівних у контроль-
ній діяльності, передбачає на-
явність високої професійної 
підготовки суддів. Він нерозрив-
но пов’язаний з принципом не-
упередженості посадових осіб 
органів судової влади, змістом 
якого є недопустимість прямої 
чи опосередкованої заінтер-
есованості суддів у результатах 
розгляду справи.

Принцип універсальності 
полягає в тому, що в системі ци-
вільної юрисдикції не повинні 
існувати непідконтрольні сфе-
ри, структури чи особи. Виняток 

становлять рішення Верховного 
Суду України, які оскарженню не 
підлягають.

На думку О.В. Рожнова, зміст-
ом принципу оперативності є 
вимога (а) швидкого розгляду й 
вирішення цивільної справи, що 
забезпечує наближення реалі-
зації наступної процесуальної 
дії суб’єктів цивільного судочин-
ства з уже реалізованою попере-
дньою і (б) винесення правиль-
ного рішення по справі [8, с. 11].

Прикладом вияву принципу 
надання допомоги підконтроль-
ній структурі з метою виправ-
лення допущених при розгляді 
цивільної справи помилок може 
служити узагальнення судової 
практики з указівкою на остан-
ні, а також рекомендації компе-
тентних органів щодо застосу-
вання тієї чи іншої норми права. 
Указаному сприяють також на-
уково-практичні конференції, 
семінари за участю суддів, де 
обговорюються найбільш акту-
альні питання судового право-
застосування.
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В статье рассматривается теоретическая конструкция контрольной функции правосу-
дия в гражданском судопроизводстве с учетом отраслевой характеристики контроля в граж-
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ПРОБЛЕМЫ СБЛИЖЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
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ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Существенным фактором 
нарастающего сейчас экологи-
ческого кризиса является много-
плановая проблема отходов. В 
околоземном пространстве нахо-
дится около 3 тыс. выполнивших 
свою функцию спутников [17]  и 
более 5 тыс. тонн материалов, 
которые уже образовали на 
орбитах миллионы фрагмен-
тов [См.: 2; 12]. В атмосферу 
выбрасываются миллионы тонн 
таких токсичных отходов, как 
сернистый газ и окислы азота. 
В почвы, особенно в крупных 
городах и промышленных райо-
нах, сбрасываются отходы, со-
держащие пестициды, тяжелые 
металлы, радиоактивные ве-
щества и другие токсичные 
компоненты [14]. Отравляют-
ся пресные и морские воды, 
куда сбрасывают затонувшие 
суда [7]  и десятки куб. км едва 
очищенных стоков. 

Масштаб и размер этих 
проблем возросли в результа-
те утроения населения земного 

шара в ХХ в. и стремительной 
индустриализации. Суммар-
ная же добыча минерального 
сырья стала больше, чем за всю 
предыдущую историю человече-
ства, причем 4/5 этого роста про-
изошло с середины ХХ в. Резкое 
возрастание воздействия че-
ловека на земную жизнь, вклю-
чая сбросы отходов, привели 
к тому, что окружающая среда 
перестала быть устойчивым 
фундаментальным факто-
ром. Подрывается баланс ма-
териально-энергетического и 
информационного обмена, осо-
бенно в силу формирования 
все более усложняющейся ис-
кусственной среды и безгранич-
ного наращивания вторичных 
потребностей. По данным На-
циональной комиссии США по 
политике в области материалов, 
за 1940-1970 гг. общий объем 
сырья, потерянного для хозяй-
ства этой страны в результате 
превращения его в отходы, со-
ставил более 20 млрд тонн. И 
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рост их образования несоизме-
рим с обратным вовлечением 
в производство содержащихся 
в них полезных материалов [4, 
с. 95]. Но это не природное яв-
ление. Те же муравьи не достав-
ляют окружающей среде ника-
кой проблемы, хотя все вместе 
они весят вчетверо больше, 
чем население планеты, и по-
требляют калорий как 30 млрд 
людей. Но в отличие от людей, 
эти насекомые не загрязняют 
природной среды, а, наобо-
рот, обогащают ее жизненными 
веществами [8]. Безотходный 
замкнутый цикл – биологичес-
кий и технический – могли бы 
при желании организовать и 
жители планеты. А пока подав-
ляющая часть используемых 
ресурсов уходит на поддер-
жание громадной и затратной 
техногенной системы, открыто 
враждебной по отношению к 
природной среде [16, с. 251]. 
Как результат – развитие инду-
стриальной модели всего за не-
сколько десятилетий поставило 
вопрос о выживании человека.

К 70-м годам ХХ в. пришло 
осознание комплексного харак-
тера таких проблем, определя-
ющих экологическую ситуацию 
в мире на рубеже тысячелетий, 
как накопление в окружающей 
среде токсичных химикатов и 
радиоактивных отходов. К при-
меру, на каждого жителя г. Дне-
пропетровска приходится более 

2 тыс. тонн опасных веществ 
[15]. Обнаружение таких химика-
тов, как ДДТ, даже в организмах 
животных Антарктиды показа-
ло, что на планете не остает-
ся зон, свободных от загрязне-
ния. Неразрушаемые ядовитые 
отходы способны проникать в 
водоносные горизонты Земли, 
в организм человека и накапли-
ваться там до смертоносной кон-
центрации. Особую опасность 
представляют радиоактивные 
отходы, особенно с длительным 
периодом полураспада [См.: 3; 
10]. Их ненадежное захороне-
ние создаёт постоянный риск 
масштабных катастроф [1]. 

Охрана природы осложня-
ется инерцией идеологических 
установок, острой международ-
ной конкуренцией и дефицитом 
государственных средств. По-
стоянно растущее производ-
ство отходов стало одним из 
негативных побочных эффектов 
экономического развития и рос-
та потребления. Поэтому пере-
ломить пагубные тенденции в 
окружающей среде пока не уда-
лось даже в Европейском Со-
юзе. Например, в 1985 г. каждый 
житель Европы производил в 
год 300 кг бытовых отходов, в 
период 1995-1997 гг. – уже 400 кг, 
а в 1998-2000 гг. – 500 кг. Но при 
этом все больше отходов по-
двергается переработке (в сред-
нем 25 % в период 1998-2000 гг.) 
или используется вторично. За-
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коны ЕС требуют, чтобы по 
меньшей мере 45% использо-
ванной упаковки поступало в 
переработку. На практике ре-
циркулируется 50% стеклянно-
го боя, 60% бумаги, почти 50% 
металлов. Сложной остается 
проблема относительно боль-
ших количеств пластмассы: соо-
тветствующая цифра чуть выше 
20% [5]. 

Политические подходы 
ЕС в этой области в основном 
определены в Стратегии Сооб-
щества в сфере обращения с 
отходами [23] и законодательно 
закреплены в Рамочной дирек-
тиве 75/442/ЕЭС по обращению 
с отходами, которая дополняет-
ся Директивой 91/689/ЕЭС по 
обращению с опасными отхода-
ми [19] и Положением об опера-
циях по перевозке отходов[20], 
Регламентом Европарламента и 
Совета (ЕС) № 1013/2006 от 14 
июня 2006 г. о транспортировке 
отходов [21]. Последний заме-
няет Регламент Совета (ЕЭС) 
№ 259/93 от 1 февраля 1993 г. 
о надзоре и контроле за пере-
мещением отходов в пределах 
Евросоюза, при ввозе и вывозе 
в ЕС. Рациональная позиция EC 
превращает Европу в центр ми-
рового экологического движе-
ния. Европейская экологическая 
политика в наибольшей мере 
носит превентивный харак-
тер и направлена не только 
на решение уже существую-

щих проблем, но прежде все-
го на предупреждение новых. 
Экологические приоритеты 
заложены практически во все 
компоненты и направления де-
ятельности ЕС и отражены в 
региональной, научно-техничес-
кой, аграрной, транспортной и 
торговой политике. С 90-х годов 
ХХ в. программы Сообщества 
нацеливают на разрешение 
комплексных вопросов взаимо-
действия человека и среды. Ис-
пользование этих ориентиров 
индустриально развитыми стра-
нами в XXI в. может положить на-
чало преодолению глобальных 
экологических проблем. 

Особенность экологической 
ситуации Украины характеризу-
ется загрязнением токсичными, 
бытовыми и другими отхода-
ми значительных территорий 
вследствие их техногенной пе-
регруженности и нерациональ-
ной структуры производства и 
природопользования. Ко вре-
мени обретения независимости 
общая площадь республики со-
ставляла менее 3% территории 
бывшего Советского Союза, од-
нако на ней было сосредоточено 
четверть всего промышленного 
потенциала, а это означает, 
что на республику приходилось 
около 25% загрязнения при-
родной среды. Эта диспропор-
ция вела к тому, что территория 
страны по техногенной нагрузке 
на природную среду в 4-5 раз 
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превышала аналогичный пока-
затель развитых стран. В 1991 г. 
в Украине было накоплено 
17 млрд тонн отходов на тер-
ритории площадью в 53 тыс. 
гектаров (в основном Донецкий 
и Днепропетровский регионы). 
Степень повторного использова-
ния отходов была очень низкой, 
не решались проблемы обраще-
ния с токсичными отходами. 

Однако в странах СНГ (за 
редким исключением [13, 9]) по-
чти отсутствуют специальные 
исследования, посвященные за-
конодательству об обращении с 
отходами. Отдельные взгляды 
на этот вопрос не дают целост-
ного представления о состо-
янии этого аспекта права, что 
вызывает неотложную потреб-
ность освоения и разработки 
данного направления государ-
ственно-правовой деятельности.

Стремление Украины к сбли-
жению экологического законо-
дательства с нормами Евросою-
за обусловлено «европейским 
выбором» страны. Европейский 
Союз является стратегическим 
ориентиром, а недавние стра-
ны – кандидаты ЦВЕ показали 
практический пример такой ап-
проксимации при вступлении 
в него. Совместные границы 
Украины и ЕС дополнительно 
стимулируют ее деятельность 
в этом направлении на осно-
ве обновляемых соглашений о 
партнерстве и сотрудничестве. 

Определение приоритетов и 
разработка векторов такого ре-
формирования будет способ-
ствовать осуществлению даль-
нейших проектов в этой облас-
ти, формированию стимулов, 
финансовых ресурсов и инсти-
туционального потенциала для 
гармонизации национальной 
экологической нормативно-
правовой базы с нормативно-
правовыми требованиями ЕС 
в краткосрочной или среднес-
рочной перспективе. Причем 
целью сближения должен быть 
не прямой перенос директив 
ЕС в национальное законода-
тельство нашего государства, 
как это происходит в странах – 
кандидатах на вступление в 
ЕС, а  в поэтапной адапта-
ции к ключевым нормативно-
правовым требованиям ЕС 
при одновременном укрепле-
нии институциональной базы, 
необходимой для осуществле-
ния соответствующих реформ. 
Только такой подход позволит 
обеспечить максимальную эф-
фективность усилий, направ-
ленных на достижение страте-
гических приоритетов. 

Сближение – это интегра-
ция основополагающих прин-
ципов одной законодательной 
базы в другую без полного со-
ответствия, необходимого при 
аппроксимации. Оно предпола-
гает осуществление следующих 
процессов: 
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– исследования законода-
тельных актов ЕС для опред-
еления основных принципов и 
особенностей;

– анализа определенных 
частей национальной законода-
тельной базы и институциональ-
ной структуры, чтобы уяснить, в 
какой мере они включают в себя 
принципы и особенности зако-
нодательства ЕС;

– модификации националь-
ного законодательства или раз-
работки актов по внедрению 
основных принципов законода-
тельства ЕС;

– адаптации институцио-
нальной структуры для обес-
печения возможности приме-
нения модифицированного на-
ционального законодательства 
на практике.

Поскольку правовая систе-
ма ЕС руководствуется принци-
пами стимулирования соблюде-
ния норм и при осуществлении 
регулирующих функций ис-
пользует разрешительный под-
ход (тогда как в Украине по-
следний до сих пор основан на 
командно-административных 
мерах воздействия), сближе-
ние правовых систем потребует 
идентификации инструментов 
или законодательных положе-
ний, способствующих переходу 
общества и институциональных 
структур к использованию бо-
лее современных подходов, 
направленных на обеспечение 

соблюдения законодательных 
требований, подкрепленных 
экономическими стимулами.

Определяя потенциальные 
позитивные эффекты сбли-
жения правовых систем, сле-
дует указать, что основным его 
стимулом является ожидаемый 
положительный экологический 
результат и рост объемов 
необходимых инвестиций, как 
это произошло в странах ЦВЕ. 
Преимущества от внедрения 
концепции устойчивого разви-
тия значительно превышают 
затраты. Даже при минималь-
ном подсчете эффект внедре-
ния природоохранных стан-
дартов ЕС на 50% выше, чем 
предполагаемые затраты [6, 
с. 10, 11]. Планируется сни-
жение производственных и 
эксплуатационных расходов 
за счет доступности чистой 
воды и сокращения затрат на 
предварительную очистку, а 
также сокращение объемов 
потребления сырья при бо-
лее эффективном его исполь-
зовании и расширении масш-
табов вторичного применения 
и переработки материалов. 
Ожидается положительный ре-
зультат в социальной сфере, 
возникающий при вовлечении 
общественности в процессы 
принятия решений и воспита-
нии ответственного отношения 
к охране окружающей среды 
(к примеру, социальная ответ-
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ственность и привлечение насе-
ления к процессам раздельного 
сбора и переработки отходов).

Как свидетельствует опыт 
недавних членов ЕС, внедрение 
в Украине рыночных методов 
ценообразования и производ-
ства продукции окажет положи-
тельное влияние на показатели 
объемов выбросов, а также при-
ведет к появлению свободных 
финансовых средств, доступ-
ных для осуществления новых 
капиталовложений, посколь-
ку рост эффективности ис-
пользования ресурсов ведет к 
экономии финансовых средств 
на промышленных предприяти-
ях. Результаты ряда различных 
исследований, проведенных в 
странах ЕС, показали, что ужес-
точение экологической полити-
ки не тормозит экономический 
рост, хотя и требует суще-
ственной реструктуризации 
отдельных отраслей экономики 
(особенно энергоемких). Мето-
ды и способы внедрения но-
вой экологической политики 
в Украине, а также сроки осу-
ществления необходимых ин-
вестиций будут определяться 
в зависимости от хода общих 
экономических преобразований. 

Заинтересованность в 
сближении экологических нор-
мативов нашей страны с за-
конодательством ЕС доста-
точно отражена в проектах 
нового Соглашения о партнерст-

ве и сотрудничестве, которое 
должно прийти на смену перво-
го СПС 1994 г. [11] Основным 
экологическим аспектом нового 
СПС наряду с общим содействи-
ем гармоничному и устойчивому 
развитию явилось сокращение 
объемов образования отходов. 
Положения о сближении зако-
нодательства включены в об-
щегосударственную программу 
адаптации законодательства 
Украины к законодательству 
Европейского Союза, утверж-
денную Законом Украины от 18 
марта 2004 г., в Концепцию на-
циональной экологической по-
литики на период до 2020 года, 
одобренную распоряжением Ка-
бинета Министров Украины от 
17 октября 2007 г., № 880-р. 

В настоящее время необхо-
димо определить: а) какие имен-
но законодательные акты ЕС в 
сфере обращения с отходами 
будут наиболее полезными ори-
ентирами для Украины и б) какие 
нормативные акты предлагают 
концепции и подходы, касаю-
щиеся ключевых инструментов 
экологической политики, нуж-
дающихся в реформировании 
для обеспечения эффективного 
разрешения приоритетных 
экологических проблем Украи-
ны, сформулированных в прави-
тельственных политических 
документах. Основное внима-
ние следует уделить обеспече-
нию механизмов и принципов 
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экологического управления в 
ЕС, которые смогут помочь в 
формировании правовой базы 
для реформ в государстве. 
Важно, чтобы предлагаемые 
механизмы были направлены на 
разрешение вопросов, которые 
определены приоритетными са-
мим правительством Украины, а 
не правительствами ЕС или тре-
тьих стран, и тогда правитель-
ство Украины будет с большей 
вероятностью прилагать усилия 
и выделять ресурсы для разре-
шения указанных проблем.

Поэтому важно выяснить 
следующие вопросы: 

– Какие из политических ин-
струментов и законодательных 
актов Украины больше всего 
нуждаются в реформировании 
для разрешения приоритетных 
экологических проблем?

– При помощи каких разде-
лов законодательства ЕС мож-
но наиболее эффективно раз-
решить эти проблемы?

– Существуют ли очевид-
ные препятствия для сближения 
законодательства?

– Каковы основные инсти-
туциональные проблемы и 
финансовые вопросы, которые 
могут возникнуть в процессе 
сближения? 

С точки зрения приро-
доохранных органов Украины 
[18] существуют следующие 
ключевые причины возникнове-
ния проблем с отходами: 

– устаревшие, ресурсозат-
ратные и загрязняющие произ-
водственные технологии; 

– низкий уровень экологи-
ческой осведомленности насе-
ления и отсутствие действенных 
экономических механизмов и 
стимулов для формирования 
ответственного отношения к 
охране окружающей среды;

– отсутствие непрерывного 
мониторинга состояния окружа-
ющей среды в местах размеще-
ния отходов;

– недостаточное финанси-
рование деятельности по охра-
не окружающей среды по «оста-
точному принципу»;

– отсутствие эффективной 
системы обращения с отхода-
ми (раздельный сбор, хранение, 
переработка и размещение).

К основному недостат-
ку политических инструмен-
тов и законодательных ак-
тов Украины относится не-
соответствие между теорети-
ческой основой стандартов 
качества окружающей среды, 
отличающейся детальностью 
и масштабностью, и системой 
их обеспечения на практике. 
Как результат – регулирующие 
органы не способны осущест-
влять мониторинг или обеспе-
чивать соблюдение этих стан-
дартов в полном объеме. По 
той же причине субъекты регу-
лирования считают, что дости-
жение соответствия им явля-
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ется технически невозможным 
или потребует чрезмерных 
затрат, и, следовательно, не 
стремятся их соблюдать, по-
скольку стандарты восприни-
маются как неоправданные и 
обременительные. При этом не 
принимаются во внимание ни 
технические, ни экономические 
стороны деятельности пред-
приятия. Более того, отсутствие 
гибкости системы допустимых 
отходов сильно ограничива-
ет возможности постепенного 
внедрения методов их сокра-
щения или предотвращения. 
На практике используют вре-
менно согласованные (но ре-
гулярно продлеваемые) раз-
решения на отходы в объемах, 
превышающих установленные 
нормативы. Такие разрешения 
выдаются в индивидуальном 
порядке регулирующими орга-
нами, которые обладают широ-
кими полномочиями определять 
условия разрешений по свое-
му усмотрению а, значит, могут 
быть подвержены коррупции.

Механизмы осуществления 
экологического мониторинга и 
система отчетности в Украине 
отличаются рассредоточеннос-
тью функций между различными 
ведомствами, что вызывает 
снижение их эффективности 
(поскольку отдельные данные 
могут дублироваться, а базы 
данных различных ведомств 
не совместимы между собой) и 

прозрачности, усложняет при-
менение комплексного подхода 
к управлению природоохранной 
деятельностью. 

Характеризуя систему 
обеспечения соблюдения тре-
бований, следует указать, что 
нереалистичный перечень нор-
мируемых показателей и слож-
ность системы регламентиро-
вания природоохранной де-
ятельности приводят к тому, 
что субъекты регулирования 
практически во всех случаях 
являются нарушителями за-
кона, в результате чего конт-
рольно-регулирующие органы, 
в обязанность которых вхо-
дит обеспечение соблюдения 
требований законодательства, 
сталкиваются с невыполнимой 
задачей. Эти трудности еще 
более усугубляются отсутстви-
ем у этих органов ресурсов, 
необходимых для выполнения 
их функций: из-за невысокой 
заработной платы происходит 
утечка кадров (в особенности 
что касается специалистов в 
сфере экологического права), а 
отсутствие элементарного обо-
рудования не дает им возмож-
ности надлежащим образом 
выполнять свои обязанности.

Эффективность механиз-
мов обеспечения соблюдения 
требований действующего за-
конодательства еще больше 
снижается из-за того, что у 
этих органов нет достаточных 
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ресурсов для применения 
экономических механизмов сти-
мулирования соблюдения тре-
бований или же правовых или 
финансовых санкций к наруши-
телям. Природоохранные контр-
ольно-регулирующие органы 
часто находятся в невыгодном 
положении по отношению к 
местным органам власти и 
промышленным предприяти-
ям и не получают должной по-
ддержки со стороны судебной 
системы, которая мало приспо-
соблена к рассмотрению дел, 
связанных с охраной окружа-
ющей среды. Штрафы часто 
применяются к мелким наруши-
телям, в то время как крупные 
остаются безнаказанными 
из-за оказания политического 
или экономического давления 
на эти органы. В любом слу-
чае размеры штрафов обычно 
слишком малы, чтобы служить 
сдерживающим фактором.

Важно также определить 
потенциальные проблемы и 
правовые барьеры на пути 
сближения законодательства об 
обращении с отходами. Пра-
вовыми барьерами могут стать: 

1) противоречия, содер-
жащиеся в различных на-
циональных законодательных 
актах. Масштабный законотвор-
ческий процесс полутора по-
следних десятилетий во многом 
был бессистемным и привел 
к появлению пробелов в зако-

нодательстве и противоречий 
между новыми законами, ука-
зами и подзаконными актами. 
В результате – не всегда понят-
но, какие нормативно-правовые 
акты применимы в том или ином 
конкретном случае. Многие 
важные разделы законодатель-
ной базы по-прежнему нуждают-
ся в пересмотре и согласовании 
с национальным законодатель-
ством в других областях; 

2) недостаточно четкое ра-
спределение обязанностей или 
полномочий различных орга-
нов в законодательных актах, 
что часто делает внедрение 
новых законодательных актов 
невозможным; 

3) рамочное законодатель-
ство Украины редко содержит 
процедуры внедрения новых за-
конов, которые в процессе сбли-
жения следует закрепить при 
разработке вторичных актов в 
рамках уже действующего приро-
доохранного законодательства; 

4) если принято решение об 
осуществлении сближения час-
ти, а не всей, законодательной 
базы, это может привести к еще 
большим несоответствиям в за-
конодательстве;

5) утилизация исторически 
накопленных отходов требу-
ет серьезных затрат и создает 
трудности при установлении 
целевых показателей качества 
окружающей среды, в то вре-
мя как жесткие стандарты со-
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здают политическую пробле-
му для применения более 
прагматичных и реально дос-
тижимых стандартов;

6) отсутствие традиции учас-
тия общественности в процессе 
принятия решений и внедрении 
новых норм по законодательным 
вопросам. Хотя акты об этом 
в Украине уже появились, до-
стижение значимой роли об-
щественности в этом потребует 
радикальных изменений; 

7) недостаток правовых ре-
сурсов, чтобы принудить крупные 
компании, не соблюдающие 
требований природоохранных 
актов, выплачивать штрафы. 

Результат усилий по обес-
печению соблюдения законо-
дательства в Украине не оце-
нивается по показателям их 
конечного воздействия на со-
стояние окружающей среды. 
Вместо этого основное вни-
мание уделяется показателям 
деятельности (количество ин-
спекций и т.д.), что не создает 
никаких стимулов для инспек-
торов призывать подотчетные 
предприятия к соблюдению тре-
бований законодательства.

Рамочные директивы ЕС по 
качеству атмосферного возду-
ха и водных ресурсов, а также 
по обращению с отходами [22] 
содержат полезные концепции 
и подходы. В целом они пред-
лагают создать баланс между 
природоохранными приоритета-

ми и возможностью обеспечить 
соблюдение требований. Одна-
ко вместо прямого копирования 
стандартов качества окружаю-
щей среды ЕС рекомендуется 
их использовать, как полезный 
ориентир в попытках найти ба-
ланс между тем, что желательно 
с экологической точки зрения и 
что реально с точки зрения воз-
можности обеспечения их со-
блюдения с учетом характерных 
особенностей ситуации, сло-
жившейся в Украине. 

Таким образом, одной из 
основных задач сближения за-
конодательства Украины об 
обращении с отходами с прин-
ципами и стандартами ЕС яв-
ляется определение правовых 
аспектов и методов внедрения 
новых принципов и концепций 
в действующее законодатель-
ство. При этом следует при-
нимать во внимание противо-
речия национальных законов, 
недостаток практических про-
цедур транспозиции новых 
законодательных положений, 
риск возникновения несо-
ответствий в правовой базе в 
силу введения новых правил. 
Необходимым шагом на пути ре-
шения этих задач будет прове-
дение полномасштабного ана-
лиза существующих пробелов 
в законодательстве посред-
ством сравнения положений 
экологического законодатель-
ства Украины и ЕС, отобранных 
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для сближения. На основании 
этого обзора можно определять 
дальнейшие пути реформиро-
вания  национальной законо-

дательной базы и внедрения 
правовых положений ЕС в зако-
нодательство Украины.
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ПРОБЛЕМЫ СБЛИЖЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ ОБ ОБРАЩЕНИИ
 С ОТХОДАМИ С ПРИНЦИПАМИ И СТАНДАРТАМИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

Гетьман А.П., Лозо В.И.

Постоянно растущее производство отходов стало одним из негативных побочных 
эффектов экономического развития и роста потребления. Все больше мусора подвергается 
переработке или используется вторично. Чтобы обеспечить эффективную защиту здоровья 
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граждан, Европейский Союз провел в жизнь ряд мер. Общий принцип правового регулирова-
ния обращения с отходами состоит в закреплении порядка, при котором целью утилизации 
мусора является исключение негативных побочных эффектов, а занимаются этим только 
организации, имеющие лицензию. Специфические меры включают в себя предписания по 
каждому виду отходов, будь то упаковка, старые автомобили, отработанные масла, батарей-
ки, электронный мусор и т. д. И наконец, упорядочена транспортировка отходов в пределах 
ЕС и за его границы.

Ключевые слова: общий принцип, масштаб, охрана природы, экологический мониторинг.

THE PROBLEMS OF ADAPTATION OF UKRAINE LEGISLATION ON WASTE 
TREATMENT THE WITH EUROPEAN PRINCIPLES AND STANDARDS

Getman A.P., Lozo V. I.
 
Constantly growing waste production has become one of the negative side effects of economic 

development and consumption growth. More waste is reprocessed and reuser. in order To provide 
effective protection of its citizens health, the European Union has made several steps. The main 
principle of legal regulation of waste treatment is in introduction of an order, which purpose is 
utilizing of waste without negative side effects, and this can be done by licensed organizations only. 
Specifi c measures include instructions on Every waste type, it can be package, old autos, used oil, 
batteries, electronic waste etc. Transportation of waste within and outside the European Union is 
put  in order.

Key words: main principle, scale, nature protection, environmental monitoring.
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ЕКОЛОГІЧНА ПРАВОЗДАТНІСТЬ ГРОМАДЯН:
 ПРИРОДНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ

Екологічна правосуб’єктність 
є складником важливої наукової 
проблеми про засоби, що за-
безпечують захист прав і охо-
ронюваних законом інтересів 
громадян у сфері екологічних 
правовідносин.  Складовим еле-
ментом правосуб’єктності є пра-
воздатність, що тісно пов’язана 
з поняттям «природне право». 

Однак у теорії права бракує од-
нозначного трактування термі-
на «правоздатність». В умовах 
сьогодення підтримується ідея 
природного права, що сприяло її 
відродженню і впливу на право-
здатність, особливо екологічну. 
Природне право змінюється по-
вільно, воно еволюціонує, його 
теорія онтологічна; це еталон 
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позитивного права. Позитивіст-
ські течії не знищили вчення про 
природне право, а зробили його 
чітким і стабільним [18, с. 6].

На сучасному етапі юридич-
ний позитивізм уже нікого не за-
довольняє. Причини для цього 
такі: а) позитивне право часто 
формальне й не в змозі запобіг-
ти всім несправедливостям, що 
існують у суспільстві; б) так зва-
ного чистого автономного права 
не існує, оскільки його ідеї ма-
ють багато недоліків; в) позитив-
не право узаконює примус дер-
жави щодо людини. Підтримка 
ж тільки позитивних законів 
має свої хиби, тому що закони є 
лише спробою встановити спра-
ведливість [18, с.6,7]. 

Соціально-біологічна при-
рода й вища духовна сутність 
індивіда зумовлюють визначен-
ня за кожним індивідом природ-
них екологічних та низки інших 
споріднених прав, іманентно 
притаманних йому. До таких 
прав слід віднести й невід’ємні 
права людини на життя, без-
печне довкілля, вважатися 
особою, тобто суб’єктом пра-
ва. Водночас основні провідні 
для неї соціальні й біологічні 
чинники зумовлюють специфі-
ку можливих форм здійснення 
екологічної правосуб’єктності 
фізичної особи загалом і обу-
мовлюють особливості набуття 
нею екологічної дієздатності, 
зокрема.

Метою даної публікації є 
комплексна загальнотеоретична 
характеристика впливу природ-
но-правової доктрини на статус 
людини,  особливо на її галузеву 
екологічну правоздатність. Для 
досягнення поставленої мети 
необхідно: (а) з’ясувати вихідні 
методологічні засади концепції 
природного права в галузі еко-
логічного права; (б) розглянути 
ефективність і дієвість цієї кон-
цепції, для чого з’ясувати харак-
тер і сутність її впливу на еколо-
гічні відносини й законодавство.

За сучасних умов україн-
ське законодавство ґрунтується 
на пріоритеті прав, свобод та 
інтересів людини і громадяни-
на. У зв’язку із цим актуальним 
постає аналіз екологічного за-
конодавства України в частині 
регламентації інституту право-
здатності особи, бо екологічні 
нормативно-правові акти, як 
правило, не містять спеціальних 
положень і приписів стосовно 
визначення правосуб’єктності –
як загалом екологічної, так і її 
різновидів, як-то: земельної, 
водної та ін. У законодавстві 
регламентується в основному 
лише дієздатність – такі її склад-
ники, як угодоздатність та де-
ліктоздасть. Наприклад, ст. 130 
Земельного кодексу України за-
кріплює що вести товарне сіль-
ськогосподарське виробництво 
можуть: а) громадяни  України,  
які мають сільськогосподарську 
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освіту або досвід роботи в сіль-
ському господарстві або які за-
ймаються веденням товарного 
сільськогосподарського вироб-
ництва; б) юридичні особи Укра-
їни, установчими документами 
яких передбачено ведення сіль-
ськогосподарського виробни-
цтва. Переважне право купівлі 
земельних ділянок сільськогос-
подарського призначення мають 
громадяни України, які постійно 
проживають на території відпо-
відної місцевої ради, де здійс-
нюється продаж цих земельних 
ділянок, а також відповідні ор-
гани місцевого самоврядування 
[6; 2002. – № 3-4. – Ст. 27]. 

  З одного боку, відсутність 
таких приписів і може  розгляда-
тися як позитивний момент, тому 
що не дублюються загальні заса-
ди щодо правоздатності, менше 
виникає дискусійних питань сто-
совно її змісту, специфіки, струк-
турних елементів тощо. Але існує 
й інша сторона даної проблеми: 
з’являється чимало концепцій та 
наукових формулювань цієї пра-
вової категорії. При цьому дослі-
дження ґрунтується на наукових 
напрацюваннях загальної теорії 
права, конституційного, цивіль-
ного, господарського, екологіч-
ного  та інших галузей права, а 
також аналізуються приписи, що 
містяться в Конституції, Цивіль-
ному кодексі та в інших законах, 
кодексах України. Привертаєть-
ся увага на особливий право-

вий статус осіб, які займаються 
веденням фермерського госпо-
дарства, індивідуального селян-
ського тощо.

Деякі аспекти природно-пра-
вової сутності правоздатності 
суб’єктів в екологічних право-
відносинах привертали увагу 
В.І. Андрейцева, М.І. Васильє-
вої, А.П. Гетьмана, В.В. Носіка, 
Ю.С. Шемшученка [Див.: 2; 5; 7; 
14; 22]  та ін.

Дослідження здійснено з 
урахуванням доробок С.С. Алек-
сєєва, С.М. Братуся,  О.С. Йоф-
фе, А.М. Колодія, А.Ю.Олійника, 
С.І. Максимова, П.М. Рабінови-
ча., М.І. Хавронюка у сфері те-
орії права, конституційного, ци-
вільного та інших галузей права, 
що мають суттєвий вплив на еко-
лого-правовий статус суб’єктів 
[Див.: 1; 4; 9; 12; 13; 17; 20] та 
інших учених.

Правосуб’єктність – до-
сить важливий складовий еле-
мент правового статусу осо-
би, але зазначимо, що й досі 
не існує одностайного розу-
міння щодо структури першої. 
Одні правознавці ототожнюють 
правосуб’єктність із правоздат-
ністю,  другі – з правоздатністю 
й дієздатністю, треті не запере-
чують другим, протне обмежу-
ють сферу застосування остан-
ніх лише юридичними особами. 

Найбільш поширеним бу-
ло положення, обґрунтоване 
С.М.Братусем щодо тотожнос-
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ті понять «правосуб’єктність» і 
«правоздатність». На його пе-
реконання, «правоздатність – 
це право бути суб’єктом прав 
та обов’язків. Правоздатність і 
правосуб’єктність – рівнознач-
ні поняття» [4, с. 3-6]. Однак 
формула «правоздатність до-
рівнює правосуб’єктності» не 
може бути прийнятою, особли-
во що стосується юридичних 
осіб. На думку О.С.Йоффе, 
тільки  в єдності правоздатності 
з дієздатністю може виникнути 
правосуб’єктність  [9, с. 54]. 

У в теорії права доведе-
но гносеологічну обмеженість 
антропологічного підходу до 
правосуб’єктності й необхідність 
звернення до її ціннісних підва-
лин. Теоретик права С.П. Рабі-
нович запропоновував наступну 
дефініцію загального поняття 
«природна правосуб’єктність»: 
це правова властивість людини, 
що ґрунтується на її самоціннос-
ті як істоти, яка потребує розви-
тку для розкриття й реалізації 
своєї людської сутності (приро-
ди)  [16, с. 11]. Правосуб’єктність 
передбачає в собі правоздат-
ність   – здатність суб’єкта своїми 
діями самостійно реалізовувати 
суб’єктивні права й виконувати 
юридичні обов’язки; остання ж, 
у свою чергу, містить угодоздат-
ність і деліктоздатність. 

Юридично-позитивістським 
методологічним настановам, 
під впливом яких перебувало 

українське правознавство ра-
дянського періоду, бракувало 
розгорнутих конструктивних до-
сліджень природно-правових 
концепцій. У той же час слід за-
уважити, що у вітчизняній юри-
спруденції ХVІІ – ХVІІІ століть 
мала місце розвинута ідея про-
світянського абсолютизму як ре-
зультат застосування природно-
го права й суспільного договору 
до державотворення в поглядах 
Феофана Прокоповича, Г.С. Ско-
вороди, Я.П. Козельського, 
М.І. Костомарова, М.О.Макси-
мовича та ін. У сучасній вітчизня-
ній юриспруденції (й науці взага-
лі) залишається ще недостатньо 
вивченим і використаним по-
тенціал природно-правових док-
трин, особливо щодо прав і сво-
бод людини, її правового статусу.

Що стосується правоздат-
ності, то в юридичній науці 
склалися її тлумачення як-то: 
(а) надана законом можливість 
громадян мати суб’єктивні пра-
ва й обов’язки, брати участь у 
правовідносинах; (б) невід’ємна 
суспільно-юридична якість лю-
дини. Поряд із цим у працях 
видатних радянських правників 
склалися 3 провідні точки зору 
стосовно поняття правоздат-
ності: (1) як загальної переду-
мови правоволодіння, яка не 
тільки не виокремлює визна-
ння останнього особливим ви-
дом суб’єктивного права, а ще 
й ототожнює правосуб’єктність 
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із правоздатністю (С.М.Братусь, 
О.С. Йоффе та ін.); (2) як здат-
ності, а не права (Д.А. Керимов, 
О.О. Красавчиков, М.К. Мату-
зов); (3) як пряме ототожнення 
правоздатності з волею людини, 
що, можна сказати, є аналогіч-
ною другій позиції (М.В. Вітрук). 
Утім, указані підходи віддзер-
калюють різні періоди розвитку 
права – від радянських часів і 
донині. Проте й досі не скла-
лося єдиного розуміння роз-
глядуваної правової категорії і 
продовжують домінувати кон-
цепції радянської доби. Вважа-
ємо за необхідне відзначити, 
що з цими точками зору важко 
погодись. Щодо першої думки – 
тому що: (а) закон або будь-який 
нормативний акт, з нашого по-
гляду, не створює (й не може) 
створювати правоздатності, 
в тому числі й екологічної,  як 
стану громадянина; (б) така по-
зиція є наслідком ототожнення 
суб’єктивного права з правами  
суб’єкта конкретних правовід-
носин.  Суб’єктивні права – по-
няття ширше, яке передбачає: 
(а) право бути суб’єктом право-
відносин і право суб’єкта пра-
вовідносин, (б) право на захист 
з метою усунення перешкод у 
здійсненні права бути суб’єктом 
правовідносин і право конкрет-
ного суб’єкта останніх [23, с. 61]. 

Екологічна правосуб’єктність 
і права суб’єкта екологічних 
правовідносин випливають без-

посередньо з об’єктивного права. 
Це взаємопов’язані явища, мож-
ливості, які існують паралельно 
та характеризують різні етапи роз-
витку правовідносин. Реалізую-
чи  екологічну правосуб’єктність, 
особа стає відповідним суб’єктом 
екологічних правовідносин і на-
буває екологічних прав та 
обов’язків. Зауважимо, що еколо-
гічна правоздатність (як, до речі, 
й інша) є передумовою правово-
лодіння особою суб’єктивними 
екологічними правами, без чого 
суб’єктивне право втрачає свій  
сенс; це невід’ємна властивість 
людини, що наділяє її конкретни-
ми правами.

Щодо другої точки зору, то 
ще М.Г.Юркевич доводив, що 
цивільну правоздатність недо-
цільно вважати: (а) правом, бо 
таке її визначення є тавтологіч-
ним або помилковим за змістом; 
(б) здатністю, бо в такому ви-
падку мимоволі (хоча, можливо, 
й не зовсім обґрунтовано) вини-
кає уява про природжену здат-
ність як психофізичну  власти-
вість [24, с. 4]. Але, як   бачимо, 
цим ученим радянського періоду 
робиться спроба відмежуватися 
від впливу так званої буржуаз-
ної теорії на правову категорію, 
хоча за текстом його роботи 
вплив «капіталістичної доктрини 
природного права», яку багато 
років намагалися не врахову-
вати у юриспруденції тих часів, 
є доволі відчутним. Науковець 
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визначає правоздатність як мож-
ливість безпосередньо юридичну, 
тобто передбачену нормами пра-
ва. На наше переконання вона 
потребує кореляції з урахуванням 
концепції природного права.

Сьогодні спостерігаються 
суттєві зміни в оцінці змісту ба-
гатьох основоположних дефіні-
цій  екологічної правоздатності. 
Людина, як істота соціальна, 
усвідомлює можливість, а то й 
необхідність захищати свої при-
родні права за допомогою їх пра-
вової регуляції й законодавчого 
закріплення. З метою їх регуляції 
й забезпечення суспільних відно-
син низка природних екологічних 
прав була закріплена на законо-
давчому рівні й набула статусу 
позитивних (право на безпечне 
для життя і здоров’я довкілля 
та ін.). Зараз украй необхідно 
належним чином дослідити сут-
ність цих правових явищ, звер-
нувши особливу увагу на такі 
правові терміни «можливість» 
і «здатність». Останній сам по 
собі є певним станом індивіда. У 
загальновизнаному розумінні – 
це його природний дар, риса,  
якість, властивість, стан, що да-
ють суб’єктові  якусь можливість 
[21, с. 448]. Що ж до екологічних 
правовідносин, то це можливість 
людини стати суб’єктом права й 
невід’ємна її властивість.

Досить цікавою вбачається 
точка зору судді Конституційного 
Суду РФ М.І. Клеандрова, який 

наголошує, що правоздатність – 
це аж ніяк не природна власти-
вість людини, як, приміром, зір, 
а набувається вона не від при-
роди, а в силу закону і є суспіль-
но-юридичною. Правоздатність 
індивід набуває в момент, що ви-
значається медичними науками 
[10, с.29]. При цьому особлива 
увага приділяється виникненню 
людської свідомості. Людина, як 
зазначає вчений, у своєму роз-
витку проходить 2 основні ста-
дії: від моменту  свого  зачаття 
до народження і від народжен-
ня до смерті. Відповідно до цієї 
схеми розвитку, вочевидь, і слід 
розглядати це явище з правової 
точки зору –наділення людини 
на обох стадіях розвитку відпо-
відними суб’єктивними правами 
[10, с. 30,31]. Дехто з правників 
вважає, що суб’єктивні права 
можуть виникати навіть в ембрі-
она, оскільки генетично він  уже 
відрізняється від матері [15], 
тілесно є самостійним, бо не є 
частиною організму свого носія і 
здатен до саморозвитку [19]. Як 
зазначено в ч. 2 ст. 25 ЦК Украї-
ни, загальна цивільно-правова 
правоздатність фізичної особи у 
правовідносинах виникає в мо-
мент її народження. У цивільно-
му законодавстві особу, зачату 
за життя спадкодавця, можуть 
визначити спадкоємцем лише в 
разі народження її живою  після 
відкриття спадщини (ч. 1 ст. 1222 
ЦК). Фіксація залежності появи 
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правосуб’єктності від факту на-
родження, на наше переконання, 
вбачається найбільш доречною.

Смертю людини вважається  
повне й незворотне припинення 
діяльності кори головного мозку, 
зумовлене загибеллю його клі-
тин, що констатується комплек-
сом розроблених медичних захо-
дів і засобів, які цілком очевидно 
й без сумнівну доводять її на-
стання [11, с. 5]. Безпосередньо 
із цього часу розпочинають діяти 
правові норми, пов’язані зі смер-
тю індивіда, закріплені в еколо-
гічному, земельному та іншому 
законодавстві. Юриспруденція 
не додержується медичних кри-
теріїв, а створює, власне, для 
потреб юридичної фікції, яка ото-
тожнює смерть людини (біоло-
гічна) з моментом зупинки діяль-
ності головного мозку [8, с. 196]. 

Актуальним у сучасних 
умовах постає питання про 
співвідношення конституційної 
правоздатності з екологічною, 
земельною та ін. У законодав-
стві України не застосовується 
конструкція «конституційна пра-
воздатність людини» (як і відпо-
відна правоздатність в екологіч-
ному, зокрема, в  земельному, 
водному праві), але положення 
Основного Закону дозволяють 
зробити висновок, що вона вба-
чається як визнана, невідчужу-
вана й гарантована здатність  
кожного мати від народження 
права, свободи й обов’язки від-

повідно до загальновизнаних 
принципів і норм міжнародно-
го й конституційного права. До 
змісту конституційної право-
здатності включені не тільки 
правові можливості, а й основні 
конституційні права, свободи й 
обов’язки, що є умовою тих прав 
та обов’язків, що виникають у 
тих чи інших правовідносинах, 
що регламентуються відповід-
ними нормами окремих галузей 
права. Чинне галузеве законо-
давство (наприклад земельне)  
повною мірою не відповідає 
конституційним  засадам (орі-
єнтирам) у царині регламен-
тації інституту правоздатності. 
Конституційне право закріплює 
підвалини для подальшого роз-
витку галузей права;  екологіч-
не ж та його підгалузі повинні 
створити механізм реалізації 
конституційних норм. Як відомо, 
право екологічне ґрунтується на 
конституційному, а його істотні 
права обов’язково закріплені в 
Основному Законі.

Із правоздатністю екологіч-
ною певною мірою пов’язана 
цивільна. У ЦК України теж була 
привнесена концепція природ-
них прав людини, в підґрунтя за-
конодавчого регулювання яких 
було покладено доктрину поділу 
особистих немайнових права на 
2 групи. Це права, що забезпе-
чують: (а) природне існування 
фізичної особи і (б) її соціальне 
буття [3, с. 16-17]. Введення в 



Проблеми екологічного й земельного права

2011/114 89

цивільне законодавство особис-
тих немайнових прав як природ-
них прав людини поставило на 
порядок денний питання про пе-
реосмислення усталених у циві-
лістиці тверджень щодо право-
здатності. 

Згідно зі ст. 26 ЦК України 
обсяг правоздатності фізичної 
особи становлять усі особисті 
немайнові права, які особа має, 
й усі права майнові, які вона 
здатна мати. І.А.Бірюков дій-
шов висновку, що, включивши 
в обсяг правоздатності фізичної 
особи низку природних прав, 
законодавець підкреслив, що 
всі ці права людина має, в  той 
час як майнові вона здатна на-
бувати. Із цього випливає, що 
природні права індивіда склада-
ють не тільки зміст його право-
здатності, а вони також є його  
суб’єктивними правами [3, с. 18]. 
У зв’язку з  тим, що правоздат-
ність і природне суб’єктивне 
право особи виникають одно-
часно – з моменту народжен-
ня, певний час поведінка упо-
вноваженої особи не може 
бути врахована при здійсненні 
нею суб’єктивного природного 
права [3, с. 19].

В екологічному праві до-
речно вести мову про еколо-
гічну правоздатність громадян 
та інших фізичних осіб, не ви-
окремлюючи в ній загальну і 
спеціальну, які властиві особам 
юридичним. Екологічна право-

здатність громадян – це певною 
мірою категорія абстрактна, яка  
диференціюється стосовно ха-
рактеру відносин, що регламен-
туються, а тому вона може  мати 
земельну, водну й іншу право-
здатність. 

Інша справа, коли йдеться 
про загальну і спеціальну пра-
воздатність юридичної особи. У 
сфері дії обмежень і загальної 
заборони існують особливості 
функціонування інституту пра-
воздатності суб’єктів як в еко-
логічному, цивільному, так і в 
інших галузях права. Юридична 
природа розглядуваного явища 
в царині загальних  дозволів і 
заборон вимагає окремого нау-
кового дослідження.

Нагальною є проблема 
щодо можливості обмеження 
правоздатності за екологічним 
законодавством. Якщо ми роз-
глядаємо екологічну правоздат-
ність громадян як невід’ємну, 
невідчужувану в цілому, гаран-
товану державою,  то й обмеж-
ити її неможливо. Обмежувати 
можливо лише право, точніше, 
окремі екологічні або інші пра-
ва, а не правоздатність. Хоча 
за радянську добу і стверджу-
валося, що обмеження право-
здатності можливо, але при цьо-
му мало місце її ототожнення з 
правосуб’єктністю з правоздат-
ністю й  погляд на неї як на пра-
во або здатність особи.  Катего-
рія «обмеження» заходить своє 
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вираження у правосуб'єктності, 
громадянстві, гарантіях, які 
є умовами реалізації прав та 
обов'язків і визначають той чи 
інший їх обсяг. 

Визнання в даний час юри-
дичною наукою й чинним зако-
нодавством  існування природ-
них прав, а також їх закріплення 
в нормативно-правових актах 
свідчить про їх суттєвих вплив 
на еколого-правову доктрину. 
Проголошення Конституцією 
та іншими нормативно-право-
вими актами  України цих прав 
людини і громадянина послу-
жило підвалиною для корекції 
поняття «правоздатність» як їх 
безпосередньо природної мож-
ливості мати екологічні права 
й обов'язки. Екологічна право-
здатність – невід'ємна власти-
вість кожного індивіда, який є 
правоздатним протягом усьо-
го свого життя незалежно від 
віку та здоров'я. Це можливість 
суб'єкта (тому що належить уся-
кому й кожному)  позитивного й 
природного екологічного права 
мати певні  права й обов'язки 
від народження до смерті. Ці 
права невід'ємні й невідчужува-
ні, вони забезпечують в екології 
єдність приватних і публічних 
інтересів. Зміст екологічної пра-
воздатності кожної особи за-
вжди конкретний, але динаміч-
ний, бо залежить від характеру 
відносин і специфіки правового 
режиму.

На нашу думку, в умовах 
сьогодення доречно було б 
внести відповідний розділ до 
Закону України «Про охоро-
ну навколишнього природного 
середовища», а при подаль-
шій кодифікації екологічного 
законодавства приділити осо-
бливу увагу правовому стату-
су суб’єктів екологічних пра-
вовідносин в майбутньому Еко-
логічному кодексі України. Що 
стосується правоздатності гро-
мадян (або взагалі фізичних 
осіб) – суб’єктів екологічних 
правовідносин, то при написан-
ні відповідної статті варто бра-
ти до уваги наступні провідні
її особливості: 

– це явище історичне, яке 
в різні часи враховувало соці-
альне, політичне, економічне та 
інше становище держави; 

– це категорія, яка має влас-
тивість збагачувати свій зміст з 
урахуванням розширення мож-
ливостей держави щодо її га-
рантування й забезпечення; 

– вона не пов’язана ні з ві-
ком, ні зі  статтею суб’єктів пра-
вовідносин; 

– це явище не зумовлено за-
коном, тому що властиве люд-
ській природі; 

– воно становить собою 
пасивну властивість особи, 
для набуття чого досить бути 
суб’єктом права (на відміну 
від дієздатності – властивості
активної); 
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– правоздатність виникає від 
народження, триває протягом 
усього життя і припиняється зі 
смертю людини; 

– вона надає рівні можли-
вості для всіх громадян; 

– це поняття  не може бути 
обмеженим; 

– вона здійснюється особис-
то (індивідуально), не переда-
ється іншим особам; 

– їй притаманні природність,  
невідчужуваність та ін. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ ГРАЖДАН:
 ЕСТЕСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

Анисимова А.В.

Проведено комплексное исследование воздействия естественно-правовой доктрины 
на правовой статус человека, в частности, на  его экологическую правоспособность. 
Проанализированы исходные методологические основы концепции естественного права в 
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сфере экологического права. Обосновывается целесообразность изменения концептуальных 
подходов к экологической правоспособности с учетом положений естественно-правовой 
доктрины. Аргументируется потребность совершенствования экологического законодательства.

Ключевые слова: экологическая правоспособность, естественные экологические права, 
правовой статус гражданина.

ECOLOGICAL LEGAL COMPETENCE OF CITIZENS: NATURAL LEGAL ASPECTS
Anisimova A.V.

The complex research of natural legal doctrine in the scope of legal status of a human 
has been performed with particular emphasis on human legal competence within ecology. The 
underlying methodological fundamentals of natural legislation concept in the fi eld of ecology 
legislation have been analyzed. The expediency to change the conceptual approaches to ecological 
legal competence minding the natural legal doctrine provisions has been grounded. The necessity 
of environmental legislation improvement has been argued.    
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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ Й 

ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ

Реалізація сучасної земель-
ної реформи в Україні потребує 
нових форм і методів державно-
го регулювання земельних від-
носин. Розв’язання проблеми за-
провадження сучасного сталого 
землекористування залежить від 
посилення дієвості державного 
управління у сфері земельних 
відносин. Адже використання 
й охорона земель породжують 
сьогодні питання, які вимагають 
невідкладного вирішення.

Проблеми правового забез-
печення керівництва в царині зе-
мельних відносин розглядалися в 
роботах таких учених, як Д.В. Бу-
суйок, О.А. Галиновська, Д.С. До-
бряк, О.С. Дорош, Є.Б. Кондра-
тець, А. Г. Мартин, А.М. Мірош-
ниченко [Див.: 2 – 6; 9 – 11] та 
ін. Однак більшість їх наукових 
праць стосується висвітлення 
лише якихось окремих питань, а 
комплексного ж аналізу зазначе-
ної проблеми фактично не існує. 
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Мета даної статті – погли-
блене вивчення низки питань 
правового регулювання вико-
ристання й охорони земель, а 
також розроблення пропозицій 
стосовно їх розв’язання. 

Ринкове реформування вия-
вило значні протиріччя в розвитку 
земельних відносин, спричинені 
монополією виключно державної 
власності на землю. Це зумови-
ло необхідність докорінних змін 
останніх шляхом проведення 
земельної реформи, що потре-
бує нових форм їх державного 
регламентування, іншого форму-
лювання поняття і змісту розпо-
рядження й управління землею. 
В умовах ліквідації названої мо-
нополії проблеми державного 
керівництва земельним фон-
дом стають все актуальнішими. 
Найгострішими залишаються: 
(а) недосконалість державного 
управління земельними відно-
синами, (б) нерозвиненість ав-
томатизованої системи ведіння 
Державного земельного када-
стру, (в) брак дійового механізму 
економічного стимулювання ви-
користання й охорони земель. 
Важливого значення набуває 
встановлення меж державного 
втручання в упорядкування від-
носин власності на землю.

Складна ситуація спричи-
нена тим, що в Україні бракує 
комплексного підходу до розви-
тку земельного законодавства, 
послідовності щодо фінансуван-

ня заходів землеустрою, дер-
жавної системи реєстрації речо-
вих прав на нерухоме майно та 
їх обмежень. При цьому дублю-
ються функції Державного комі-
тету України із земельних ресур-
сів іншими органами виконавчої 
влади й органами місцевого са-
моврядування. Варто наголоси-
ти, що стрімкий розвиток ринко-
вої економіки, а також подальше 
реформування земельних від-
носин обумовлюють особливу 
роль Комітету як спеціально 
уповноваженого органу вико-
навчої влади з питань земель-
них ресурсів, що стосуються со-
ціально-економічного розвитку 
держави. Сучасна інституційна 
структура державного управлін-
ня останніми характеризується 
нечіткістю відомчих обов’язків і 
широким розподілом відпові-
дальності за прийняті рішення. 
До того ж функції керування 
землями державної власності 
на даний час розпорошені між 
державними органами з питань 
земельних ресурсів, органами 
державної виконавчої влади й 
органами місцевого самовряду-
вання, що призводить до чис-
ленних порушень земельного 
законодавства, а також низького 
рівня ефективності використан-
ня зазначених земель. Не спри-
яє стабілізації відносин у цій ца-
рині також тенденція сьогодення 
щодо реорганізації Державного 
комітету України по земельних 
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ресурсах в Державне агентство 
земельних ресурсів України, а 
згодом останнього – в Держав-
ний комітет України із земельних 
ресурсів (далі – Комітет). 

Нагальною потребою зали-
шається розмежування земель 
державної й комунальної влас-
ності, причинами гальмування 
якого є брак не лише матеріаль-
них ресурсів, а й, як зауважує 
А.М. Мірошниченко, відповідних 
стимулів [11, с. 58]. До проведен-
ня цієї процедури повноважен-
ня по розпорядженню землями 
(крім переданих у приватну влас-
ність) в межах населених пунк-
тів виконують міські, сільські й 
селищні ради, не завжди компе-
тентна діяльність яких поєднана 
з невиконанням певних заходів з 
визначення меж населених пунк-
тів, здійснення грошової оцінки 
й інвентаризації земель, що тяг-
не за собою численні порушен-
ня земельного законодавства і 
спричиняє негативні екологічні 
наслідки. Гальмування процесу 
розмежування земель державної 
й комунальної власності фактич-
но є результатом позбавлення 
впливу обласних рад на розпоря-
дження землями рекреаційного, 
природоохоронного й історико-
культурного призначення. Міські 
ж ради, зловживаючи владними 
повноваженнями щодо земель 
зазначених категорій, нерідко 
порушують чинне земельне за-
конодавство. Станом на 1 липня 

2010 р. в Україні підлягало роз-
межуванню 29246,5 тис. га зе-
мель державної й комунальної 
власності. Органами місцевого 
самоврядування й органами ви-
конавчої влади прийнято 2241 
рішення щодо цього процесу на 
площу 3567,78 тис. га. Замов-
лено 426 проектів землеустрою 
(1462,299 тис. га), з яких затвер-
джено лише 60 (173, 7 тис. га) 
[7, с. 5]. Не кращим чином по-
значається на проблемі роз-
межування земель і відсутність 
у складі зазначених органів фа-
хівців з достатньою підготовкою 
для вирішення розглядуваного 
питання по суті. Розпорядження 
земельними ділянками держав-
ної власності різними органами, 
які не утворюють єдиної системи, 
не сприяє комплексності й сис-
темності управління земельними 
ресурсами. Лише надання таких 
повноважень спеціально уповно-
важеному органу виконавчої вла-
ди з питань земельних ресурсів 
дозволить підвищити фаховий 
рівень рішень, що приймаються, 
підвищити відповідальність за їх 
зміст, скоротити строк вирішен-
ня назрілих проблем і забезпе-
чити комплексність управління 
землею в цілому.

В умовах сьогодення зем-
левпорядні роботи фактично 
зведені лише до розробки про-
ектів відведення земельних ді-
лянок і підготовки документів, 
що посвідчують права на них. 
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Як відмічають фахівці, йдеться 
про найпримітивніші види зем-
левпорядної документації, яки-
ми супроводжується процедура 
надання й вилучення земельних 
ділянок, оформлення право-
встановлюючих паперів на них 
та ін. [9, с.15]. Головною причи-
ною зазначеного слід вважати 
насамперед брак належної дер-
жавної уваги до землеустрою, 
його ролі та значення для забез-
печення сталого розвитку тери-
торій, обмеженість державного 
фінансування заходів із землев-
порядкування. Адже саме від 
останнього залежать форму-
вання структури адміністра-
тивно-територіального устрою, 
збереження й охорона земель, 
забезпечення галузей економіки 
земельними ресурсами. Проек-
ти землеустрою, що стосуються 
еколого-економічного обґрун-
тування сівозміни та впорядку-
вання угідь, мають забезпечи-
ти їх раціональне й ефективне 
використання, створити умови 
для підвищення продуктивності 
праці на них, вирішити питання 
призупинення ерозійних про-
цесів, визначити площі земель, 
користування якими є економіч-
но неефективним та екологічно 
небезпечним. Виникає гостра 
необхідність найближчим часом 
підготувати проект Загальнодер-
жавної програми використання й 
охорони земель як одного із за-
ходів землеустрою. Мета її опра-

цювання – визначення складу й 
обсягів першочергових і перспек-
тивних заходів з використання й 
охорони земель, а також обсягів 
і джерел ресурсного забезпечен-
ня їх реалізації. Саме така про-
грама дозволить переглянути іс-
нуючу структуру земельних угідь: 
по-перше, з орних площ будуть 
виключені деградовані й мало-
продуктивні землі; по-друге, ві-
зьметься до уваги необхідність 
збільшення площі несільсько-
господарських категорій земель 
для містобудування, розвитку 
промисловості, а також для при-
родоохоронного й лісогосподар-
ського призначення. 

За даними директора Де-
партаменту землеустрою та 
земель сільськогосподарського 
призначення в Україні налічу-
ється 20805 населених пунктів, 
з яких, станом на 1 липня 2010 
р. встановлено межі в 16675 з 
них, що становить 56 % від їх за-
гальної кількості [7, с. 5]. Осно-
вні проблеми виникають через 
те що немає ні закону «Про ад-
міністративно-територіальний 
устрій», ні генеральних планів 
населених пунктів. У наявності 
ж досить низький рівень фінан-
сування робіт із землевпоряд-
кування, незаінтересованість 
органів місцевого самовряду-
вання щодо вирішення питань 
закріплення і зміни меж населе-
них пунктів. Серед правознавців 
існує позиція, відповідно до якої 
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окреслення меж адміністра-
тивно-територіальних утво-
рень належить посвідчувати 
не державними актами, а фік-
сувати в земельно-кадастровій 
документації [11, с. 60]. 

На сьогоднішній день певні 
позитивні зрушення щодо впро-
вадження Автоматизованої сис-
теми ведення централізованого 
Державного земельного кадаст-
ру (далі – АС ДЗК), якою перед-
бачаються різні рівні доступу до 
інформації окремих категорій 
користувачів, уже відбулись. Із 
квітня 2009 р. в рамках проекту 
Світового банку планується за-
провадити в життя цю систему  
вже до 2012 р. Уже розпочалися 
роботи з коригування й розроб-
ки індексно-кадастрових карт. 
Кінцевим етапом створення АС 
ДЗК, за словами представників 
Департаменту державного зе-
мельного кадастру зазначеного 
Комітету, буде забезпечення за-
хисту інформації від несанкці-
онованого втручання [1, с. 17]. 
Аналогічні проекти Світового 
банку нині здійснює Російська 
Федерація, Молдова, Грузія, а 
також деякі балканські країни. 
На розвиток же майбутнього за-
кону «Про державний земель-
ний кадастр» необхідно буде 
опрацювати близько 30 підза-
конно-нормативних актів.

Спираючись на викладене, 
можемо зробити деякі висновки 
й навести пропозиції. В основі 

встановлення правового стату-
су й закріплення повноважень 
відповідних органів управлін-
ня земельними ресурсами має 
бути аналіз рівня розвитку сус-
пільства й земельних відносин. 
Саме на цій підставі належить 
розробити концептуальні засади 
реалізації державної земельної 
політики. Потрібно звернути ува-
гу на ефективність державного 
управління й посилити контроль 
у сфері використання й охорони 
земельних ресурсів. В умовах 
реформування земельних від-
носин треба якнайшвидше вдо-
сконалити систему принципів 
керування в розглядуваній ца-
рині, що сприятиме його дієвості 
й прозорості. Із цією метою до-
цільно найближчим часом за-
вершити формування механізму 
державного управління земель-
ними ресурсами – землеустрою, 
Державного земельного када-
стру. Що стосується останньо-
го, спеціальний закон, за про-
гнозом Г. Адлінгтона – фахівця з 
питань управління земельними 
ресурсами Світового банку по 
регіонам Європи й Середньої 
Азії, – може бути ухвалений 
найближчим часом. Що ж до 
АС ДЗК, яка має запрацювати у 
2012 р., то реально вона може 
бути введена в дію із запізнен-
ням на 2-3 роки [8, с. 14]. 

Земельний кадастр в Україні 
повинен бути тільки державним, 
оскільки його відомості й доку-
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менти, які він містить, – це є дер-
жавний інформаційний ресурс, 
база для реєстрації права влас-
ності на землю й нерухомість. 
Вбачається доцільним також 
забезпечення запобігання ду-
блювання повноважень держав-
них органів земельних ресурсів 
органами місцевого самовряду-
вання у сфері земельних відно-
син. Найближчим часом треба 
створити організаційно-правове 
підґрунтя для забезпечення по-
вноцінного обороту земельних 
ділянок. Потрібно сприяти фор-
муванню повноцінного ринку 
земель через термінове завер-
шення розробки закону України 
«Про ринок земель», у якому 
детально визначити механізм 
купівлі-продажу землі, тобто про-
ведення торгів. В умовах сього-
дення Держкомзем України має 
намір розробити окремий зако-
нопроект щодо продажу земель-
них ділянок несільськогосподар-
ського призначення на аукціонах, 
що зумовлено невизначеністю 
строків ухвалення зазначеного 
закону, необхідного для скасу-
вання мораторію на продаж сіль-
ськогосподарських угідь. 

Регулювання ринку земель 
сільськогосподарського призна-
чення має здійснюватися через 
систему землеустрою актами 
законодавчими з мінімальним 
застосуванням підзаконних нор-
мативних. Визначенню справед-
ливої ринкової вартості землі 

повинен сприяти і прийнятий За-
кон України «Про оцінку земель» 
[12; 2004. – № 1. – Ст. 1]. Варто 
підтримати пропозицію окремих 
фахівців у сфері земельних від-
носин стосовно вдосконалення 
методичних засад нормативної 
й експертної грошової оцінки 
земельних ділянок [10, с. 10]. З 
метою ефективного використан-
ня земельних ресурсів буде до-
цільним і прийняття закону «Про 
державний земельний (іпотеч-
ний) банк». Така установа має 
бути спеціалізованим державним 
банком, створеним для розвитку 
системи кредитування агропро-
мислового комплексу під заста-
ву нерухомого та іншого майна. 
Йому повинно бути забезпечено 
виключне право на здійснення 
кредитних операцій під заставу 
земель сільськогосподарсько-
го призначення та прав на них і 
низки банківських операцій щодо 
відчуження й оренди земельних 
ділянок, які перебувають у дер-
жавній власності. Такий банк має 
функціонувати у формі відкри-
того акціонерного товариства, 
частка держави в якому склада-
тиме не менш 60 %. 

Залишається дискусійним 
і питання про прийняття зако-
ну «Про зонування земель», 
що зумовлено низкою чинників: 
по-перше, зонування земель 
частково врегульовано місто-
будівними законами; по-друге, 
за переконанням правознавців, 
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перед прийняттям такого зако-
ну потрібно визначитися, що є 
первинним – зонування земель, 
зонування їх використання й 
охорони чи планування терито-
рій. Є сенс найближчим часом 
прийняти й закон «Про держав-
ну інвентаризацію землі», а та-
кож Державну цільову програму 
розвитку земельних відносин в 
Україні до 2015 р. Є надія й на 
прийняття закону «Про порядок 
установлення і зміни меж ад-
міністративно-територіальних 
одиниць», проект якого пред-
ставлено Державним комітетом 
України із земельних ресурсів. 
Слід забезпечити розробку зем-
левпорядної документації щодо 
встановлення меж населених 
пунктів, районів, областей, Ав-
тономної Республіки Крим, міст 
Києва й Севастополя.

Вважаємо за необхідне 
якомога терміново закріпити 
на законодавчому рівні форму 
державного акта на право ко-
мунальної власності на землю, 

внести зміни до Закону Украї-
ни «Про розмежування земель 
державної та комунальної влас-
ності» [12; 2004. – № 28. – Ст. 
1849] з приводу спрощення цьо-
го процесу й підготувати проект 
Загальнодержавної програми 
використання й охорони земель. 
Доцільно підтримати й вислов-
лену позицію правників-еколо-
гів щодо нагальної потреби в 
розробці й реалізації Загально-
державної програми управління 
землями державної власності 
[10, с. 13]. Вимагають коригу-
вання загальнодержавні й регі-
ональні програми використання 
й охорони земель як складники 
землеустрою. Настав час також 
забезпечити прозору реєстра-
цію права власності на землю, 
опрацювання й затвердження 
проектів землевпорядкування 
стосовно формування земель 
комунальної власності і проектів 
розмежування земель держав-
ної й комунальної власності.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ 

Лисовая Т.В.

Статья посвящена комплексному анализу актуальных вопросов правового обеспечения 
управления в сфере использования и охраны земель в условиях современной земельной 
реформы. Всесторонне обосновывется необходимость как усовершенствования действую-
щих нормативно-правовых актов, так и разработки и принятия новых с целью эффективного 
использования земельных ресурсов.

Ключевые слова: управление, земельная реформа, функции управления, государственный 
земельный кадастр, землеустройство, землеустроительная документациия.

SOME PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF MANAGEMENT
 IN SPHERE OF USE AND PROTECT OF LANDS 

Lisova T.V.

The article focuses on the analysis of аctual issues of legal regulation of management in 
sphere of use and protect of lands. The necessity of the improvement of the legislation in force 
and adoption of new legal rules with the purpose of effective use of land resources is thoroughly 
grounded in this article. 

Key words: management, functions of management, organization of land exploitation, 
documentation of organization of land exploitation.
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ОСОБЕННОСТИ  ЮРИДИЧЕСКИХ ГАРАНТИЙ 
И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

ОГОРОДНЫХ УЧАСТКОВ 
Проводимая государством 

земельная реформа предусма-
тривает необходимость более 
рационального и бережного, 

экологически сбалансирован-
ного землепользования, обус-
ловливает положение, когда  
вопросы правового обеспече-
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ния надлежащей эксплуатации 
огородной земли приобретают 
особое  значение.

Анализ практики использо-
вания огородных земель свиде-
тельствует, что, помимо надле-
жащего закрепления наиболее 
оптимальных правовых форм 
реализации земельных прав 
субъектов, необходимо также 
установление правовых мер, 
гарантирующих эти права и их 
защиту. Важным способом обес-
печения прав на землю является 
закрепление в законодательстве 
их гарантий. Установленные га-
рантии этих прав должны обес-
печивать пользователям ого-
родной землей реальное осу-
ществление их полномочий. 
Гарантированные права на 
огородные земли закреплены 
Земельным кодексом Украины 
2001 г. в специальном разделе 
«Гарантии прав на землю».

Разрешение проблем этих 
гарантий в условиях развития 
рыночных отношений являет-
ся особенно весомым, чем и 
можно объяснить актуальность 
научных изысканий в этой сфе-
ре. Комплексное изучение га-
рантий прав на землю было 
предпринято М.В. Шульгой [7]. 
Исследования других ученых 
касались в основном отдельных 
вопросов этой проблематики, 
которые основывались, как пра-
вило, на анализе положений ра-
нее действовавшего земельного 

законодательства [См.: 4; 1]. С 
принятием нового Земельного 
кодекса Украины и норматив-
них документов,  развивающих  
положения этого кодифициро-
ванного акта возникла необхо-
димость продолжения научных 
поисков в этой отрасли. Следу-
ет отметить в этой связи работы 
И.И. Каракаша и М.К. Черкаши-
ной, которые аналитически по-
дошли к рассмотрению гаран-
тий прав на землю и способов 
защиты земельных прав граж-
дан [См.: 2;6]. Вопросу право-
вого регулирования разрешения 
земельных споров посвящено 
специальное диссертационное 
исследование Л.В. Лейбы [3].

В системе гарантий прав 
пользователей огородных 
участков ведущее место за-
нимают конституционные га-
рантии. Кроме того, Основной 
Закон Украины определяет юри-
дические процедуры, в рамках 
которых может осуществлять-
ся охрана и защита земельных 
прав субъектов, пользующих-
ся огородными участками, а 
именно: а) судебная защита 
прав и свобод (ст.55); б) право 
опротестовать в суде решения, 
действия или бездействия ор-
ганов государственной власти, 
органов местного самоуправле-
ния, должностных и служебных 
лиц (ст.55); в) право на возме-
щение ущерба, причиненного 
незаконными решениями, дей-
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ствиями или бездействием орга-
нов государственной власти, их 
должностных и служебных лиц 
при осуществлении ими своих 
полномочий (ст.56); г) право на 
правовую помощь (ст.59).

Существование конститу-
ционных механизмов и про-
цедур защиты прав граждан – 
необходимое условие для того, 
чтобы эти провозглашенные 
права стали реальностью. 
Отдельные конституционные 
положения в сфере гарантий и 
защиты земельных прав пользо-
вателей огородными участками 
конкретизируются в земельном 
законодательстве, в частнос-
ти, как уже подчеркивалось, ЗК 
Украины впервые выделен 
отдельный раздел «Гарантии 
прав на землю».

Арендатору огородного учас-
тка обеспечивается  защита 
его права на арендованный  
огородный участок земли на-
равне с защитой права соб-
ственности на него. Пользова-
тель огородного участка вправе 
добиваться устранения любых 
нарушений его права на землю: 
а) истребовать арендованный 
огородный участок из какого-
либо незаконного владения и 
пользования, б) устранения 
препятствий относительно его 
эксплуатации, в) возмещения 
убытков, причиненных огоро-
дному участку гражданами или 
юридическими лицами и др.

Гарантии земельных прав 
пользователей огородной зем-
ли довольно обширны по сво-
ему характеру, направленнос-
ти, содержанию и способам 
закрепления. Так, одни из них 
закреплены действующим зе-
мельным законодательством, 
иные  находят свое закрепле-
ние договорным путем. Первые 
составляют подавляющее боль-
шинство; наличие же вторых 
обусловлено волеизъявлением 
договорных субъектов, которые 
при заключении договоров 
аренды по своему усмотре-
нию могут устанавливать га-
рантии земельных прав. При 
этом следует подчеркнуть, что 
устанавливаемые договорным 
путем гарантии должны обеспе-
чивать земельные интересы не 
только сторон в договоре, но и 
региона, государства в целом.

Основную роль в защите 
прав субъектов на огородные 
участки играют положения 
(ст. 152) Земельного кодекса 
Украины, в которой указано, что 
защита прав граждан и юри-
дических лиц на земельные 
участки осуществляются путем: 
1) признания прав; 2) восста-
новления состояния земельного 
участка, существовавшего до 
нарушения этих прав, и пред-
упреждения совершения дей-
ствий, нарушающих права или 
создающих опасность такого на-
рушения; 3) признания сделки 
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недействительной; 4) призна-
ния недействительными реше-
ний органов исполнительной 
власти или органов местного 
самоуправления; 5) возмещения 
причиненных убытков; 6) приме-
нения иных, предусмотренных за-
коном способов. Перечисленные 
способы защиты прав на землю 
имеют в основном гражданско-
правовой характер. 

Защита земельных прав 
пользователей огородных  участ-
ков включает в себя не только 
охрану имущественных прав 
этих лиц, но и самостоятель-
ную защиту права целевого ис-
пользования земли, т.е. права 
пользования ею в соответствии 
с конкретным целевым назначе-
нием земли. Такие  нарушения, 
не связанные с нарушением гра-
ниц или размеров земельного 
участка, встречаются довольно 
часто (например, затенение и 
подтопление огорода, его за-
грязнение, создание источников 
неприятного запаха и пр.). К  при-
меру затенением огорода может 
служить временное сооружение, 
построенное на соседнем ого-
родном участке, что обусловле-
но отсутствием правовых норм 
(габаритные размеры, место-
расположение и др.), в соответ-
ствии с которыми могут быть 
возведены такие сооружения. 
Споры по поводу устранения 
подобных нарушений, как и о 
праве пользования, подлежат 

рассмотрению в судебном по-
рядке. Также предполагается 
охрана и защита надлежаще-
го состояния самого огородно-
го участка, т.е. недопустимость 
ухудшения каких-либо полезных 
его свойств как вообще природ-
ного ресурса или объекта хозяй-
ственного использования.

Среди земельных право-
нарушений весомое место за-
нимают те из них,  которые 
ухудшают качественное со-
стояние огородного участка 
как вообще объекта природы. 
Законодательство выделяет 
порчу земли, загрязнение её 
производственными отходами и 
сточными водами, приведение 
её в непригодность для исполь-
зования по целевому назначе-
нию и др. Ответственность за 
причинение вреда (убытков)  не-
посредственно зависит от того, 
как и в какой мере пострадал 
земельный участок.

Немаловажной гарантией 
защиты прав пользователей 
огородных участков являют-
ся надлежаще установленные 
земельным законодательством 
основания прекращения земель-
ных прав субъектов, использу-
ющих такие земли. Статья 31 
Закона  Украины «Об арен-
де земли» определяет осно-
вания прекращения договора 
аренды земельного участка, а 
именно: а) истечение срока, на 
который был заключен договор; 
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б) выкуп земельного участка 
для общественных нужд или 
принудительное его отчужде-
ние по мотивам обществен-
ной необходимости, в поряд-
ке, предусмотренном законом; 
в) соединение в одном лице соб-
ственника земельного участка и 
арендатора; г) смерть физичес-
кого лица-арендатора, осужде-
ние его к лишению свободы или 
отказ лиц, определенных ст. 7 
этого Закона, от выполнения 
заключенного договора аренды 
земельного участка; д) ликви-
дация юридического лица-арен-
датора. Указанный этой статьей 
Закона перечень не является 
исчерпывающим, т. е. существу-
ют и иные юридические факты, 
которые могут рассматривать-
ся в качестве оснований пре-
кращения права пользования 
огородными участками.

Особое значение в совре-
менных условиях приобретает 
защита земельных прав при на-
рушении земельного законода-
тельства, а именно: а) наруше-
ние субъективных правомочий 
пользователей огородной зем-
лей, б) судебное возмещение 
причиненных имущественных 
убытков, в) нарушение почвен-
ного покрова и  др.

Общие основания возмеще-
ния землепользователям при-
чиненного вреда закреплены в 
Гражданском кодексе Украины 
(глава 82). Однако такое возме-

щение убытков характеризуется 
существенной спецификой, ко-
торая общими нормами граж-
данского права не охватывается. 
В связи с этим земельное за-
конодательство устанавливает 
особый его порядок, которому 
посвящена глава 24 Земельного 
кодекса Украины. 

Возмещение лицам при-
чиненного вреда в сфере ис-
пользования огородных зе-
мель осуществляется как реа-
лизация гарантий защиты их 
субъективного права либо по-
средством имущественной 
ответственности. В обоих слу-
чаях речь идет о компенсации 
нанесенных убытков, но исполь-
зуются при этом  различные 
её формы. При взыскании 
имущественных убытков в поль-
зу потерпевшего субъекта – но-
сителя земельных прав место 
восстановление или компенса-
ция имущественного интереса. 
Такой защитой нарушенного 
права восстанавливается этот 
интерес. В данном случае право 
выступает формой реализации 
последнего. Восстановление 
интереса осуществляется в су-
дебном порядке. Если восста-
новление, например, качества 
земельного участка или же его 
первоначального состояния 
практически невозможно, речь 
должна идти о компенсации 
причиненных убытков. «Вос-
становление» и «компенса-
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ция» хотя и близкие между со-
бой правовые категории, но  не 
тождественны.

Особенность правового ре-
гулирования возмещения 
убытков нанесенных поль-
зователям огородных участ-
ков заключается в том, что 
данные положения регулиру-
ются именно земельным, а не 
гражданским законодательст-
вом. Вместе с Земельным ко-
дексом Украины в этой сфе-
ре действуют и специальные 
земельно-правовые акты, ос-
новным из которых является 
порядок определения и возме-
щения убытков собственникам 
земли и землепользователям, 
утвержденный постановлением 
Кабинета Министров Украины 
от 19 апреля 1993 г.

Законодательством предус-
мотрены также конкретные га-
рантии восстановления и ком-
пенсации нарушенных прав. 
Здесь необходимо  учиты-
вать, что наряду с гарантия-
ми, закрепленными законо-
дательным путем, действуют, 
как уже подчеркивалось ранее, 
гарантии договорные, допо-
лняющие и конкретизирующие 
первые. В основе договорных 
гарантий лежит договор, зак-
лючаемый субъектом огородни-
чества с собственником зем-
ли. В их числе  можно назвать 
возвращение временно зани-
маемого участка в состоянии, 

пригодном для последующего 
использования по назначению. 
Состояние такого земельного  
участка должно быть зафикси-
ровано в двустороннем акте, 
оформляемом при его пере-
даче. Любое удержание участ-
ка, т. е. невозвращение его в 
установленный срок, фактичес-
ки означает самовольное его 
использование. Приведение 
возвращаемого участка в над-
лежащее состояние, если оно 
ухудшилось, осуществляется за 
счет предприятия, проводящего 
изыскательные работы.

Новеллой действующего 
Земельного кодекса Украины 
является положение о том, 
что возмещение убытков соб-
ственникам земли и земле-
пользователям осуществляется 
в случае установления огра-
ничений по использованию 
земельного участка. Законо-
дательством предусмотрены оп-
ределенные правовые ограни-
чения в возможности пользо-
вания огородными участками 
(ст. 111 Земельного кодекса 
Украины), которые могут уста-
навливаться как в предписа-
ниях, прямо предусмотренных 
земельным законодательством, 
так и на основании соответ-
ствующих договоров, одной из 
сторон которых является арен-
датор огородной земли. Право 
на земельный участок может 
быть ограничено в случаях за-
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прета: а) на передачу в аренду 
(субаренду); б) на проведение 
отдельных видов деятельнос-
ти; в) на изменение целевого 
назначения данного участка; 
а также г) при несоблюдении 
природоохранных требований. 
Ограничения использования 
земельного участка подлежат 
государственной регистрации 
и действуют в течение срока, 
установленного законодатель-
ством  или договором.

Органы исполнительной 
власти и органы местного са-
моуправления без разрешения 
суда не вправе вмешивать-
ся в процесс использования 
субъектами своих полномочий 
по владению и пользованию 
огородным участком или уста-
навливать непредусмотренные 
законодательными актами до-
полнительные ограничения 
(ст. 154 Земельного кодекса 
Украины). Данная норма на-
правлена на обеспечение 
предусмотренных Конституцией 
и иными законами Украины га-
рантий юридической самостоя-
тельности в реализации прав по 
владению и пользованию зем-
лями. В частности, ст. 19 Осно-
вного Закона обязывает органы 
государственной власти, органы 
местного самоуправления и  их 
должностных лиц действовать 
лишь на основании, в пред-
елах полномочий и способом, 
предусмотренным Конституцией 

и законами Украины. Необосно-
ванное вмешательство органов 
исполнительной власти или ор-
ганов местного самоуправле-
ния в осуществление субъектом 
названных правомочий расс-
матривается как нарушение 
законодательства и прав поль-
зователей земель. При этом не 
имеет значения, какой способ 
и какую форму (письменную 
или устную) имеет такое вме-
шательство, ибо последнее (со 
стороны указанных органов) 
возможно только на основании 
решения суда.

Органы исполнительной 
власти и органы местного само-
управления несут ответствен-
ность за вред (как материальный, 
так и моральный), причиненный 
их неправомерным вмешатель-
ством в действия лиц по владе-
нию и пользованию земельным 
участком (ст. 154 Земельного 
кодекса Украины). Эта право-
вая норма  базируется на ст. 56 
Основного Закона, предусма-
тривающей, что каждый имеет 
право на возмещение за счет 
государства или органов мест-
ного самоуправления матери-
ального и морального ущерба, 
причиненного незаконными ре-
шениями, действиями или без-
действием уполномоченных ор-
ганов при осуществлении ими 
своих полномочий. В случае 
принятия одним из названных 
органов акта, в нарушающе-
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го права лица по владению и 
пользованию огородным зе-
мельным участком, такой до-
кумент должен признаваться 
недействительным. В Украине 
защита прав на землю, в том 
числе и огородную осуществля-
ется судами, органами местного 
самоуправления и органами ис-
полнительной власти по вопро-
сам земельных ресурсов в со-
ответствии с предоставленными 
законодательством полномочий.

Суды, как органы право-
судия, согласно Конституции 
Украины имеют право раз-
решать все без исключения 
категории споров, в том чис-
ле и земельные споры. Под-
тверждением этому служит ч. 
2 ст. 158 Земельного кодекса 
Украины, где предусмотрено, 
что споры по поводу владения, 
пользования и распоряжения 
земельными участками, находя-
щихся в собственности граждан 
и юридических лиц, разрешают-
ся исключительно судом. 

Судебная защита земель-
ных прав в настоящее время 
рассматривается как наиболее 
квалифицированный способ за-
щиты прав и обеспечения га-
рантий субъектов земельных 
отношений. В юридической ли-
тературе сделан вывод, что 
судебный порядок отличается 
существенными юридическими 
гарантиями [5]. Судебное разби-
рательство гарантий наиболее 

эффективно, полно и всесторон-
не обеспечивает реализацию 
установленных законом и дого-
ворами аренды земли.

Земельный кодекс Украины 
предусматривает разрешение 
земельных споров и в админи-
стративном порядке, а именно 
уполномоченными органами 
местного самоуправления и ор-
ганами государственной власти 
по вопросам земельных ресур-
сов. В соответствии с ч. 3 ст. 158 
Земельного кодекса Украины 
органам местного самоуправле-
ния подведомственны споры по 
поводу границ находящихся в 
пользовании граждан земельных 
участков, расположенных в гра-
ницах населенных пунктов, а 
также споры по соблюдению 
гражданами добрососедства. 
Органам исполнительной влас-
ти по вопросам земельных 
ресурсов подведомственны 
споры по установлению границ 
земельных участков за пред-
елами населенных пунктов, а 
также ограничений в использо-
вании земель и земельных сер-
витутов (ч. 4 ст. 158 Земельного 
кодекса Украины). Все другие 
категории земельных споров 
подведомственны судам. Кро-
ме того, в случае рассмотрения 
земельного спора указанными 
органами его стороны, при не-
согласии  с принятым решением 
имеют право на обжалование 
последнего в судебных органах. 
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Анализ действующего зе-
мельного законодательства Ук-
раины показал, что правовые 
гарантии и защита субъектов – 
пользователей земель – предс-
тавляют собой систему норма-
тивных предписаний и правовых 
способов, предусмотренных зе-
мельно-правовыми нормами, 
обеспечивающих нормальную 
юридическую возможность со-
ответствующих лиц приоб-
рести субъективное земель-
ное право и реализовать его 
в процессе хозяйственной де-
ятельности, а при нарушении 
этого права рассчитывать на 
его надлежащую защиту. Од-
нако такую возможность поль-

зователи огородных участков 
в полной мере реализовать не 
могут. Основная масса граж-
дан-огородников продолжает 
использовать огороды,  ранее 
предоставленные во времен-
ное пользование, и не спешат 
заключать договоры аренды на 
право пользования огородной 
землей. Это связано с увеличе-
нием финансовых расходов, а 
также при времени на состав-
ление таких договоров. Вывод 
относительно наведенных в ста-
тье размышлений заключается 
в том, что  процесс оформления 
договоров аренды огородных 
участков нуждается в совер-
шенствовании этой процедуры.
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОГОРОДНЫМИ УЧАСТКАМИ

Лисанец О.С.

Проанализированы особенности правового регулирования защиты земельных прав 
пользователей огородной землей. Рассмотрены основные вопросы гарантий прав на землю 
в условиях развития рыночных отношений.

Ключевые слова: земля, использование земли, земельное законодательство, защита 
прав, гарантия прав.

FEATURES OF LEGAL GUARANTEES AND DEFENCE OF 
RIGHTS FOR USERS BY  GARDEN AREAS

Lisanets O. S.

The features of the legal regulations of defence of the landed rights for users by garden 
areas are analysed. The basic questions of guarantees of rights are considered on the land in the 
conditions of development of market relations.        

Key words: land, land utilization, landed legislation, defence of rights, guarantee of rights.
Надійшла до редакції 18.01.2011 р.



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

2011/114108

УДК 347. 73 М.О. Перепелиця,  канд. юрид. наук, доцент
Національний університет  «Юридична академія

України  імені Ярослава Мудрого», м. Харків

ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОЇ ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ 
ІНДИВІДУАЛЬНИХ УЧАСНИКІВ ФІНАНСОВИХ 

ПРАВОВІДНОСИН

У науці фінансового права 
справедливо звертається увага 
на те, що останнім часом інди-
відуальні суб’єкти стали  більш 
активними учасниками фінансо-
вих правовідносин, ніж це мало 
місце раніше (наприклад,  за ра-
дянську добу) [Див.: 2; 4; 5]. Так, 
М.В. Карасьова це пов’язує з 
активізацією щодо захисту сво-
їх прав у сфері оподаткування 
[5, с. 84]. Л.М. Древаль зверає 
увагу на більш глибокі причини 
такого явища:  «Активізація ви-
значається не тільки вузькою 
галуззю суспільних відносин, й 
специфікою реалізації фінансо-
вих відносин у сучасний період, 
демократизацією суспільства, 
формуванням правової держа-
ви, проявом принципу феде-
ралізму, появою різних підхо-
дів щодо системи фінансового 
права та ін.» [4, с. 146]. І тому, 
як далі правильно продовжує 
вчена, сьогодні індивідуальні 
суб’єкти, крім податкових відно-
син,  можуть брати участь у пра-
вовідносинах і з іншого приводу, 
наприклад, у зв’язку з участю 

в самооподаткуванні, при вне-
сенні добровільних  внесків і 
платежів. Громадяни, окрім роз-
глянутих сфер, можуть вступати 
у правовідносини по кредиту, 
страхуванню, які за сучасних 
умов одержали інший відтінок 
[4, с. 146].  Дійсно, індивідуаль-
ні суб’єкти фінансового права у 
зв’язку з бурхливим розвитком 
фінансового законодавства, що 
зумовлено об’єктивними потре-
бами розвитку суспільних від-
носин у цілому,  наділяються 
все  ширшим колом фінансових 
обов’язків і прав, проникаючи 
все глибше в ті сфери фінансо-
вих правовідносин, де раніше їм  
не було місця.

Однак, незважаючи на це, 
проблема стосовно участі ін-
дивідуальних суб’єктів права 
у фінансових правовідносинах 
продовжує залишатися до кін-
ця не визначеною й вимагає до 
себе пильної уваги вчених. У фі-
нансово-правовій доктрині вже 
існують наукові напрацюван-
ня,  висновки яких, безумовно, 
є корисними й необхідними для 
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подальшого розгляду  поруше-
ного питання [Див.: 2; 4; 5; 7; 9]. 
Але, як слушно відмітила Л.М. 
Древаль, розгляд монографіч-
них джерел указує на те, що 
при проведенні наукових до-
сліджень, (за винятком деяких), 
фінансово-правовому статусу 
індивідуальних суб’єктів не при-
ділялося відповідної уваги, хоча 
для науки фінансового права це 
питання має важливе значення  
й заслуговує підтримки й уваги 
[4, с. 143].

До індивідуальних суб’єктів 
фінансового права належать 
громадяни України, іноземні гро-
мадяни й особи без громадян-
ства. Відповідно до Закону «Про 
громадянство України» її гро-
мадянином є особа, яка набула 
громадянство цієї держави  в 
порядку, передбаченому її за-
конами й міжнародними  догово-
рами України [3; 1991. – № 50. – 
Ст. 701]. Термін «громадянин» 
вживають для позначення фі-
зичної особи, правовий статус 
якої зумовлено її належністю  до 
громадянства певної держави.  
Поняття «громадянство» розу-
міється як правовий зв'язок між 
фізичною особою й державою, 
що знаходить свій прояв у їх 
взаємних правах  та обов’язках.  
Іноземний громадянин (інозе-
мець) – це особа, яка не перебу-
ває в громадянстві України, а є 
громадянином  (підданим) іншої 
держави (або держав). Особа 

без громадянства – це людина, 
яку жодна держава відповідно 
до свого законодавства не вва-
жає своїм громадянином. 

Головним принципом  пра-
вового статусу даних категорій 
осіб є те, що  вони мають  ті ж 
права і свободи  й виконують 
ті ж обов’язки, що й громадяни 
України, якщо інше не передба-
чено Конституцією та іншими її 
законами, а також  міжнародни-
ми договорами України. Інозем-
ці  й особи без громадянства є 
рівними  перед законом  неза-
лежно від походження, соціаль-
ного  й майнового становища, 
расової й національної  належ-
ності, статі, мови, ставлення до 
релігії, роду й характеру занять, 
інших обставин. Таке положен-
ня поширюється на іноземних 
громадян та осіб без грома-
дянства, якщо вони виступають 
учасниками фінансових право-
відносин. Проте, все ж таки слід 
відзначити: хоча  в цілому  по-
ложення іноземців та осіб без 
громадянства як суб’єктів фі-
нансового права й не відрізня-
ється від положення громадян 
України, в той же час існує низ-
ка фінансово-правових норм, 
які визначають особливості їх 
участі у фінансових правовід-
носинах виходячи при цьому 
саме з принципу громадянства. 
Це й дозволяє вести мову про 
особливості змісту фінансової 
правосуб’єктності громадян 
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України й іноземців, як і осіб 
без громадянства. Ось чому,  
основним завданням даної пу-
блікації є необхідність зробити 
короткий аналіз змісту фінансо-
вої правосуб’єктності громадян 
України, іноземних громадян та 
осіб без громадянства і зверну-
ти увагу на її особливості щодо 
кожного виду суб’єктів права.

Громадяни України наді-
ляються фінансовою право-
суб’єктністю, тобто  здатністю  
мати (що означає правоздат-
ність) і здійснювати (що означає 
дієздатність) установлений за-
конодавчо комплекс обов'язків 
і прав у фінансових правовід-
носинах, що характеризує їх як 
самостійних суб'єктів фінансо-
вого права. Обсяг їх податкової 
правосуб’єктності як учасників 
податкових правовідносин від-
різняється залежно від наступ-
ного: (а) є особа резидентом, не-
резидентом, (б) підприємцем, 
найманим працівником або  
здійснює незалежну  професій-
ну діяльність  і не є найманою 
особою в межах  підприємниць-
кої чи незалежної  професійної 
діяльності, (в)  виступає вона 
платником податку, податковим 
агентом, збирачем податків або 
є державним службовцем (по-
садовцем) – представником 
контролюючого органу влади 
(податкового, митного, Фонду 
по обов’язковому державному  
Пенсійному  страхуванню та ін.).

Якщо громадянин України 
є резидентом,  його податкові 
обов’язки та права є ширшими 
за своїм змістом порівняно з не-
резидентом. За Законом України 
«Про податок з доходів фізич-
них осіб» [3; 2003. – № 37. – 
Ст. 308] об’єктом оподаткуван-
ня  резидента є  не тільки до-
ходи  з джерелом їх походжен-
ня  з України, й доходи іноземні, 
тоді як  об’єктом оподаткування 
нерезидента  є тільки перші.  У 
зв’язку із цим резидент буде 
зобов’язаний вести податко-
вий облік  доходам, одержаним 
як на території України, так і за 
її межами,  сплачувати  більші 
суми податків, зборів і надава-
ти податкову звітність, інші до-
кументи й відомості, пов’язані 
з обчисленням і сплатою таких 
обов’язкових платежів. Нерези-
дент – громадянин України буде 
зобов’язаний виконувати анало-
гічні  податкові  обов’язки, але 
тільки щодо доходів,  одержаних  
ним на території України. 

Обсяг податкової право-
суб’єктності громадянина Укра-
їни як суб’єкта підприємницької 
діяльності теж ширше комплек-
су податкових обов’язків і прав 
фізичної особи, яка не має та-
кого статусу. Як правильно від-
мічає  Д.В. Вінницький, підпри-
ємець пройшовши державну 
реєстрацію або фактично при-
ступивши до підприємницької ді-
яльності, не тільки одержує до-
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даткові цивільні права, пов’язані 
з участю в комерційному обо-
роті, а й стає суб’єктом додат-
кових податкових обов’язків і 
пов’язаних з ними податкових 
прав [2, с. 94].  Це виражається 
в  кількості податків і зборів, які 
сплачує підприємець внаслідок 
здійснення ним підприємницької 
діяльності. Щоб взагалі набути 
статусу суб’єкта підприємниць-
кої діяльності або мати дозвіл 
на заняття певним видом діяль-
ності, особі належить сплатити 
обов’язкові збори (державне 
мито) у відповідних державних 
структурах. При здійсненні вже 
самої  діяльності безпосередньо 
суб’єкт може сплачувати більше 
податків (зборів), ніж наймана 
особа (як правило, це так і є): 
податок на додану вартість, ак-
цизний збір, митні платежі тощо, 
а вже як наслідок –   комплекс 
її податкових обов’язків і прав 
щодо податкового обліку, сплата 
обов’язкових платежів і надання 
податкової звітності – теж є біль-
шим за своїм змістом порівняно 
з громадянином України, який 
не має статусу підприємця. 

Якщо  підприємець  здійснює 
свою діяльність за допомогою 
найманих осіб,  обсяг його по-
даткової правосуб’єктності роз-
ширюється, тому що включає в 
себе податкові  обов’язки і пра-
ва  податкового агента. За вка-
заним вище законом, «податко-
вим агентом є фізична особа, 

що є суб’єктом підприємницької 
діяльності, яка використовує 
найману працю інших фізичних 
осіб щодо виплати заробітної 
плати та інших виплат та ви-
нагород таким іншим фізич-
ним особам. Податковий  агент 
зобов’язаний нараховувати, ут-
римувати та сплачувати пода-
ток до бюджету від імені та за 
рахунок платника податку, вес-
ти податковий облік та подавати 
податкову звітність податковим 
органам відповідно до закону, 
а також нести відповідальність, 
встановлену законом». Статус 
підприємця надає громадяни-
нові України можливість ско-
ристатися такими  податковими 
правами, яких не має особа, яка 
не є суб’єктом підприємницької 
діяльності  (приміром, право 
перейти на спрощену систему 
оподаткування у встановлено-
му законом порядку).

Щоб громадянин України  міг 
визнаватися збирачем податків, 
він повинен виступати  в статусі 
нотаріуса  або посадової осо-
би державного органу (органу 
місцевого самоврядування). На 
відміну  від податкового агента, 
збирач податків не є джерелом 
виплати доходів платникам по-
датків і тому не має повнова-
жень з утримання податків. Од-
нак  його обов’язок   з прийому 
платежів є не менш важливи-
ми, ніж обов’язки  податкового 
агента, тому що саме збирач 
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податків контролює правиль-
ність і своєчасність такої спла-
ти й відповідно до цього несе 
встановлену законодавством 
відповідальність. Податкова 
правосуб’єктність збирачів по-
датків  порівняно з податковою 
правосуб’єктністю податкови-
ми агентами є вужчею за зміс-
том, тому що включає  в себе 
менше юридичних обов’язків, 
пов’язаних зі сплатою податку,  
але від цього є не менш ваго-
мою. Адже в ситуаціях, коли по-
трібно прийняти обов’язковий 
платіж від платника податків і 
проконтролювати правильність 
його сплати,  збирачі податків є  
єдиними необхідними особами, 
які мають конкретну можливість 
це здійснити. 

Громадяни України, по-
вторимося, беруть участь у по-
даткових правовідносинах  і як 
державні службовці (посадові 
особи) – представники  контр-
олюючих органів влади. У на-
уці адміністративного права 
зроблено правильний висновок, 
що вони  становлять  соціальну 
групу індивідуальних суб’єктів 
права, виконуючи соціально важ-
ливі функції держави чи її органів 
та організацій. Це особи, які за-
ймають посади в державних ор-
ганах та їх апараті, на оплатних 
професійних засадах  виконують 
завдання та функції  держави 
й отримують заробітну плату 
за рахунок державних коштів 

[1, с. 115]. При цьому досить важ-
ливим виступає той  факт, що 
державним службовцем може 
бути тільки громадянин України. 

Обсяг правосуб’єктності цих 
службовців визначається поса-
дою, яку вони займають у від-
повідному державному орга-
ні, а значить, від її рівня зале-
жатиме зміст податкової пра-
восуб’єктності цього посадовця 
контролюючого державного ор-
гану (перш за все, йдеться саме 
про податкові органи влади), 
тобто перелік тих владних по-
вноважень, якими він наділяєть-
ся для виконання поставлених 
завдань. У цілому ж податковий 
орган, як суб’єкт права, є юри-
дичною особою, але безпосе-
редньо складається з фізичних 
осіб – індивідуальних суб’єктів 
права. Виступаючи державни-
ми службовцями, вони в само-
му органі влади наділяються 
різною за своїм обсягом подат-
ковою правосуб’єктністю, що 
залежить від рівня посади, яку 
особа обіймає в даній структурі. 
А тому можна відокремлювати  
правосуб’єктність податкового 
органу як юридичної особи – 
суб’єкта права і  державного 
податкового службовця як ін-
дивідуального суб’єкта пра-
ва, оскільки за своїм змістом 
вони  відрізняються. Так, якщо в 
комплекс юридичних обов’язків 
податкового органу входить 
обов’язок щодо контролю за сво-
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єчасністю  подання платниками 
податків  бухгалтерських  звітів, 
балансів, податкових деклара-
цій, розрахунків тощо, то подат-
кова правосуб’єктність окремого 
державного службовця відділу 
по обліку (реєстрації) платників 
податків і зборів (обов’язкових 
платежів) такого обов’язку вклю-
чати вже не буде. 

Громадяни України можуть 
бути учасниками бюджетних 
правовідносин і наділятися  бю-
джетною правосуб’єктністю. 
Проте це можливо, тільки якщо  
вони виступають  посадовими 
особами.  Згідно зі ст. 20 Бю-
джетного кодексу (далі – БК) 
України учасниками бюджетного 
процесу є органи  й посадовці,  
наділені бюджетними повнова-
женнями [3; 2001. –  № 37-38. – 
Ст. 189]. Зміст їх бюджетної 
правосуб’єктності залежить від 
того, до якого рівня належить  
організація (орган влади), яку 
вони представляють.  Залежно 
від цього вирізняють головних 
розпорядників, розпорядників 
бюджетних коштів нижчого рівня 
та одержувачів останніх (ст. 21 
БК України).

Головний розпорядник 
бюджетних коштів має такі 
обов’язки: (а) розробляє  план 
своєї діяльності відповідно до 
завдань і функцій, визначених 
нормативно-правовими акта-
ми з урахуванням необхідності 
досягнення конкретних резуль-

татів за рахунок цих коштів; 
(б) на підставі плану  діяльнос-
ті готовить проект  кошторису й 
бюджетні запити і подає їх Мі-
ністерству  фінансів України чи 
місцевому фінансовому органу; 
(в) отримує бюджетні призна-
чення шляхом їх затвердження у 
встановленому порядку в законі 
про Державний бюджет України 
чи рішенні про місцевий бюджет, 
доводить до відома розпорядни-
ків нижчого рівня й одержувачів 
бюджетних коштів інформацію 
про обсяги бюджетних асигну-
вань, забезпечує управління 
ними; (г) затверджує кошториси 
розпорядників  бюджетних коштів 
нижчого рівня, якщо інше не пе-
редбачено законодавством та ін.

Розпорядники бюджет-
них коштів нижчого рівня теж 
(а) опрацьовують  плани своєї 
роботи відповідно до завдань 
і функцій з огляду на потребу 
досягнення конкретних  резуль-
татів за рахунок бюджетних ко-
штів; (б) на підставі цього плану 
розробляють проекти  кошто-
рисів і подають їх головному 
розпорядникові бюджетних ко-
штів; (в) отримують бюджетні 
призначення у встановленому 
законом порядку; (г) використо-
вують бюджетні асигнування су-
воро за цільовим призначенням; 
(д) складають звіти про їх ви-
користання, які подають у вста-
новлені законодавством строки 
головним розпорядникам бю-
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джетних коштів; (е) аналізують  
ефективність використання  
ними бюджетних коштів.  

У фінансових правовідноси-
нах громадяни України беруть 
участь і як суб’єкти державно-
кредитних правовідносин, ви-
ступаючи при цьому в стату-
сі кредиторів. Ю.О. Костенко  
звертає увагу на особливість 
участі в них цих індивідуаль-
них суб’єктів: «У цьому випад-
ку  може йтися про спеціальний 
характер подібних  суб’єктів,  
оскільки ними будуть не всі фі-
зичні особи, а тільки ті, які во-
лодіють тимчасово вільними 
коштами…»[6, с. 98]. У зв’язку 
із цим  звертаємо увагу на ще 
одну особливість  такої їх учас-
ті. Оскільки правовідносини по 
державному кредиту є добро-
вільними й  договірними, грома-
дяни України беруть у них участь 
на добровільних засадах. А це 
значить, що первинним тут ви-
ступає суб’єктивне фінансове 
право особи, а не її юридичний 
обов’язок, як в інших видах фі-
нансових правовідносин. Буду-
чи центральним це право поро-
джує всі інші фінансові права й 
обов’язки суб’єкта.  Але, незва-
жаючи на цей факт, підкресли-
мо,  що питання, яке стосується 
суб’єктивних фінансових прав 
громадян України в державно-
кредитних правовідносинах, є 
найменш дослідженим і врегу-
льованим законодавчо.

Громадяни України воло-
діють і валютною правосуб’єк-
тністю. Центральним при цьому 
виступає їх суб’єктивне фінан-
сове право бути  власниками 
валютних цінностей. Від цього 
права походять усі інші валют-
ні обов’язки та права. Однак у 
зв’язку з тим, що основним еле-
ментом національної системи  
валютного регулювання є режим 
валютних обмежень, ці грома-
дяни мають право здійснювати 
свою правосуб’єктність у валют-
них правовідносинах, але з ура-
хуванням обмежень, установле-
них законодавством. На підставі 
декрету  Кабінету Міністрів Укра-
їни «Про систему валютно-
го регулювання і валютного 
контролю» [8; 1993. – № 56. – 
Ст. 345] обов’язки та права 
громадян України як учасників 
валютних правовідносин мож-
на поділити на пов’язані: (а) із 
ввезенням, переказуванням і 
пересиланням на територію 
України та вивезенням,  пере-
казуванням і пересиланням 
за її межі валютних цінностей; 
(б) з переходом права власності 
на валютні цінності; (в) з ліцен-
зуванням валютних операцій; 
(г) з використанням  іноземної 
валюти як засобу платежу на 
території України; (д) зі здій-
сненням  розрахунків в інозем-
ній валюті; (е) з використанням 
валютних цінностей у міжнарод-
ному обігу як засобу платежу з 
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передаванням заборгованостей  
та інших зобов’язань, предме-
том яких є вказані цінності.

Отже, громадяни України, 
як суб’єкти конкретних фінан-
сових правовідносин, мають 
можливість брати у них безпо-
середню участь завдяки тому, 
що вони виступають носіями 
обов’язкової ознаки фінансової 
правосуб’єктності. 

Фінансова правосуб’єкт-
ність характеризує іноземних 
громадян та осіб без грома-
дянства  теж як самостійних 
учасників фінансових право-
відносин, тому що наділяє їх 
здатністю мати (правоздат-
ністю) і здійснювати (дієздат-
ністю) встановлений законом 
комплекс юридичних обов'язків 
і прав. Сам же комплекс таких 
правових можливостей  у дея-
ких видах фінансових правовід-
носин характеризуватиметься 
відповідною специфікою і від-
різнятиметься від фінансової 
правосуб’єктності громадян 
України. 

Володіючи податковою пра-
восуб’єктністю, іноземні грома-
дяни й особи без громадянства 
мають можливість брати участь 
у податкових правовідносинах 
як платники податків і податко-
ві агенти. За Законом України 
«Про правовий статус іноземців 
та осіб без громадянства»  ці 
суб’єкти обкладаються подат-
ками і зборами відповідно до 

законодавства України та її між-
народних договорів [3; 1994. – 
№ 23. – Ст. 161] . Такий підхід 
застосовується в науці подат-
кового права й податковому за-
конодавстві вже давно і є цілком 
обґрунтованим.  У зв’язку  із цим 
І.І. Янжул  підкреслював, що, 
уряду встановлювати відміннос-
ті щодо податків між іноземцями 
та своїми громадянами невигід-
но, правильніше й до перших, і 
до других застосовувати одна-
кове оподаткування [11, с. 281].   
До цього міркування хотілося б 
додати: якби зміст податкової 
правосуб’єктністі визначався за-
лежно від  статусу громадян-
ства, а іноземні громадяни мали  
більш сприятливі умови оподат-
кування, аніж громадяни Украї-
ни, була б  можливість зменши-
ти податковий тиск на іноземців, 
або ж взагалі ухилитися від опо-
даткування законним шляхом. 
Щоб не сплачувати податки, 
деякі з українських громадян, 
можливо, намагалися б змінити  
свій статус на статус іноземно-
го громадянина або особи без 
громадянства. 

Положення про однако-
вий зміст податкової право-
суб’єктності іноземців  і грома-
дян України є слушним також і 
з позицій справедливості. Адже 
іноземці, проживаючи на терито-
рії України й користуючись усіма 
її благами й захистом самої, по-
винні брати участь у формуванні 
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обов’язкових  публічних фондів, 
завдяки яким і забезпечується 
конкретна реалізація необхід-
них  благ  нарівні з її громадя-
нами. Тому слушним вбачається 
й висновок М.І. Тургенєва, що 
всі громадяни користуються пе-
ревагами життя в  суспільстві, 
а тому повинні брати участь у 
його збереженні.  Кожен з грома-
дян, будучи під захистом уряду 
й законів, зобов’язаний робити 
пожертвування, відповідно до 
свого становища. Винятки  на 
користь деяких приватних  осіб 
завжди згубні  для суспільства 
[10, с. 205].

У той же час іноземні гро-
мадяни й особи без громадян-
ства не можуть брати участі в 
податкових правовідносинах як 
посадові особи контролюючих 
органів, наприклад, податкових. 
І це не дискримінація, а  цілком 
правильне положення, оскільки  
інтереси держави може пред-
ставляти й безпосередньо ре-
алізовувати тільки особа, яка 
є громадянином України. До 
того ж при здійсненні держав-
ної професійної діяльності по-
садовець може мати доступ до 
деяких  таємниць і засекреченої 
інформації, в якій можуть бути 
заінтересовані іноземні дер-
жави. Тому іноземців не можна 
допускати  до здійснення дер-
жавної професійної діяльності 
в державних органах. У цьому 
випадку  можна вести мову про 

більш вузький зміст податко-
вої правосуб’єктності іноземних 
громадян та осіб без громадян-
ства порівняно з громадянами  
України.

Із цієї ж самої причини іно-
земні громадяни й особи без 
громадянства не можуть бути й 
учасниками бюджетних право-
відносин, тому такого виду фі-
нансової правосуб’єктності, як 
бюджетна, вони взагалі не ма-
ють. Опікуватись  питанням, як 
розподіляти й використовувати 
бюджетні кошти країни, вправі 
лише громадяни України, тому 
що перш за все публічні кошти 
акумулюються для реалізації  ін-
тересів і потреб саме їх.

Іноземні громадяни  й особи 
без громадянства можуть висту-
пати в ролі іноземних інвесторів 
на території України й наділя-
тися  відповідним комплексом 
податкових обов’язків і прав, 
що не входять до змісту подат-
кової правосуб’єктності грома-
дян України. Згідно ж із Законом 
України  «Про інвестиційну ді-
яльність» до іноземних інвесто-
рів разом з іноземними юридич-
ними особами належать також 
особи фізичні (окрім українських 
громадян), які не мають постій-
ного місця проживання  в дер-
жаві [3; 2005. –  № 17, 18-19. – 
Ст. 267]. За  Законом Украї-
ни «Про податок з доходів фі-
зичних осіб» облік фінансових 
результатів операцій з інвес-
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тиційними активами ведеться 
платником податку самостійно, 
окремо від інших доходів і ви-
трат. У цьому випадку у зв’язку 
з можливістю здійснювати такий 
вид діяльності обсяг податкової 
правосуб’єктності іноземних гро-
мадян та осіб без громадянства 
буде ширшим, тому що включає 
в себе обов’язки по веденню по-
даткового обліку  фінансових 
результатів операцій з інвес-
тиційними активами, по сплаті 
податку з доходів, отриманих  
внаслідок  здійснення такої ді-
яльності й по наданню подат-
кової звітності (всіх необхідних 
документів) відповідної форми 
за результатами інвестиційної 
діяльності й одержаного доходу  
[3; 2003. –  №  37. – Ст. 308].

Як суб’єкти державно-кре-
дитних правовідносин іноземні 
громадяни й особи без грома-
дянства мають можливість ви-
ступати, як правило,  в статусі 
кредиторів. У цих правовідноси-
нах на них також поширюється 
національний правовий режим. 
При цьому ніякого пріорите-
ту щодо виконання державою 
своїх грошових зобов’язань 
вони не мають, а знаходяться у 
такому ж правовому полі,  як і 
громадяни України.

Володіючи аналогічним ко-
лом валютних обов’язків і прав 
на території України іноземні 
фізичні особи є учасниками  ва-
лютних правовідносин, як і гро-

мадяни України.  Але якщо вони 
виступають у статусі іноземних 
інвесторів, то володіють шир-
шим колом валютних прав, аніж 
інвестор – громадянин України. 
Наприклад, така особа вправі  
вивозити одержані від іноземних 
інвестицій доходи за межі дер-
жави без індивідуальної ліцен-
зії від Нацбанку України (части-
на 5 і 6  п.4 ст. 5 зазначеного Де-
крету  Кабміну України).

Спираючись на викладе-
не, підведемо підсумок. Іно-
земні громадяни й особи без 
громадянства є самостійни-
ми суб’єктами фінансово-
го права, тому що володіють 
обов’язковою ознакою фінан-
сової правосуб’єктності, яка на-
дає їм можливість мати і здій-
снювати фінансові обов’язки та 
права в деяких видах фінансо-
вих правовідносин. Фінансова 
правосуб’єктність цих осіб і гро-
мадян України різна. Для іно-
земних громадян та осіб без гро-
мадянства, які  не є суб’єктами 
бюджетних правовідносин вза-
галі вона іноді є вужчою за сво-
їм змістом. Якщо ж такі особи 
володіють відповідним колом 
податкових обов’язків і прав, 
що виникають у зв’язку зі здій-
сненням ними інвестиційної ді-
яльності, вона буває ширшою. 
Іноді вона тотожна за своїм 
змістом правосуб’єктності гро-
мадян України – учасників фі-
нансових правовідносин. 
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ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ 
ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ

Сучасна дозвільна систе-
ма України перебуває на етапі 
радикального реформування. 

Такі процеси неможливі без за-
провадження у правозастосовну 
діяльність органів цієї системи 
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сучасних принципів права, які в 
найближчій перспективі мають 
стати ключовими засадами вдо-
сконалення функціонування за-
значених органів.

Ефективність здійснення до-
звільної діяльності перебуває в 
прямій залежності від правиль-
ного застосування посадовими 
особами органів дозвільної сис-
теми норм матеріального і про-
цесуального права. Для цього 
необхідно не тільки вникати у 
зміст закону, пізнати його спря-
мованість, місце в системі пра-
ва, зв’язок з іншими нормами 
законодавства, а й ураховувати 
принципи дозвільної системи. 
У деяких випадках останні ви-
ступають проявом адміністра-
тивного процесу й відбивають 
характерні риси дозвільного 
провадження як невід’ємного 
його складника, дозволяють 
осмислити його суть.

Процесуальні принципи 
адміністративного права утво-
рюють підґрунтя, на якому роз-
робляються й реалізуються 
матеріальні норми права. Їх зна-
чимість випливає з їх тлумачен-
ня як першооснови всього, як 
вихідного пункту. Ось чому вони 
становлять собою основополож-
не теоретичне знання, не потре-
буючого доведення.

У працях таких представ-
ників вітчизняної науки загаль-
ної теорії держави і права, 
конституційного й адміністра-

тивного права, теорії держав-
ного управління, як Ю.П. Битяк, 
В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, 
І.Б. Коліушко, В.К. Колпаков, 
І.П. Голосніченко, П.М. Рабіно-
вич, А.О. Селиванов, зроблені 
важливі кроки щодо визначен-
ня й розкриття змісту принципів 
права. Поряд із цим таке важли-
ве питання, як реалізація прин-
ципів дозвільної системи Украї-
ни, певною мірою залишається 
поза увагою правознавців. Мета 
даної статті – проаналізувати за-
стосування принципів дозвіль-
ної системи України.

Розкриваючи поняття «прин-
ципи права», М.І. Байтін підкрес-
лив, що на них засновані фор-
мування, динаміка й дія права, 
тенденції його розвитку як де-
мократичного або, навпаки, як 
тоталітарного. Процесуальні 
принципи права виражають те 
базове, головне в ньому, на що 
право повинно бути орієнтовано 
[2, с.4-15].

Принципи дозвільної систе-
ми тісно пов’язані між собою, до-
повнюють і збагачують один од-
ного. Розглянемо їх детальніше.

Принцип законності стано-
вить собою певну змістову якість 
діяльності державних органів. Як 
справедливо зазначає В.М. Га-
ращук, законність, зовні віддзер-
калена у правових актах, є тими 
рамками, які обмежують свободу 
кожного заради свободи всіх [5, 
с.108]. Що стосується дозвільної 
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діяльності, всіх органів, у тому 
числі й дозвільної системи, то 
даний принцип означає, що вона 
повинна провадитись тільки на 
підставі закону. Це зобов’язує 
уповноважені органи (або їх по-
садових осіб) видавати різного 
роду дозволи в межах своєї ком-
петенції й у точній відповідності 
до законодавства.

Законність у державному 
управлінні складається зі спе-
ціальних вимог, що характери-
зують специфічні риси даної га-
лузі. Серед них можна назвати 
обов’язок суб’єктів управління 
здійснювати державну політи-
ку у формі виконавчого розпо-
рядництва. Органи виконавчої 
влади та інші суб’єкти, наділені 
публічними повноваженнями, 
зобов’язані дотримуватися за-
кону. Можна, вважаємо, погоди-
тися з думкою Г.В. Атаманчука, 
який доводить існування такого 
принципу державного управлін-
ня, як потреба правової впоряд-
кованості останнього [1, с.195].

Загально-соціальна вимо-
га законної поведінки громадян 
прямо відбивається у вимогах 
правозастосовної діяльності. Фа-
хівці в галузі теорії правозасто-
сування розуміють законність як 
змістовну сторону правового ре-
жиму державного й суспільного 
життя [8, с.54]. Це дає змогу за-
йвий раз підкреслити, що додер-
жання законності – невід’ємна 
передумова правопорядку.

Принцип гуманізму дозвіль-
ної системи спостерігається у 
відносинах особи й держави. 
О.В. Петришин стверджує, що 
характер цих правовідносин 
свідчить про ступінь визнання 
державного пріоритету й верхо-
венства права. На його думку, 
поняття «правова держава» по-
винно мати гуманістичний зміст 
[9, с.9]. Гуманізм є одним з ви-
значальних принципів побудови 
апарату держави та його діяль-
ності, невід’ємною частиною в 
системі принципів правозасто-
сування. Головним критерієм 
при цьому виступають загаль-
нолюдські цінності. Ефективний 
механізм задоволення інтересів 
конкретної особи й суспільства 
в цілому будується саме через 
систему державних органів.

Принципу гласності нале-
жить забезпечувати право грома-
дян на вільний доступ до інфор-
мації. Важливою його ознакою 
можна назвати можливість гро-
мадськості отримувати дозвіл, 
інформацію про перебіг і наслід-
ки вирішення питання про вида-
чу того чи іншого дозволу. Цей 
принцип прямо стосується діяль-
ності органів дозвільної системи. 

Принцип справедливості 
будується на формально визна-
чених міркуваннях про справед-
ливість. Будучи необхідною умо-
вою діяльності органів дозвільної 
системи, він виявляється перш 
за все у відносинах, регламен-
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тованих матеріально-правовими 
приписами, й у положеннях інди-
відуально-правових актів. Прин-
цип справедливості повинен 
пронизувати всі процесуальні дії 
в ході правозастосування. 

Принцип рівності сторін 
передбачає надання безпе-
решкодної можливості кожній 
особі на законних підставах 
отримувати потрібний для неї 
дозвіл. Закріплюється він на-
самперед у ст. 24 Конституції 
України, згідно з якою громадя-
ни України мають рівні консти-
туційні права і свободи, є рів-
ними перед законом [3; 1996. – 
№ 30.– Ст.141]. Цей принцип не 
визнає привілеїв чи обмежень 
за ознаками політичних, релігій-
них чи інших переконань, раси, 
кольору шкіри, статі, етнічного 
й соціального походження, май-
нового стану, місця проживан-
ня. Наведений перелік ознак, 
притаманний розглядуваному 
принципу, не є вичерпним. Чин-
не законодавство України міс-
тить положення, які надають 
рівні можливості всім особам, 
яким необхідно володіти від-
повідним дозволом, і на його 
отримання. Принцип рівності 
всіх перед законом стосується 
як фізичних, так і юридичних 
осіб. У даному випадку він за-
стосовується, коли йдеться про 
відносини держави, з одного 
боку, і фізичної або юридичної 
особи – з другого.

Принцип компетентності 
означає, що відповідні суб’єкти 
управління, наділені певними 
повноваженнями дозвільного 
характеру, реалізують їх у су-
ворій відповідності вимогам 
нормативних актів. Ці повнова-
ження здійснюються в органах 
дозвільної системи, що знайшло 
відбиття в Законах України «Про 
дозвільну систему у сфері госпо-
дарської діяльності» [3; 2005.–
№48.–Ст.483], «Про дозвільну 
діяльність у сфері використання 
ядерної енергії» [3; 2000.–№9.–
Ст.68], в інших правових актах. 
Суворе дотримання названого 
принципу забезпечує належне 
застосування юридичних засо-
бів впливу, сприяє посиленню 
відповідальності уповноваже-
них органів (їх посадових осіб) 
за вчинення ними певних дій 
[6, с.389, 390].

Принцип об’єктивності ви-
магає, щоб усі факти об’єктивної 
дійсності були правильно й 
повно розглянуті, проаналізо-
вані, після чого було прийнято 
об’єктивне рішення про видачу 
дозволу органом (його посадов-
цем) дозвільної системи. Під 
час прийняття такого рішення 
посадова особа зазначеного 
органу має ґрунтувати свої ви-
сновки на фактах реально існу-
ючої дійсності. Органи дозвіль-
ної системи за допомогою своїх 
посадовців зобов’язані зібрати 
й оцінити всю існуючу інфор-
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мацію, тобто всі фактичні дані 
стосовно законності отримання 
бажаного дозволу.

Принцип публічності харак-
теризується здійсненням відпо-
відних дій в інтересах усього сус-
пільства. У загальному розумінні 
під ним розуміється здійснення 
дозвільної діяльності владно, 
тобто від імені держави. Слід 
звернути увагу на те, що ініціа-
тором дозвільних правовідносин 
(наприклад, щодо отримання до-
зволу) може бути фізична або 
юридична особа, якій необхід-
но отримати відповідний дозвіл. 
Якщо ж йдеться про перевірку 
дотримання законності користу-
вання останнім, ініціатором ви-
ступають державні органи. Роз-
глядуваний принцип виявляє 
себе в останньому випадку.

Принцип економії процесу-
альних засобів знаходить свій 
прояв у вимогах простоти й еко-
номічності діяльності органів до-
звільної системи стосовно видачі 
потрібних дозволів. Але його ре-
алізація в жодному разі не до-
пускає припущення спрощення 
у видачі відповідних дозволів. 
Іншими словами, дозвільній ді-
яльності в першу чергу належить 
ґрунтуватися на чіткому дотри-
манні чинного законодавства.

Принцип безпосередності, 
який є досить важливим у до-
звільній системі, вимагає, щоб 
між органом, що має дозвільні 
повноваження, та іншою сто-

роною (особою, яка потребує 
отримати дозвіл) було якомога 
менше посередніх (проміжних) 
елементів, що впливають на вну-
трішнє переконання тих, хто при-
ймає рішення щодо його видачі.

Характерна риса принципу 
контролю виражається в тому, 
що в кожному процесі існує 
ідея про можливість перегляду 
прийнятого по справі рішення. 
Можна погодитися з думкою І.О. 
Галагана, який переконує, що 
цей принцип поширюється й на 
адміністративний процес. Але в 
останньому він не має повного 
закріплення через неоператив-
ність і нерозвиненість процесу-
альних форм цього принципу. 
Контроль у переважній більшості 
проваджень має місце тільки за 
остаточним рішенням по справі 
[4, с.181]. Орган дозвільної сис-
теми спочатку дає необхідний 
дозвіл, потім особа, яка його 
отримала, здійснює певну діяль-
ність, а вже після цього вказаний 
орган має право контролювати 
законність його використання. 
Отже, органи дозвільної системи 
по-перше, здійснюють контроль, 
коли вирішують питання про ви-
дачу дозволу, по-друге, контро-
люють використання останнього. 

Деякі принципи дозвільної 
системи отримали своє законо-
давче закріплення. Наприклад, 
у ст. 3 Закону України «Про до-
звільну систему у сфері госпо-
дарської діяльності» знайшли 
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відбиття наступні принципи: 
(1) захист прав, законних інтер-
есів суспільства, територіаль-
них громад і громадян, життя 
громадян, охорона навколиш-
нього природного середовища 
й забезпечення безпеки дер-
жави; (2) розвиток конкуренції; 
(3) прозорість процедури видачі 
документів дозвільного харак-
теру; (4) додержання рівності 
прав суб'єктів господарювання 
під час видачі таких документів; 
(5) відповідальність посадових 
осіб дозвільних органів, держав-
них адміністраторів і суб’єктів 
господарювання за порушення 
вимог законодавства з питань 
видачі дозвільних документів; 
(6) зниження рівня державного 
регулювання господарської ді-
яльності; (7) установлення єди-
них вимог до порядку видачі до-
кументів дозвільного характеру.

Перелічені в цьому Законі 
принципи можна визначити як 
специфічні, притаманні діяль-
ності органів дозвільної системи 
тільки в царині господарської ді-
яльності. При цьому, як бачимо, 
законодавець обійшов увагою 
ті загальнотеоретичні принци-
пи права, що розглянуті нами 
вище. Наприклад, обов’язково-
властивий будь-якій діяльнос-
ті державного органу, (в тому 
числі й органу дозвільної систе-
ми) принцип законності так і не 
знайшов свого законодавчого 
закріплення у названому Законі.

До речі, цей принцип не за-
кріплено і в інших нормативно-
правових актах. Приміром, у ст. 5 
Закону України «Про дозвільну 
діяльність у сфері використан-
ня ядерної енергії», де наво-
диться перелік основних прин-
ципів дозвільної діяльності у 
сфері використання ядерної 
енергії, серед них принципу за-
конності теж немає.

Якщо далі аналізувати Закон 
України «Про дозвільну систему 
у сфері господарської діяльнос-
ті» стосовно принципів, треба за-
уважити, що ст. 1 розкриває суть 
ще 2-х принципів. Так, згідно з 
принципом мовчазної згоди – 
принцип, суб’єкт господарюван-
ня набуває право на проваджен-
ня певних дій щодо проваджен-
ня господарської діяльності (або 
її видів) без отримання відпо-
відного документа дозвільного 
характеру за умови, якщо ним 
або уповноваженою особою в 
установленому порядку подано 
заяву й документи в повному 
обсязі, але в установлений за-
коном строк дозвільний доку-
мент або рішення про відмову 
в його видачі ще не видано або 
не направлено. Відповідно до 
принципу організаційної єднос-
ті видача документів дозвільно-
го характеру (переоформлення, 
видача дублікатів, анулювання) 
суб’єктам господарювання від-
бувається в дозвільному центрі 
шляхом взаємодії представників 
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дозвільних органів, що забезпе-
чується державним адміністра-
тором.

Сутність цих 2-х принципів, 
на нашу думку, в цьому Законі 
закріплено повністю, логічно і 
зрозуміло. Вони й далі в ньому 
зустрічаються. Для правиль-
ного розуміння й застосування 
норм права законодавець дає 
їх визначення.

Перелік усіх розглянутих ви-
ще принципів, звичайно, не є ви-
черпними, але названі нами ви-
значальними для розкриття зміс-
ту дозвільної системи України.

Слід підкреслити, що тільки 
через розуміння принципів мож-
на досягти позитивних результа-
тів у практичній реалізації орга-
нами дозвільної системи своїх 
повноважень. Остання проти-
стоїть свавіллю і вседозволе-
ності в державному управлінні 
і практично належним чином 
впливає на всі його структури 
[10, с.35]. Принципи ж діяльнос-
ті органів дозвільної системи, їх 
місце в доктрині адміністратив-
ного права, взаємозв’язок, вза-
ємовплив, взаємозалежність та 
інші питання ще потребують по-
глибленого вивчення.
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ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Мартиновський В.В.

Статья посвящена комплексному анализу и определению сути принципов деятель-
ности органов разрешительной системы. Рассмотрены общетеоретические специфические  
принципы, а также принципы разрешительной системы Украины, закрепленные в законода-
тельстве. Приведены результаты исследования, касающиеся правового регулирования дея-
тельности органов разрешительной системы в Украине.
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ПРОБЛЕМИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ 
ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ, 
ЗАСТОСОВУВАНИХ ПРИРОДООХОРОННИМИ 

ОРГАНАМИ

Уявлення про поняття «ад-
міністративний примус», його 
типологію й види, що склали-
ся останнім часом, є результа-
том численних досліджень та-
ких учених-адміністративістів, 
як, Ю.П. Битяк, М.І. Єропкін, 
Д.М. Бахрах, Л.М. Розін, В.А. Юсу-
пов [Див.: 2,4,8,10] та ін. Разом із 
тим проблема класифікації цієї 
правової категорії так і не одер-
жала однозначного вирішення у 
відповідних публікаціях, незва-
жаючи на велике практичне і те-
оретичне значення наукових ро-
біт зазначених правників. Чітка 
ж класифікація необхідна перш 
за все для з’ясування сутності 
різноманітних заходів примусу, 

що застосовуються органами 
виконавчої влади, в тому числі 
природоохоронними, для усві-
домлення їх мети, правового по-
тенціалу, співвідношення і вза-
ємодії. Крім того, вона дозволяє 
окреслити типи й види конкрет-
них заходів примусу шляхом 
їх диференціації з метою їх по-
дальшого вивчення. 

Однак перш ніж класифіку-
вати заходи адміністративного 
примусу, необхідно їх система-
тизувати, тобто визначити, які 
саме з них належать до нього. 
Спробуємо вирішити це завдан-
ня щодо адміністративно-при-
мусових заходів, застосування 
яких належить до компетенції 
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природоохоронних органів. Ще 
раз наголосимо, що в законо-
давстві жоден захід не визнача-
ється як примусовий. Ось чому, 
відносячи той чи інший захід до 
числа адміністративно-примусо-
вих, треба, на нашу думку, вихо-
дити з наступного: (1) цей захід 
використовується в державному 
управлінні для охорони суспіль-
них відносин, що виникають у 
цій сфері державної діяльності; 
(2) його застосовують з метою 
охорони природи, тобто попе-
редження або припинення пра-
вопорушень у природоохоронній 
царині або притягнення винних 
до відповідальності (як прави-
ло, адміністративної); (3) опе-
рують цим заходом саме в при-
мусовому порядку, незалежно 
від волі й бажання суб’єкта, до 
якого він застосовується, як 
правило, з можливістю викорис-
тання для його реалізації інших 
примусових заходів; (4) він за-
стосовується до осіб, не підпо-
рядкованих природоохоронно-
му органу чи посадовцеві, який 
його використовує; (5) підстави 
й порядок вжиття цього заходу 
встановлено адміністративно-
правовими нормами.

Повноваження природоохо-
ронних органів, у тому числі щодо 
застосування різних примусо-
вих заходів, визначені Законами 
України «Про охорону навколиш-
нього природного середовища», 
«Про екологічну мережу», «Про 

відходи»,  «Про державну геоло-
гічну службу», «Про державний 
контроль за використанням та 
охороною земель» та ін. Аналізу-
ючи норми  цих правових актів і 
враховуючи зазначені ознаки ад-
міністративно-примусових захо-
дів, до них відносимо: (1) вимо-
гу припинити протиправну пове-
дінку, (2) перевірку документів, 
(3) внесення приписів про усу-
нення причин правопорушень у 
галузі екології, (4) припинення 
робіт і заборона експлуатації 
механізмів, (5) попередження, 
(6) штраф, (7) особистий огляд, 
(8) огляд речей, вантажів, багажу, 
транспортних засобів, мислив-
ської зброї, різних об’єктів тощо, 
(9) вилучення речей і докумен-
тів, (10) накладення адміністра-
тивних стягнень, передбачених 
Кодексом України про адміні-
стративні правопорушення та 
законами, (11) відвідування під-
приємств, установ і організацій, 
(12) входження на земельні ді-
лянки, в приміщення юридичних 
і фізичних осіб, (13) внесення по-
дання до державних органів, під-
приємств, установ, організацій, 
посадових осіб про необхідність 
усунення причин та умов, що 
сприяли вчиненню правопору-
шень у царині охорони природи, 
(14) тимчасове обмеження до-
ступу громадян на окремі ділян-
ки місцевості чи об’єкти з метою 
запобігання охорони здоров’я 
громадян і природи (блокування 
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районів місцевості, окремих спо-
руд та об’єктів), (15) зупинення і 
припинення діяльності об’єктів 
дозвільної системи тощо. 

Як видно із наведеного пе-
реліку, заходи адміністративного 
примусу суттєво відрізняються 
один від одного, що дозволяє 
здійснити їх наукову класифіка-
цію. Необхідно підкреслити, що 
питання класифікації таких захо-
дів було й залишається одним з 
найбільш дискусійних у науковій 
і навчальній юридичній літера-
турі. У 40-х і в першій половині 
50-х років ХХ ст. панівною була 
двоскладова класифікація, за 
якою всі ці заходи поділялися на 
заходи адміністративного стяг-
нення й адміністративно-запо-
біжні. Її недосконалість полягала 
в описовому характері й неодно-
рідності заходів другої класифі-
каційної групи. Попри всю різно-
манітність позицій у ставленні 
вчених до цих 2-х груп заходів, 
адміністративісти були одностай-
ні в тому, що адміністративне 
стягнення застосовується лише 
для покарання винних у вчинен-
ні адміністративного проступку, а 
адміністративно-запобіжні – для 
запобігання правопорушенням 
або їх припинення. Уже із цього 
видно, що друга група заходів 
неоднорідна, що й переконливо 
довели подальші дослідження.

Першим на неоднорідність 
адміністративно-запобіжних за-
ходів звернув увагу М.І. Єропкін 

[5, с. 60-68], згодом його думку 
підтримало чимало дослідників. В 
основу класифікації заходів адмі-
ністративного примусу науковець 
поклав потрійну мету їх застосу-
вання: а) запобігання правопо-
рушенням у галузі охорони при-
роди й недопущення утворення 
певної протиправної ситуації; б) 
припинення розпочатого або вже 
вчиненого протиправного діяння 
й забезпечення провадження в 
справах про адміністративні про-
ступки в цій сфері; в) покарання 
осіб, які вчинили такі  правопору-
шення. Відповідно до потрійного 
призначення заходи адміністра-
тивного примусу були поділені 
теж на три групи: адміністратив-
но-запобіжні, адміністративного 
припинення й адміністративного 
стягнення. Класифікація, запро-
понована М.І.Єропкіним, часто 
зазнавала критики, але це не за-
вадило їй зберегти свою актуаль-
ність до сьогодення. 

Подальші дослідження про-
блем адміністративного примусу 
не усунули дискусійних питань 
щодо його класифікації й не до-
помогли формуванню єдності 
поглядів адміністративістів як на 
саму систему, так і на підстави 
їх диференціації. На даний час 
існують різні точки зору стосов-
но як кількості видів цих заходів, 
так і назв окремих їх груп.

Наприклад Д.М. Бахрах 
поділяє заходи адміністратив-
ного примусу на 3 види: ад-
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міністративно-відновлюваль-
ні, адміністративного припинен-
ня і адміністративного стяг-
нення [3, с. 59-64.]. Але в окре-
мих публікаціях він вирізняє ще 
й 4-й вид – заходи адміністра-
тивно-процесуального забезпе-
чення (примусу). В.К. Шкарупа 
переконує, що для діючої пра-
вової системи характерні  такі 
основні види державного при-
мусу, як заходи (а) припинення 
(процесуального забезпечення), 
(б) попередження, (в) право-
відновлення, (г) юридичної від-
повідальності. Проте надалі в 
деяких працях заходи правовід-
новлення він не виділяє.

Оригінальну диференціа-
цію заходів адміністративного 
примусу запропонував Л.М. Ро-
зін. Критерієм класифікації, на 
його думку, є мета застосуван-
ня останніх, відповідно до якої 
вчений називає 5 видів адміні-
стративного примусу: а) адміні-
стративні стягнення, що засто-
совуються з метою покарання 
правопорушника; б) заходи ад-
міністративного припинення, які 
використовуються для припи-
нення вчинюваних правопору-
шень; в) заходи процесуального 
примусу, що дозволяють уста-
новити факт правопорушення й 
особу порушника, скласти необ-
хідні процесуальні документи; 
г) поновлювальні, призначе-
ні для поновлення порушеного 
правопорядку чи прав громадян; 

д) адміністративно-примусові, 
якими оперують з метою попе-
редження правопорушень 
[9, с. 182-189]. 

Ю.П. Битяк  відзначає, що 
логічно застосувати спочатку 
заходи адміністративного запо-
бігання (попередження), потім – 
припинення правопорушень, і 
лише тоді заходи адміністратив-
ного стягнення [4, с. 158].  Такої ж 
класифікації дотримуються Л.В. 
Коваль [7, с. 94], Ківалов С.В., 
Біла Л.Р. [6, с. 41] й Є.В. Додін. 
На думку Ю.П. Битяка, призна-
чення заходів адміністративного 
примусу свідчить про їх різно-
манітність і дозволяє доцільно 
варіювати ними, поєднувати їх 
з іншими заходами державного 
впливу. Відповідно до цього пра-
вознавець поділяє їх на 3 групи. 
Це заходи: (а) адміністративно-
го запобігання (адміністратив-
но-попереджувальні) (приміром, 
перевірка документів, огляд 
особистий, речей, внесення 
подання про усунення причин 
правопорушень тощо); (б) адмі-
ністративного припинення (ви-
лучення речей і документів та 
ін.); (в) адміністративного стяг-
нення (попередження, штраф, 
позбавлення спеціального пра-
ва тощо) [4, с. 111, 112].

Дещо своєрідно визначає 
види адміністративного примусу 
В.К. Колпаков. Він також поділяє 
їх на 3 групи, але назви їх фор-
мулює оригінальні – як заходи 
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(а) адміністративного поперед-
ження, (б) запобіжні адміністра-
тивні й (в) заходи відповідальності 
за порушення нормативно-право-
вих положень [8, с. 198]. 

Цікаву, певною мірою 
об’єднуючу класифікацію захо-
дів адміністративного примусу 
запропонували В.М. Манохін і 
Ю.С. Адушкін. Вони вирізняють 
запобіжні заходи (контрольно-
профілактичні, спрямовані на 
виявлення правопорушень, і 
особливі, що мають за мету за-
безпечити особливу, винятко-
ву державну або громадську 
необхідність) і правові санкції, 
до яких відносять заходи при-
пинення, процесуального забез-
печення, правовідновлювальні й 
заходи покарання (або стягнен-
ня) [1, с. 17, 18.].

Отже, ми навели основні 
точки зору, які домінують в адмі-
ністративно-правовій літературі 
щодо видів адміністративного 
примусу. Правда, тут ідеться 
про адміністративний примус 
взагалі, але види примусу, яки-
ми оперують природоохоронні 
органи, майже нічим від них не 
відрізняються. І все ж таки зали-
шається відкритим питання, яка 
точка зору найпереконливіша? 
Щоб відповісти на нього, здій-
снимо власну спробу диферен-
ціювати ці заходи.

Перш за все в основу класи-
фікації заходів адміністративно-
го примусу належить покласти 

усталені функціональні зв’язки, 
вимоги логічної впорядкова-
ності складників системи, чітке 
системно-структурне їх співвід-
ношення. Дослідження сталих 
внутрішніх зв’язків, що існують в 
логічній системі «адміністратив-
ний примус», доцільно здійсни-
ти за допомогою інструментарію 
наукової класифікації. Зазначи-
мо, що класифікація (лат. classis 
«розряд» + facere «робити, роз-
кладати») як процес первісно за 
своєю суттю внутрішньо запро-
грамована на позначення 2-х ка-
тегорій дій: по-перше, процесу 
розкладання на класи, по-друге, 
результату цього процесу – ви-
значення системи співпідрядних 
понять (класів, об’єктів) якоїсь 
галузі знань. Додатково вико-
ристаємо точку зору В.А. Юсу-
пова, який пропонує в основу 
класифікацій правозастосовних 
актів включати такі 4 правила 
поділу обсягу поняття, як-то: 
а) наявність однієї й тієї ж підста-
ви; б) рівність обсягу всіх членів 
класифікації обсягу класу, що ди-
ференціюється; в) необхідність 
взаємного виключення одне од-
ним окремих членів класифікації; 
г) логічна безперервність поділу 
на підкласи [10, с. 111].

Правильним, на нашу дум-
ку, є підхід до класифікації ана-
лізованих заходів не тільки з 
урахуванням мети і способу за-
безпечення правопорядку, а й 
правових чинників, які в сукуп-
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ності можуть становити критерій 
для більш детальної їх дифе-
ренціації. У зв’язку із цим вва-
жаємо, що під час розроблення 
критеріїв класифікації заходів 
адміністративного примусу в 
царині охорони природи тре-
ба враховувати всі обставини, 
пов’язані з правовою регламен-
тацією підстав, умов, порядку й 
кінцевої мети їх застосування. 
Звідси випливає класифікація 
розглядуваних заходів за більш 
широким колом ознак: а) за спо-
собом забезпечення правопо-
рядку; б) за метою використан-
ня; в) за фактичними підставами 
застосування; г) за правовими 
наслідками використання; д) за 
процесуальними особливостя-
ми здійснення тощо. За своїм 
значенням вони нерівнозначні, 
але в сукупності дають підстави 
для чіткого відмежування різних 
заходів адміністративного при-
мусу один від одного. 

Відповідно до цього дослі-
джувані заходи, якими оперують 
природоохоронні органи, можна 
поділити на 3 групи: (а) спрямо-
вані на попередження правопо-
рушень (їх точніше буде назвати 
адміністративно-запобіжними), 
(б) застосуванням яких досяга-
ється припинення протиправної 
поведінки (заходи адміністра-
тивного припинення), (в) адмі-
ністративної відповідальності 
(адміністративного стягнення). 
На наше переконання, така 

диференціація найбільш чітко 
віддзеркалює правоохоронне 
призначення адміністративного 
примусу, види якого застосову-
ють органи охорони природи.

Заперечення Д.М.Бахраха 
проти існування адміністратив-
но-запобіжних заходів, які він 
зараховує до заборон (норм 
права), оскільки їх звернено не 
до окремої особи, а до всіх (або 
багатьох) громадян, ґрунтується 
на тому, що загальні заборони, 
на думку вченого, не викликають 
конкретних правовідносин, але 
ж поза них не може бути й при-
мусу [3, с. 13.]. Таку позицію не 
можна визнати беззаперечною, 
тому що адміністративно-запо-
біжні заходи можуть застосову-
ватися як до груп громадян, так і 
до окремих осіб (наприклад, пе-
ревірка документів тощо).

Погляди дослідників адмі-
ністративного примусу на існу-
вання заходів адміністративно-
відновлювальних неоднозначні. 
Найпослідовнішим прихильни-
ком функціонування зазначеного 
виду заходів адміністративного 
примусу є Д.М. Бахрах. До остан-
ніх часто зараховуються заходи 
припинення, оскільки вони часто 
використовуються для ліквідації 
шкідливих наслідків, заподіяних 
правопорушенням, і відновлення 
порушеного правопорядку.

У юридичній літературі ви-
словлені серйозні заперечення 
проти віднесення зазначених за-
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ходів до правовідновлювальних. 
З нашої точки зору,  варто визна-
ти більш переконливою позицію 
тих правників, які вважають, що 
правовідновлення як основна 
мета адміністративному приму-
су не властиве. Аналіз цих захо-
дів показує, що до них віднесено 
різногалузеві заходи примусу – 
цивільно-правові, фінансово-
правові, кримінально-процесу-
альні, тому адміністративним 
примусом їх вважати не можна.

Деякі вчені-адміністративіс-
ти висловлюють думку про іс-
нування ще однієї самостійної 
групи заходів адміністративного 
примусу – заходів адміністра-
тивно-процесуального забезпе-
чення (примусу). Не вдаючись 
до їх детального аналізу, вва-
жаємо за необхідне зазначити, 
що така група заходів примусу 
реально існує, але вона є од-
ним з видів заходів припинен-
ня, а не примусу взагалі. Інакше 
кажучи, якщо визначати місце 
заходів адміністративно-проце-
суального забезпечення в сис-
темі адміністративного примусу, 
можна констатувати, що це не 
вид примусу, а його підвид. До 
того ж слід звернути увагу на 
дещо некоректне оперування в 
цьому випадку категорією «ад-
міністративно-процесуальне за-
безпечення». Цим автори ніби 
ототожнюють адміністративний 
процес із провадженням у спра-
вах про адміністративні пра-

вопорушення у сфері охорони 
природи, з чим ми не можемо 
погодитись. Адміністративний 
процес складає велика кіль-
кість проваджень, у тому числі 
й щодо застосування заходів 
адміністративно-запобіжних, ад-
міністративного припинення й 
провадження у справах про ад-
міністративні правопорушення в 
галузі охорони природи. Отже, 
адміністративно-процесуальни-
ми є всі заходи адміністративно-
го примусу, оскільки діяльність 
щодо їх застосування і є адміні-
стративним процесом.

Що ж стосується визначення 
видів адміністративного приму-
су В.К. Колпаковим, зауважимо, 
що перші 2 групи правознав-
цем названо практично однако-
во – «заходи адміністративно-
го попередження» і «запобіжні 
адміністративні заходи»: адже 
терміни «попередження» і «за-
побігання» є синонімічними, а 
запобіжні заходи можна теж на-
звати попереджувальними (або 
профілактичними). Назва ж 
останнього виду примусу – «за-
ходи відповідальності за пору-
шення нормативно-правових по-
ложень» – взагалі не має ніяких 
меж, по суті, це те ж саме, що і 
«юридична відповідальність». 

Як уже зазначалося, на сьо-
годні більшість вітчизняних ад-
міністративістів підтримує по-
діл заходів адміністративного 
примусу на заходи запобігання, 
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припинення і стягнення. Відпо-
відні дискусії часто викликає від-
несення того чи іншого конкрет-
ного заходу до однієї з перших 
2-х груп (види адміністративних 
стягнень, визначені законодав-
ством). Спробуємо сформулю-
вати свою позицію щодо цього 
питання без звернення до аналі-
зу відмінних точок зору, про що 
авторка статті вестиме мову в 
наступних публікаціях. 

Адміністративно-запобіжни-
ми в правовій літературі визна-
ються заходи, що дозволяють 
виявляти правопорушення, не 
допускати їх у майбутньому, за-
безпечувати охорону природи за 
різних надзвичайних обставин. 
До заходів цієї групи, які засто-
совують природоохоронні ор-
гани, вважаємо, слід віднести: 
(1) перевірку документів; 
(2) огляд – особистий і огляд 
речей, вантажів, багажу, тран-
спортних засобів, різних об’єктів; 
(3) безперешкодне відвідування 
підприємств, установ та органі-
зацій; (4) вільне входження на 
земельні ділянки, в  приміщен-
ня громадян, юридичних осіб; 
(5) внесення подань у державні 
(недержавні) органи, підприєм-
ства, установи, організації, по-
садовим особам про необхід-
ність усунення причин та умов, 
що сприяли вчиненню правопо-

рушень; (6) тимчасове обмежен-
ня доступу громадян на окре-
мі ділянки місцевості й об’єкти 
(блокування районів місцевості, 
окремих споруд та об’єктів); (7) 
використання засобів зв’язку, 
що належать підприємствам, 
установам чи організаціям.

Заходи адміністративного 
припинення – це засоби приму-
сового переривання (припинен-
ня) протиправних діянь. До них, 
на наше переконання, треба 
включити: (1) вимогу припинити 
протиправну поведінку; (2) до-
ставку порушника;  (3) особистий 
огляд і огляд речей; (4) вилучен-
ня речей і документів; (5) зупи-
нення і припинення діяльності 
об’єктів дозвільної системи. 

Що стосується адміністратив-
них стягнень, то природоохоронні 
органи в даний час мають право 
застосовувати тільки 3 їх види – 
попередження, позбавлення спе-
ціального права (приміром, права 
полювання) і штраф.

На закінчення зауважимо, 
що наведена класифікація, як і 
будь-яка взагалі, є дещо умов-
ною. Її мета – якнайповніше 
з’ясувати сутність тих чи інших 
заходів адміністративного при-
мусу, підстав і порядку їх засто-
сування природоохоронними 
органами України.
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ПРОБЛЕМЫ  СИСТЕМАТИЗАЦИИ И КЛАССИФИКАЦИИ МЕР АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ПРИНУЖДЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИРОДООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ

Коваленко Л.П.

Статью посвящено теоретическим и практическим проблемам охраны окружающей при-
родной среды мерами административного принуждения, которые используют в своей дея-
тельности природоохранные органы. Комплексно исследуются проблемы каждого вида адми-
нистративного принуждения, что позволило раскрыть их правовою природу, обосновывается 
классификация мер административного принуждения в области охраны окружающей при-
родной среды, формулируются предложения и рекомендации, направленные на усовер-
шенствование законодательства и практики применения административного принуждения  
природоохранными органами.

Ключевые слова: административно-правовые меры, административное принуждение, 
административное правонарушение в сфере охраны окружающей природной среды, меры 
административного предупреждения, меры административного пресечения правонаруше-
ний, административные взыскания.

 
PROBLEMS OF SYSTEMATIZATION AND CLASSIFICATION OF MEASURES OF 

ADMINISTRATIVE ENFORCEMENT, APPLIED BY NATURE PROTECTION BODIES 
Kovalenko L.P.

The Article is dented to theoretical and practical problem of environment protection by 
administrative enforcement, which use nature protection organs in its activity. Problems of each 
type of the administrative enforcement that has allowed to reveal their legal nature are researched, 
categorization of the measures of the administrative enforcement in the fi eld of environment 
protection is proved suggestions and recommendations, directed at improvement of legislation and 
practice of using of the administrative enforcement by nature protection organs.

Key words: administrative-legal measures, administrative enforcement, administrative 
offense in fi eld of environmental protection, measures of the administrative prevention, measures 
of administrative intersection of offenses, administrative recovery.
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ЩОДО СКЛАДНИКІВ АДМІНІСТРАТИВНО-
ПРАВОВОГО СТАТУСУ ГРОМАДЯН ЯК 

УЧАСНИКІВ ІНФОРМАЦІЙНИХ ВІДНОСИН
Реформування державно-

го управління в Україні потре-
бує подальшого вдосконалення 
механізму забезпечення його 
прозорості й відкритості, чому  
значною мірою сприяє зміц-
нення адміністративно-право-
вого статусу громадян як учас-
ників інформаційних відносин. 
Адже чим краще суспільство 
поінформовано про завдання, 
можливості й діяльність органів 
державного управління й орга-
нів місцевого самоврядування, 
тим повніше задовольняються 
інформаційні потреби суспіль-
ства в цілому та його окремих 
членів. Водночас,  обмеження 
доступу громадян до інформа-
ції, намагання маніпулювати 
суспільною свідомістю, зокрема, 
шляхом поширення недостовір-
ної, неповної або упередженої 
інформації, є однією з основних 
реальних і потенційних загроз 
національній безпеці України, 
стабільності в суспільстві (ст. 7 
Закону України «Про основи на-
ціональної безпеки України» [1; 
2003. – № 39. – Ст. 351].

У такому аспекті реаліза-
цію конституційного права  на 
інформацію (ч. 2 ст. 34 Консти-
туції України) в широкому розу-
мінні, приміром, Є.М. Хазов роз-
глядає як засіб індивідуальної 
або колективної участі громадян 
України в управлінні державни-
ми справами, яке здійснюється 
як у формі ініціативній, за якої 
носій прав сам визначає необ-
хідність і порядок їх реалізації, 
організовує їх здійснення, так і  
у відповідній процедурно-пра-
вовій, за якої законами з тим чи 
іншим ступенем визначеності 
передбачаються порядок, про-
цедура реалізації громадяна-
ми своїх інформаційних прав, 
свобод та обов’язків, послідов-
ність дій самого носія останніх, 
а також безпосередній зміст цих 
дій [4, с. 81]. Обмеження зазна-
ченого права може здійснюва-
тися виключно законами в ін-
тересах національної безпеки, 
територіальної цілісності або 
громадського порядку з метою 
запобігання заворушенням чи 
злочинам, охорони здоров’я на-
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селення, захисту репутації або 
прав інших людей,  запобігання 
розголошенню конфіденційно 
одержаної інформації або під-
тримання авторитету й неупе-
редженості правосуддя.

Право громадян на інфор-
мацію реалізується :

– за їх ініціативою  шля-
хом здійснення ними таких ак-
тивних дій, як (а) звернення із 
запитами до відповідних дер-
жавних органів та їх посадо-
вих осіб та (б) доступу до за-
сідань колегіальних суб’єктів 
владних повноважень (ст. 5 
Закону України «Про доступ 
до публічної інформації» [5]); 
(в) звернення до органів дер-
жавної влади й органів місце-
вого самоврядування, інших 
органів, підприємств, установ 
та організацій (ст. 40 Конститу-
ції України, Закон України «Про 
звернення громадян» [1; 1996. – 
№ 47. – Ст. 256]); (г) участь  у 
місцевих референдумах, за-
гальних зборах громадян, місце-
вих ініціативах, у роботі в підго-
товчих комісіях і робочих групах 
з розробки проектів рішень ор-
ганів державної влади й органів 
місцевого самоврядування тощо 
(ст. 7 - 9, 47 та ін. Закону України 
«Про місцеве самоврядування 
в Україні» [1; 1997. – № 24. – 
Ст. 170]); (д)  захист права на 
інформацію (ст. 55 Конституції 
України, статті 5 і 7 Закону «Про 
інформацію» [6]) та ін. 

– за обов’язком відповідних 
органів державної влади й ор-
ганів місцевого самоврядуван-
ня, їх посадовців (а) надавати 
громадянам та оприлюднювати 
публічну інформацію шляхом 
створення у державних орга-
нах спеціальних інформацій-
них служб або систем, що за-
безпечують у встановленому 
порядку доступ до інформації 
(ст.3 Закону України «Про до-
ступ до публічної інформації»); 
(б) звітування посадових осіб 
про свою діяльність (ст. 42 За-
кону «Про місцеве самовряду-
вання в Україні»); (в) проведен-
ня референдумів, скликання
загальних зборів громадян; 
(г) залучення громадян до учас-
ті в діяльності органів держав-
ної влади й органів місцевого 
самоврядування; (д) створення 
механізму реалізації права на 
інформацію; (е) здійснення дер-
жавного контролю за додержан-
ням законодавства про інфор-
мацію (ст. 48 Закону) та ін.

Таким чином, ідеться про 
особливий вид суспільних відно-
син, впорядкованих законами, – 
інформаційних, у яких можна 
виділити суб’єктів, об’єкт і ме-
ханізм правового регулювання. 
У нашому дослідженні актуаль-
ним є перший складник право-
відносин –  суб’єктний склад 
їх учасників та їх адміністра-
тивно-правовий статус. Стаття 
4 Закону «Про інформацію», 
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ст. 12 Закону «Про доступ до 
публічної інформації» називає 
суб’єктами інформаційних від-
носин  фізичних та юридич-
них осіб, об’єднання громадян, 
суб’єктів владних повноважень; 
запитувачів та розпорядників ін-
формації, структурний підрозділ 
(відповідальну особу) з питань 
запитів на інформацію. Залежно 
від ролевих функцій зазначені 
суб’єкти можуть стати учасни-
ками  відносин в інформаційній 
сфері як автори, споживачі, по-
ширювачі та зберігачі (охоронці) 
інформації. Найчастіше в царині 
державного управління грома-
дяни вступають в інформаційні 
правовідносини як споживачі  ін-
формації, оскільки їх діяльність, 
як правило, спрямована на її 
пошуки й одержання. Для за-
доволення такої особистої або 
суспільної мети (інтересу) вони 
наділені сукупністю певних прав 
та обов’язків, а також несуть від-
повідальність за правопорушен-
ня в інформаційній сфері, тобто 
мають відповідний адміністра-
тивно-правовий статус. Розгля-
немо ці питання докладніше. 

Відповідно до ст. 5 Закону 
«Про інформацію», учасники 
цих відносин мають право віль-
но одержувати, використову-
вати, поширювати, зберігати і 
захищати інформацію, необхід-
ну для реалізацію своїх прав, 
свобод і законних інтересів, а 
саме про (а) діяльність органів 

державної влади, (б) народних 
депутатів, (в) органів місцево-
го самоврядування й місцевої 
державної  адміністрації. Варто 
звернути увагу на те, що зазна-
чені положення закону не да-
ють вичерпного переліку прав 
громадян у цій царині. Між тим 
аналіз чинного законодавства 
дозволяє поділити основні ін-
формаційні права громадян на 
наступні: 

1. Право на доступ до інфор-
мації, яке містить у собі право-
мочність її шукати й отримувати  
будь-яким законним способом. 
При цьому загальним об’єктом 
правовідносин виступає всяка 
відкрита інформація, доступ до 
якої не обмежено статтями 32 і 
34 Конституції, статтями 11 і 21 та 
ін. Закону «Про інформацію», ін-
шими законами України. Окремі 
(галузеві) об’єкти інформаційних 
правовідносин, як їх спеціальні 
суб’єкти, конкретизовані у низ-
ці законів. Так, за ст. 51 Закону 
України «Про освіту» [1; 1991. – 
№ 34. — Ст. 451] вихованці, учні, 
студенти, курсанти, слухачі, ста-
жисти, клінічні ординатори, аспі-
ранти, докторанти мають право 
на доступ до інформації в усіх га-
лузях знань. Стаття 39 Основ за-
конодавства України про охоро-
ну здоров’я [1; 1993.– № 4.— Ст. 
19] надає пацієнтові, який досяг 
повноліття,  право на отримання 
достовірної й повної інформації 
про стан свого здоров'я, в тому 
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числі й на ознайомлення з від-
повідними медичними докумен-
тами, що його стосуються. Ме-
дичний працівник зобов'язаний 
надати пацієнтові в доступній  
для того формі відомості  про 
стан його здоров'я, мету про-
ведення запропонованих до-
сліджень і лікувальних заходів, 
прогноз можливого розвитку 
захворювання, у тому числі й 
про наявність ризику для життя 
і здоров'я.

2. Право на вільне поширен-
ня інформації будь-яким закон-
ним способом, яке може бути ре-
алізовано як індивідуально, так і 
колективно  (наприклад, через 
громадські та інші об’єднання). 
Загальним об’єктом таких пра-
вовідносин  виступає всяка від-
крита інформація, яка не завдає 
шкоди іншим учасникам інфор-
маційних відносин і поширення 
якої не заборонено законом (зо-
крема, ст. 10 Закону «Про інфор-
мацію»). Згідно зі ст. 25 Закону 
України «Про захист прав спо-
живачів» [1; 1991. –№ 30.—Ст. 
379] громадські організації спо-
живачів  вправі  вносити органам 
виконавчої влади і суб'єктам 
господарювання пропозиції про 
тимчасове зупинення випуску 
й реалізації продукції, що від-
повідає встановленим вимогам 
щодо її якості, про припинення 
виробництва й вилучення з реа-
лізації тієї, що становить небез-
пеку для життя, здоров'я чи май-

на громадян або завдає шкоди 
навколишньому природному се-
редовищу, про фальсифіковану 
й дефектну продукцію,  коригу-
вання цін, установлених з пору-
шенням законодавства, а також  
інформувати споживачів про їх 
права  тощо.

3. Право на захист від де-
структивної (шкідливої) інфор-
мації, під якою розуміються ві-
домості, розповсюдження яких 
можливе лише за умов та в об-
сягах, визначених законом.  Га-
лузеві (спеціальні) об’єкти такої 
інформації,  як і їх суб’єкти, ви-
значаються законами. Примі-
ром, ч. 3 ст. 24 Закону України 
«Про свободу совісті та релігійні 
організації» [1; 1991. – № 25. — 
ст. 283] визначає, що  священ-
нослужителі, релігійні пропо-
відники, наставники, інші пред-
ставники зарубіжних організацій, 
які є іноземними громадянами й 
тимчасово перебувають в Укра-
їні, можуть займатися проповід-
уванням релігійних віровчень, 
виконанням релігійних обрядів 
чи іншою канонічною діяльністю 
лише в тих релігійних організа-
ціях, за запрошенням яких вони 
прибули, й за офіційним пого-
дженням з державним органом, 
що здійснив реєстрацію статуту 
(положення) відповідної релі-
гійної організації. Особливості 
обігу рекламної інформації на 
телебаченні й радіо передбаче-
ні, зокрема, ст. 13 Закону Укра-
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їни «Про рекламу» [1; 1996. – 
№ 39. — Ст. 181],  за якою час 
мовлення, відведений на ре-
кламу, не може перевищувати 
15%, а впродовж виборчого про-
цесу – 20 % фактичного обсягу 
мовлення протягом астрономіч-
ної доби телерадіоорганізацією 
будь-якої форми власності. Ре-
клама повинна розміщуватися 
у перервах між програмами, пе-
редачами таким чином, щоб не 
завдавати шкоди цілісності та 
змісту програми (передачі).  За-
бороняється з метою розміщен-
ня реклами переривати тран-
сляції релігійних служб, програм, 
передач для дітей, програм і 
передач новин. Трансляція кон-
цертно-видовищної програми 
(передачі) може переривати-
ся рекламою за умови, що між 
рекламними вставками вона 
триває не менше 30 хв. Під час 
трансляції кіно- й телефільму 
реклама розміщується перед по-
чатком фільму й/або після його 
закінчення. Трансляція кіно- й 
телефільмів тривалістю понад 
90 хв. може перериватися рекла-
мою або будь-яким редакційним, 
авторським чи інформаційним 
матеріалом (включаючи анонси 
програм, передач) кожні 30 хв. 
за умови, що після останньої пе-
рерви фільм продовжується не 
менше 20 хв. включно. Частина 4 
ст. 296 ЦК України визначає, що 
ім'я фізичної особи, яка затри-
мана, підозрюється чи обвину-

вачується у вчиненні злочину, 
або яка вчинила адміністративне 
правопорушення, може бути ви-
користано (обнародувано) лише 
з набранням законної сили об-
винувальним вироком суду щодо 
неї, винесення постанови у спра-
ві про адміністративне правопо-
рушення або в інших випадках, 
передбачених законом [1; 2003. – 
№ 40-44. — Ст. 356].

 4. Право на захист від забо-
роненої інформації, під якою, на-
приклад, О. Марценюк, розуміє  
відомості, що об’єктивно існу-
ють у будь-якій формі і власність 
на які не визнається Україною, 
а їх використання або поширен-
ня примусово забороняється 
силою держави у виді юридич-
ної відповідальності. До такої 
інформації учений відносить 
інформацію: (а) про нерівність 
конституційних прав за будь-
якими ознаками і (б) спрямова-
ну проти національної безпеки й 
національного здоров’я, приват-
ної власності, громадського по-
рядку та неправдиву інформа-
цію [2, с. 45]. Загальним об’єктом 
правовідносин тут виступає ін-
формація, розповсюдження якої 
заборонено законом через шко-
ду, що завдається внаслідок її 
поширення правам та законним 
інтересам людини і громадя-
нина, створює загрозу життю і 
здоров’ю тощо. Вважаємо, що 
до забороненої інформації може 
бути віднесено також ту, що 
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(а) підбурює людей до вчинен-
ня злочину або іншого проти-
правного діяння; (б) закликає 
до захоплення влади, насиль-
ницької зміни конституційного 
ладу або територіальної ціліс-
ності України; (в) пропагує ві-
йну, насильство й жорстокість; 
(г) розпалює расову, національ-
ну, релігійну ворожнечу (ст. 3 
Закону України «Про друкова-
ні засоби масової інформації 
(пресу) в Україні» [1; 1993. – 
№ 1. — Ст. 1]); (д) містить по-
рнографію; (е) пропагує винят-
ковість, зверхність або непо-
вноцінність осіб за ознаками їх 
релігійних переконань, ідеології, 
належності до тієї чи іншої на-
ції або раси, фізичного чи май-
нового стану, соціального по-
ходження;  (є) може завдати 
шкоди фізичному, психічному 
або моральному розвитку дітей і 
підлітків, якщо вони мають змогу  
дивитися відповідні програми чи 
відеосюжети; (ж) пропагує нарко-
тичні засоби, психотропні речови-
ни з будь-якою метою їх застосу-
вання тощо (ст. 6 Закону України 
«Про телебачення і радіомовлен-
ня» [1; 1994. –  № 10. – Ст. 43]).

5. Право на захист персо-
нальних даних, тобто  сукупність 
документованих або публічно 
оголошених відомостей про осо-
бу, дані чи їх сукупність про фі-
зичну особу, яка ідентифікована 
або може бути конкретно іденти-
фікована (ст. 2 Закону України 

«Про захист персональних да-
них» [1; 2010. – № 34.– Ст. 481]). 
Основними даними про особу 
(персональними даними) є: на-
ціональність, освіта, сімейний 
стан, релігійність, стан здоров'я,  
адреса, дата й місце наро-
дження (ст. 11 Закону України 
«Про інформацію»). Загальним 
об’єктом правовідносин висту-
пають персональні дані, які об-
робляються у відповідних базах 
і не є знеособленими (ст. 5 За-
кону України «Про захист пер-
сональних даних»). Галузеві 
(спеціальні) об’єкти такої інфор-
мації,  як і їх суб’єкти, визнача-
ються законами. Наприклад, за 
Законами України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх со-
ціального захисту» [1; 1993. – 
№ 45. — Ст. 425], «Про основні 
засади соціального захисту ве-
теранів праці та інших громадян 
похилого віку в Україні» [1; 1994. – 
№ 4.— Ст. 18] та іншими з ме-
тою вдосконалення обліку осіб, 
які мають право на пільги за со-
ціальною ознакою, постановою 
Кабінету Міністрів України від 
29 січня 2003 р., № 117 затвер-
джено Положення про Єдиний 
державний автоматизований 
реєстр осіб, які мають право на 
пільги [3] та ін.

 6. Право на охорону  права на 
інформацію. Згідно зі ст. 7 Закону 
України «Про інформацію», пра-
во на інформацію охороняється 
законом і суб'єкт права на неї 
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може вимагати усунення будь-
яких порушень його прав. У разі 
вчинення державними органами, 
органами місцевого самовряду-
вання чи їх посадовими особами, 
а також політичними партіями 
або іншими об'єднаннями грома-
дян, засобами масової інформа-
ції, державними організаціями, 
які є юридичними особами, та 
окремими громадянами проти-
правних діянь, передбачених 
Законом, ці діяння можуть бути 
оскаржені до органів вищого рів-
ня або до суду.

У загальному вигляді у ст. 5 
Закону України «Про інфор-
мацію» закріплені такі основні 
обов’язки громадян в інформа-
ційній сфері:  не порушувати 
громадські, політичні, економіч-
ні, соціальні, духовні, екологічні 
та інші права, свободи і законні 
інтереси інших громадян, пра-
ва та інтереси юридичних осіб.  
Разом із тим аналіз деяких по-
ложень законодавства дозволяє 
виділити й окремі обов’язки гро-
мадян у цій сфері.

Ідеться, по-перше, про 
обов’язок надавати певну ін-
формацію як обов’язкову умову 
реалізації конституційних прав. 
Так, у Законах України «Про звер-
нення громадян»(ст. 5) і «Про 
доступ до публічної інформації» 
(ст. 19) визначається, що у звер-
ненні (запиті на інформацію) ма-
ють бути вказані прізвище, ім’я, 
по батькові, місце проживання 

громадянина. Відсутність таких 
даних тягне за собою визнання 
звернення анонімним і таким, 
що не підлягаючим розгляду. 
Стаття 13 Закону України «Про 
державну службу» [1; 1993. – 
№ 52. — Ст. 490] покладає на 
особу, яка претендує на зайняття 
посади державного службовця 
Ш - УП категорій, передбачених 
у ст. 25 цього Закону, обов’язок 
подавати за місцем майбутньої 
служби довідку органу держав-
ної податкової служби про по-
дану декларацію про майновий 
стан і доходи (податкову декла-
рацію).  Особа, яка претендує 
на зайняття посади державного 
службовця І  і П категорій, пе-
редбачених цією ж статтею, по-
винна зазначити в податковій 
декларації також відомості  про 
належні їй та членам її сім'ї не-
рухоме та цінне рухоме майно, 
вклади в банках і цінні папери. 

По-друге, в інформаційній 
сфері громадянин зобов’язаний 
додержуватися режиму досту-
пу до інформації, тобто перед-
баченого правовими нормами 
порядку її одержання, викорис-
тання, поширення і зберігання 
(ст. 20 Закону «Про інформа-
цію»). Сюди, зокрема, належить 
обов’язок зберігати таємницю 
інформації з обмеженим досту-
пом, одержану на законних під-
ставах у зв’язку зі  службовою 
діяльністю особи (персональні 
дані, відомості, що стосуються 
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таємниці лікарської чи особис-
того життя, грошових вкладів, 
усиновлення, листування, теле-
фонних розмов і телеграфних 
повідомлень тощо, крім випад-
ків, передбачених законом), а 
також  утримуватися від вико-
ристання  шкідливої та заборо-
неної інформації. 

Що стосується адміністра-
тивної відповідальності за недо-
тримання права на інформацію, 
то  об’єктом таких правопору-
шень виступає встановлений 
порядок державного управління 
в інформаційній сфері, тобто 
поводження з інформацією. Ко-
декс України про адміністратив-
ні правопорушення встановлює, 
зокрема, відповідальність за по-
рушення законодавства (а) про 
державну таємницю (ст. 2122), 
(б) права на інформацію 
(ст. 2123), (в) порушення поряд-
ку обліку, зберігання й викорис-

тання документів та інших носіїв 
інформації, що містять конфі-
денційні відомості, які є власніс-
тю держави (ст. 2125), а також 
(г) здійснення незаконного до-
ступу до інформації в інформа-
ційних (автоматизованих) сис-
темах, незаконне виготовлення 
чи розповсюдження копій баз 
даних інформаційних (автома-
тизованих) систем (ст. 2126), 
(д) поширювання неправдивих 
чуток (ст. 1731) та ін.

У той же час запропонована 
класифікація прав та обов’язків 
громадян, закріплених в інфор-
маційному законодавстві, дає 
підстави стверджувати, що юри-
дичні гарантії забезпечення прав 
громадян на захист від шкідли-
вої чи забороненої інформації 
потребують подальшого вдоско-
налення шляхом встановлення 
адміністративної відповідаль-
ності за  такі діяння. 
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О СОСТАВЛЯЮЩИХ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА 
ГРАЖДАН КАК УЧАСТНИКОВ ИНФОРМАЦИОННЫХ  ОТНОШЕНИЙ

Червякова Е.Б.
Анализируются понятие и составляющие административно-правового статуса граждан 

в информационной сфере. Предлагается выделять такие  права граждан в информационной 
сфере, как право : (а) на доступ к информации; (б) на свободное распространение инфор-
мации; (в)  на защиту от деструктивной (вредной) информации и (г) от запрещенной инфор-
мации; (д) на защиту персональных данных и (е) охрану права на информацию. Выделяется 
обязанность предоставлять определенную информацию и соблюдать режим доступа к ней. 
Утверждается, что дальнейшее гарантирование права на информацию требует обеспечения 
прав граждан на защиту от вредной и запрещенной информации путем установления адми-
нистративной ответственности за такие деяния.
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ON COMPONENTS OF ADMINISTRATIVE LEGAL STATUS OF CITIZENS 
AS PARTICIPANTS  OF INFORMATIONAL RELATIONS

Chervyakova E.B.

The analyzes the concept and components of the administrative and legal status of citizens 
in the informational sphere. It  proposes  to allocate such rights of citizens in this sphere, as the 
right to: (a) access to information, (b)  the free fl ow of information, (c)  protection against the 
destructive (harmful) information and (d) on the gap information, (e) the protection of personal 
data, and (e) the right to information. The article emphanzes the obligation to provide certain 
information and observe the mode of access. It also states that a further guarantee of the right to 
information requires that the rights of citizens to protection from harmful and forbidden information 
by establishing administrative responsibility for such acts. 

Key words: administrative and legal status of citizens in the informationаl relationships, the 
right to information, destructive (harmful) and forbidden information, personal data.
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УДК 343.125 Ю.В. Гродецький, канд. юрид. наук
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України імені Ярослава Мудрого», м. Харків

ОБ’ЄКТИВНІ ОЗНАКИ ДОБРОВІЛЬНОЇ ВІДМОВИ
ПРИ НЕЗАКІНЧЕНОМУ ЗЛОЧИНІ

Історія наукових пошуків 
змісту об’єктивних ознак добро-
вільної відмови від доведення 
злочину до кінця налічує вже не 
одне століття, проте вони зали-
шаються малодослідженими й 
на даний час.

Деякі вчені (А.А. Піонтков-
ський [9, с. 432-438], Н.Ф. Кузне-
цова [8, с. 160-181], К.О. Панько 
[14, с. 6-33], В.Д. Іванов [4, с. 93-
116], В.П. Караулов [5, с. 43-58] 
та ін.) не бачили необхідності в 
окремому виділенні об’єктивних 
і суб’єктивних ознак добровіль-
ної відмови. Проте в більшості 
випадків зміст ознак, що ними 
виділялися, дозволяв устано-
вити думку кожного правознав-
ця щодо цього питання. Так, 
С. Дьяков називає 2 ознаки – 
добровільність й остаточність, 
причому обидві є суб’єктивними, 
оскільки є, на його думку, воле-
виявленням особи [3, с. 51-53]. 
Тим самим науковець практич-
но визнає, що добровільна від-
мова не має об’єктивних ознак. 
Ті ж самі 2 ознаки вирізняє й 
М.М. Скорилкін, який під оста-
точністю розуміє повну й без-
поворотну відмову особи від 

учинення злочину [18, с. 17-29], 
що вже не дає можливості од-
нозначно віднести цю ознаку 
до об’єктивних чи суб’єктивних; 
сам же вчений із цього приводу 
не висловився.

Потрібно визнати, що й у ба-
гатьох інших працях правознав-
ців не приділяється достатньо 
уваги виділенню й дослідженню 
об’єктивних ознак добровільної 
відмови. Зокрема, М.П. Редін 
прямо називає лише суб’єктивні 
ознаки добровільної відмови, 
відносячи до них усвідомлен-
ня можливості доведення зло-
чину до кінця й добровільність. 
Об’єктивних ознак він не розріз-
няє, хоча окремо розглядає ще 
й 3-тю – остаточність, зміст якої 
він розкриває так: «… Суб’єкт 
повинен повністю й остаточно 
припинити здійснення злочин-
ного наміру й не допустити на-
стання суспільно небезпечної 
шкоди» [15, с. 61]. Описуючи цю 
ознаку як факт об’єктивної дій-
сності, можна припустити, що 
науковець вважає об’єктивною 
ознакою остаточність, однак без 
його прямої вказівки з упевненіс-
тю стверджувати це не можна.
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Точки зору окремих кримі-
налістів щодо об’єктивних ознак 
добровільної відмови є супер-
ечливими й непослідовними. 
Наприклад, І. Г. Спасенніков по-
годжується з позицією тих 
учених, які окремою ознакою 
добровільної відмови від за-
вершення злочину називають 
недоведення злочину до кінця. 
В обґрунтування цього зазнача-
ється, що виділення даної озна-
ки є правильним, тому що вона 
дозволяє оцінити добровільну 
відмову з об’єктивної сторони. 
Однак далі він описує цю озна-
ку як суб’єктивну, ставлячи ак-
цент на добровільності [19, с. 
19]. Нечіткість позиції І. Г. Спа-
сеннікова простежується й щодо 
кількості і змісту ознак такої від-
мови. В одній і тій же праці він 
називає різне їх коло. В одному 
місці вчений виділяє такі, як за-
лишення розпочатої злочинної 
діяльності із власної волі, усві-
домлення особою можливості 
доведення її до кінця, остаточ-
ність і незавершення розпоча-
того злочину; в іншому до ознак 
добровільної відмови відносить 
безперешкодність учиненню 
злочинного діяння, усвідомлен-
ня можливості продовження 
розпочатого злочину, остаточ-
ність відмови із власної волі 
суб’єкта [19, с. 22-23]. У першій 
групі ознак до об’єктивних відне-
сено недоведення розпочатого 
діяння до кінця, у другій – без-

перешкодність його вчиненню. 
Сам правознавець зміст остан-
ньої ознаки не розкриває, про-
те буквальне її тлумачення 
свідчить, що безперешкодність, 
як відсутність перешкод учи-
ненню злочину, є об’єктивною 
характеристикою. Однак її на-
лежність до кола ознак добро-
вільної відмови викликає великі 
сумніви. Адже ознаки охоплю-
ють будь-які властивості, риси, 
стани предмета, що так чи інак-
ше йому притаманні, вирізняють 
його й допомагають розпізнати 
серед інших предметів [6, с. 31]. 
Відсутність перешкод учиненню 
злочинного діяння не може ха-
рактеризувати добровільну від-
мову, тому що ця ознака не на-
лежить до її властивостей, рис 
чи станів. Перешкоди стосовно 
злочину – це зовнішні умови, за 
яких він може бути вчиненим, а 
тому й відсутність перешкод теж 
відносять до зовнішніх умов, що 
існують окремо від діяння особи 
й не можуть виступати ознаками 
ні злочину, ні добровільної від-
мови від його завершення.

Суперечливою й непослі-
довною слід визнати й точку 
зору О.І. Ситнікової. В одній і тій 
же монографії вона висловлює 
різні, інколи навіть протилежні 
позиції щодо об’єктивних ознак 
добровільної відмови. Спочат-
ку використовується поки що 
малопоширений у науці підхід 
для дослідження поняття «до-
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бровільна відмова»: виділяють-
ся її об’єктивна й суб’єктивна 
сторони. Об’єктивна, на думку 
дослідниці, полягає в припи-
ненні вчинення злочинних дій 
виконавцем або у відвернен-
ні злочину співучасниками [16, 
с. 123]. Якщо припустити, що це 
визначення містить указівку на 
об’єктивні ознаки, можна зроби-
ти висновок, що добровільна від-
мова особи, яка вчиняє злочин 
самостійно, має одну об’єктивну 
ознаку – припинення вчинення 
злочинних дій, а для такої ж від-
мови співучасника останньою 
буде відвернення злочину.

Припинення й відвернення 
злочину хоча й мають різні зміс-
товні акценти, але вони озна-
чають недоведення злочинного 
діяння до кінця. До такого логіч-
ного висновку можна звести під-
хід дослідниці щодо об’єктивних 
ознак добровільної відмови. Од-
нак далі, виокремлюючи ознаки 
добровільної відмови, О.І. Сит-
нікова вказані характеристики 
не називає, а зупиняється на та-
ких ознаках, як добровільність, 
своєчасність і остаточність, 
причому їх поділу на об’єктивні 
й суб’єктивні не робить. На по-
передніх сторінках монографії, 
описуючи суб’єктивну сторону 
добровільної відмови, вона за-
значає, що відмова характери-
зується тим, що суб’єкт, який 
добровільно й остаточно від-
мовився від учинення злочину 

(вольова ознака), усвідомлював 
можливість доведення діяння 
до кінця (інтелектуальна озна-
ка). Порівнявши виділені ознаки 
добровільної відмови зі змістом 
її суб’єктивної сторони, може-
мо встановити, що 2 з 3-х ознак 
(а саме добровільність й оста-
точність) учена відносить до 
суб’єктивних. Отже, шляхом ви-
ключення отримуємо лише одну 
об’єктивну ознаку – своєчас-
ність, під якою вона розуміє при-
пинення злочинних дій в процесі 
готування до злочину або зама-
ху на нього [16, с. 123-125].

Як бачимо, в одному місці 
наукової праці до об’єктивних 
ознак добровільної відмови 
віднесено припинення або від-
вернення злочину, в іншому – 
своєчасність. Проте протиріччя 
на цьому не закінчуються. На-
прикінці монографії дослідниця 
формулює власну дефініцію по-
няття «добровільна відмова», 
під яким пропонує розуміти сво-
єчасне й повне припинення готу-
вання до злочину або замаху на 
нього, якщо особа усвідомлюва-
ла можливість доведення зло-
чинного діяння до кінця й могла 
його завершити. У поясненнях 
до цього визначення вона знову 
виокремлює об’єктивні ознаки 
добровільної відмови, до яких 
цього разу відносить повноту і 
своєчасність. Повне припинен-
ня злочину, на думку О.І. Сит-
нікової, полягає в тому, що осо-



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

2011/114146

ба остаточно відмовляється від 
учинення злочину, а не призупи-
няє злочинні дії з незалежних від 
неї обставин [16, с. 152]. Вихо-
дячи з наведеного визначення, 
під повним припиненням злочи-
ну вчена розуміє остаточність. 
Утім, як уже зазначалось, оста-
точність на попередніх сторін-
ках монографії розглядалася як 
суб’єктивна ознака. Іншими сло-
вами, в одному випадку остаточ-
ність віднесена до суб’єктивних 
ознак добровільної відмови, в 
іншому – до об’єктивних. По-
дібний підхід до тлумачення 
об’єктивних ознак добровільної 
відмови від завершення злочину 
потрібно визнати, м’яко кажучи, 
явно хибним.

Недостатньо чіткою вбача-
ється й позиція Л.З. Тадевосян 
щодо досліджуваної проблеми. 
На сторінках монографії вона спо-
чатку приєднується до висловле-
ної в науковій юридичній літера-
турі точки зору, згідно з якою до 
об’єктивних ознак добровільної 
відмови слід віднести фактичне, 
дійсне і своєчасне припинення 
злочину. Пізніше дослідниця пого-
джується з думкою іншого науков-
ця – Н.В. Лясс, що до об’єктивних 
ознак добровільної відмови нале-
жить дійсне переривання злочин-
ної діяльності, проте заперечує 
визнання цим ученим остаточнос-
ті як об’єктивної ознаки [21, с. 66, 
68]. Зазначені 2 наукових підходи 
нам не вбачаються тотожними, у 

зв’язку з чим і позиція Л.З. Таде-
восян залишається до кінця не-
зрозумілою.

Та ж сама так звана розми-
тість погляду на це питання збе-
рігається й при аналізі нею ознак 
добровільної відмови, до яких 
учена відносить: (а) відмову від 
злочину з власної волі особи; (б) 
усвідомлення нею можливості 
доведення злочинного діяння 
до кінця; (в) остаточне, безпо-
воротне й реальне припинення 
вчинення злочину; (г) своєчас-
не припинення злочинних діянь. 
Л.З. Тадевосян достатньо зро-
зуміло формулює свою думку 
щодо суб’єктивних ознак добро-
вільної відмови, визнаючи ними 
добровільність, остаточність і 
усвідомлення реальної можли-
вості доведення злочину до кін-
ця [21, с. 65, 71, 72]. Утім чіткої 
позиції щодо змісту й кількості 
об’єктивних ознак добровільної 
відмови на сторінках її моногра-
фії так і не спостерігається.

Аналізуючи зміст ознак до-
бровільної відмови, дослідниця 
розглядає, зокрема, дійсне і сво-
єчасне припинення злочинних 
діянь. Ці 2 ознаки прямо в роботі 
не називаються об’єктивними, 
але фактично ними визнаються. 
Реальне припинення вчинення 
злочинного діяння, як вважає 
вона, означає, що суб’єкт, ви-
конуючи певні дії, спрямовані 
на досягнення злочинного ре-
зультату, які породжують зміни 



Проблеми боротьби зі злочинністю 
й питання криміналістики

2011/114 147

об’єктивної дійсності, не дово-
дить їх до логічного завершен-
ня. Друга ознака – своєчасність 
припинення злочинних діянь 
означає, що добровільна відмо-
ва може мати місце лише у ви-
падку, якщо особа припиняє дії 
(бездіяльність), які створюють 
умови для вчинення суспільно 
небезпечного діяння або безпо-
середньо спрямовані на вчинен-
ня злочину до того моменту, з 
яким законодавець пов’язує за-
вершення останнього [21, с. 67].

На сторінках наукової роботи 
Л.З. Тадевосян пропонує влас-
не тлумачення категорії «добро-
вільна відмова», підкреслюючи 
при цьому всі ознаки добровіль-
ної відмови: «Добровільною від-
мовою від злочину вважається 
припинення за власною волею й 
остаточно дій (бездіяльності), які 
створюють умови для вчинення 
злочину або які безпосередньо 
спрямовані на вчинення зло-
чину, а також відвернення його 
суспільно небезпечних наслідків 
з будь-яких мотивів, – за умови 
усвідомлення особою можливос-
ті доведення злочину до кінця» 
[21, с. 94]. Ця дефініція вже не 
закріплює реального припинення 
злочинного діяння як ознаку, яку 
раніше вона виділяла як окрему 
об’єктивну при добровільній від-
мові від завершення злочину.

Не зовсім зрозумілою щодо 
об’єктивних ознак добровіль-
ної відмови вбачається позиція 

О.І. Орлової. Спочатку вона ви-
діляє склад добровільної від-
мови, до елементів якого відно-
сить об’єкт, суб’єкт, об’єктивну 
й суб’єктивну сторони [13, с. 7]. 
У кримінальному праві тради-
ційно використовується понят-
тя «склад злочину», а в теорії 
права розрізняють ще й кате-
горії «склад правопорушення» 
і «склад правомірної поведін-
ки». Усі вони містять у своєму 
змісті сукупність об’єктивних і 
суб’єктивних ознак, що харак-
теризують відповідно злочин, 
правопорушення і правомірну 
поведінку. Приміром, О.Ф. Ска-
кун пропонує таке визначення: 
«Склад правомірної поведінки — 
це система ознак поведінки, 
яка відповідає розпорядженням 
права» [17, с. 418]. Отже, якщо 
вести мову про склад добро-
вільної відмови, то елементи 
останнього повинні містити су-
купність певних ознак, а значить, 
і об’єктивна сторона добровіль-
ної відмови теж має складатися 
з її об’єктивних ознак. 

О.І. Орлова ознаками до-
бровільної відмови називає до-
бровільність і остаточність. До-
бровільність, зазначає вона, 
належить до суб’єктивних 
ознак. Для наповнення змісту 
об’єктивної сторони добровіль-
ної відмови залишається лише 
друга ознака – остаточність, 
яка, на думку вченої, становить 
собою остаточне відпадіння у 
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суб’єкта умислу щодо вчинення 
злочину, що тягне за собою при-
пинення злочинних дій (безді-
яльності) [13, с. 9, 12]. Цю озна-
ку О.І. Орлова не відносить ні до 
об’єктивних, ні до суб’єктивних, 
а зміст останньої не дає мож-
ливості це зробити замість до-
слідниці, тому що він розкрива-
ється за допомогою вказівки як 
на суб’єктивні моменти – відпа-
діння в суб’єкта умислу, так й на 
об’єктивні – припинення дій (без-
діяльності). Ситуацію ускладнює 
ще й переконання вченої, що 
об’єктивні сторони добровільної 
відмови від злочинних діянь і 
незакінченого злочину частково 
збігаються. Але ж остаточність – 
специфічна ознака добровільної 
відмови, яка не властива неза-
кінченому злочину. У зв’язку із 
цим неможливо встановити, чи 
відносить її О.І. Орлова все-таки 
до об’єктивних ознак? Якщо ні, 
то питання щодо об’єктивних 
ознак добровільної відмови від 
учинення злочину залишається 
відкритим.

Не зовсім логічно вивіре-
ною слід визнати й наукову по-
зицію А.П. Козлова стосовно 
виокремлення ознак добровіль-
ної відмови. По-перше, він не 
поділяє ці ознаки на об’єктивні 
й суб’єктивні; по-друге, бракує 
чіткості й послідовності у ви-
діленні названих ознак. Осно-
вними ознаками добровільної 
відмови науковець вважає: 

(а) наявність певної стадії роз-
витку злочину, (б) переривання 
останнього на цій стадії і (в) існу-
вання специфічної причини пе-
реривання – з волі самої особи. 
Крім того, важливими ознаками 
він називає також (а) характер 
припинення злочинної діяльнос-
ті, який може бути активним або 
пасивним, і (б) остаточність [7, 
с. 312, 317, 340, 341]. В іншому 
місці своєї монографії А.П. Коз-
лов наводить перелік ознак до-
бровільної відмови: а) наявність 
стадії створення умов чи вико-
нання злочину і б) перерваність 
злочину на одній з указаних 
стадій, що характеризується 
добровільністю, остаточністю, 
наявністю реальної чи усвідом-
ленної можливості доведення 
злочину до кінця. Ці ознаки вже 
дещо відрізняються від назва-
них ним раніше, і чітко виділе-
но всього 2 ознаки – наявність 
певної стадії вчинення злочину 
і перерваність злочину. Добро-
вільність, остаточність і наяв-
ність реальної чи усвідомленої 
можливості доведення злочину 
до кінця, як бачимо, не назива-
ються самостійними ознаками, 
а входять до змісту другої. Піз-
ніше правознавець намагаєть-
ся пояснити цю двоступеневу 
структуру ознак добровільної 
відмови тим, що добровільність 
створює припинення, служить 
підставою визнання перерва-
них злочинних діянь припинен-



Проблеми боротьби зі злочинністю 
й питання криміналістики

2011/114 149

ням, а остаточність теж власти-
ва останньому, тому що інакше 
вживалося б інше слово – при-
зупинення [7, с. 342, 348]. Інак-
ше кажучи, на його думку, зміст 
терміна «припинення» охоплює 
поняття «добровільність» і «ос-
таточність». Такі мовні дослі-
дження мали б певний сенс, 
якби не те, що ознака добро-
вільної відмови сформульована 
науковцем за допомогою слова 
«перерваність», а аналіз змісту 
добровільності й остаточності 
провадиться шляхом співвідно-
шення зі словом «припинення», 
що повністю нівелює всі його 
докази. До того ж А.П. Козлов 
визнає, що наявність реальної 
чи усвідомлення можливості 
доведення злочину до кінця не 
охоплюється поняттям «припи-
нення». На цій підставі він надає 
їй самостійного значення. Однак 
тут вбачається логічна помилка. 
Якщо одне поняття характери-
зує інше, тобто є його якістю або 
ознакою, воно входить до змісту 
останнього, тобто охоплюється 
ним. У зв’язку із цим питання 
співвідношення змісту понять 
«перерваність злочину» і «наяв-
ність реальної чи усвідомлення 
можливості доведення злочи-
ну до кінця» в науковій концеп-
ції цього правознавця є доволі 
суперечливим.

Нарешті, А.П. Козлов, фор-
мулюючи пропозиції щодо вне-
сення змін до законодавства 

констатує: «Добровільною від-
мовою визнається припинена 
злочинна діяльність на будь-якій 
стадії її розвитку, крім настання 
суспільно небезпечного резуль-
тату, при об’єктивній наявності 
можливості доведення злочину 
до кінця» [7, с. 350]. Складаєть-
ся враження, що добровільна 
відмова є різновидом злочин-
ної діяльності, що не відповідає 
сучасному науковому баченню 
сутності досліджуваного по-
няття. На ґрунті такої концепції 
складно встановити, які саме 
ознаки добровільної відмови, 
виділені вченим, за своїм зміс-
том належать до об’єктивних.

М.Д. Дурманов не поділяв 
ознаки добровільної відмови на 
об’єктивні й суб’єктивні. Утім, 
розглядаючи ознаки добровіль-
ної відмови співучасників, він за-
значав: оскільки злочин стано-
вить собою єдність об’єктивних 
і суб’єктивних моментів, то й 
добровільна відмова повинна 
становити відповідну єдність. 
Це означає, що така відмова спі-
вучасників не може бути лише 
актом свідомості [2, с. 203, 204]. 
Тим самим він підкреслював, що 
така відмова обов’язково пови-
нна мати об’єктивні ознаки. На-
ведений висновок науковця є 
абсолютно правильним: адже це 
дійсно певний вчинок людини, її 
вольовий прояв в об’єктивному 
світі. Тому для повної характе-
ристики добровільна відмова 
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має включати ознаки не тільки 
суб’єктивні, а й об’єктивні. Лише 
обов’язкове поєднання їх до-
зволить повністю розкрити зміст 
цього вчинку суб’єкта, як підста-
ви для звільнення його від кри-
мінальної відповідальності.

Значна чисельність науков-
ців прямо визнавала необхід-
ність виокремлення в дослі-
джуваному понятті об’єктивних 
ознак й наводила їх перелік. 
Приміром, Н.В. Лясс указувала, 
що однією з ознак добровільної 
відмови, що з об’єктивної сто-
рони характеризує поведінку 
особи, є дійсне, остаточне зали-
шення злочинної діяльності, від-
мова довести злочин до кінця, 
тобто виконати закінчений склад 
задуманого злочину [10, с. 16]. 
Науковець підкреслює одну 
об’єктивну ознаку, хоча фактич-
но називає їх декілька: (а) дій-
сне залишення злочинної діяль-
ності; (б) остаточне залишення 
злочинної діяльності і (в) відмо-
ва довести злочин до кінця.

М. Наклович та І. Садов-
ський надавали вагомого зна-
чення виділенню об’єктивних і 
суб’єктивних ознак добровіль-
ної відмови, зазначаючи, що 
встановлення їх взаємозв’язку 
й сукупності дозволяють проку-
рорсько-слідчим й судовим ор-
ганам правильно вирішити пи-
тання про звільнення особи від 
кримінальної відповідальності 
в такому випадку. Однак, до-

сліджуючи конкретні об’єктивні 
ознаки, вони допустили неточ-
ність. До зовнішньої, об’єктивної 
сторони науковці віднесли пове-
дінку людини, проявом якої має 
бути намір остаточно припинити 
злочинне діяння, відмовитись 
довести задуманий злочин до 
кінця [12, с. 45]. Розкривати вну-
трішнє наповнення об’єктивної 
ознаки за допомогою терміна 
«намір» є невиправданим. Од-
нією з перших у кримінальному 
праві України це поняття визна-
чила Н.М. Маслак, під яким вона 
розуміє «спрямованість на вчи-
нення злочину, яка виявляється 
в усвідомленні особою його сус-
пільної небезпечності та волі на 
його вчинення» [11, с. 167]. Отже, 
оскільки намір – це суб’єктивна 
характеристика, то вона лежить 
за межами об’єктивного світу й 
не здатна визначати його зміст.

Своєрідної позиції щодо 
об’єктивних ознак добровільної 
відмови дотримувався А.А. Тер-
Акопов, який указував на необ-
хідність їх виокремлення, але 
їх значення вбачав лише як 
об’єктивних показників (крите-
ріїв) цього акту, як-от: (а) на-
явність фактичних даних, які 
свідчать, що в людини, яка роз-
почала злочин, була реальна 
можливість довести його до за-
вершення і (б) фактичні дані, які 
вказують на те, що особа від-
мовилась від злочинного наміру 
повністю й остаточно. Крім того, 
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науковець наголошував, що до-
бровільна відмова повинна бути 
ще й безумовною, проте цей по-
казник він об’єктивним критері-
єм не називав [22, с. 49-53]. Без 
сумніву, визнання вченим наяв-
ності об’єктивних ознак добро-
вільної відмови заслуговує на 
позитивну оцінку, проте не мож-
на погодитися з тим, що їх роль 
він зводив лише до допоміжних 
критеріїв у питанні встановлен-
ня цього вчинку особи.

Окремі дослідники не про-
сто наводили об’єктивні ознаки 
добровільної відмови, а визна-
чали її склад, аналізуючи його 
структуру. Наприклад, Д.Д. Су-
лаквелідзе в межах такого під-
ходу виділяв наступні об’єктивні 
ознаки такої відмови: (а) при-
пинення злочинного діяння або 
(б) прийняття відповідних захо-
дів для відвернення злочинних 
наслідків; (в) незавершеність 
злочину або (г) закінчення зло-
чину незалежно від учиненого ді-
яння [20, с. 12-13]. Аналіз цього 
переліку показує, що йдеться не 
про низку рівнозначних характе-
ристик, а про 2 групи ознак, кож-
на з яких включає по 2 ознаки, 
які науковець розглядає як аль-
тернативу. Про це свідчить спо-
лучник «або», який показує, що в 
дійсності одночасного існування 
обох ознак однієї групи бути не 
може. Так, добровільну відмову, 
на думку вченого, може характе-
ризувати з об’єктивної сторони 

або припинення злочинного ді-
яння, або прийняття відповідних 
заходів для відвернення злочин-
них наслідків. Другий варіант, 
напевно, допускає й завершен-
ня злочину, що є неможливим у 
випадку його припинення. Такий 
підхід для визначення ознак до-
бровільної відмови вважаємо 
невиваженим, оскільки він при-
пускає, що для добровільної 
відмови з об’єктивної сторони 
притаманне й повне виконання 
об’єктивної сторони злочину, що 
суперечить сучасному баченню 
природи досліджуваного інсти-
туту. Що ж стосується четвертої 
ознаки – закінчення злочину не-
залежно від учиненого діяння, то 
залишається незрозумілим які 
саме випадки вчинення злочину 
малися на увазі. Якщо останній 
закінчився незалежно від діян-
ня, то цілком очевидно, що сус-
пільно небезпечні його наслідки 
не пов’язані причинним зв’язком 
з діянням особи. У такому разі 
вони не можуть бути інкриміно-
вані особі й без залучення норм 
про добровільну відмову. Отже, 
не можна погодитися з тим, що 
до об’єктивних ознак добровіль-
ної відмови слід відносити вжит-
тя відповідних заходів для від-
вернення злочинних наслідків і 
закінчення злочину незалежно 
від учиненого діяння.

Найбільш обґрунтованими 
уявляються наукові підходи, згід-
но з якими об’єктивні ознаки до-
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бровільної відмови пов’язуються 
із вчинком особи, яким реалі-
зовано такий акт. Характерис-
тики цього вчинку із зовнішньої 
сторони й будуть об’єктивними 
ознаками розглядуваного по-
няття. Якщо під цим кутом зору 
узагальнити всі попередньо ана-
лізовані точки зору, вони можуть 
бути зведені до таких основних 
ознак: (1) остаточність добро-
вільної відмови; (2) фактичне 
й дійсне припинення злочину; 
(3) відмова довести злочин до 
кінця; (4) відвернення суспільно 
небезпечних наслідків; (5) пе-
реривання злочину; (6) недове-
дення злочину до кінця; (7) сво-
єчасність добровільної відмови; 
(8) припинення злочину.

Остаточність – це не об’єк-
тивна, а суб’єктивна ознака, 
інакше встановити її на практи-
ці було б дуже складно. Адже 
остаточність в об’єктивному зна-
ченні – це неповернення особи 
в майбутньому до припиненого 
злочину. Скільки часу повинно 
пройти для того, щоб упевни-
тись, що людина не повернеть-
ся до злочину, – питання скорі-
ше риторичне, тобто відповіді на 
нього не має [1, с. 65-70]. 

Підкреслювати в об’єктивних 
ознаках те, що припинення зло-
чину є фактичним або дійсним, 
вбачається зайвим. Указівка на 
певне діяння вже сама по собі 
свідчить, що воно було фактом 
об’єктивної дійсності. Так, сло-

восполучення «припинення зло-
чину» несе в собі значення ді-
яння, яке було реальним, а тому 
посилювати його роль додатко-
вими словами не потрібно. 

Відмова довести злочин 
до кінця правильно віддзерка-
лює зміст поведінки людини, 
але містить певну тавтологію: 
термін «відмова» міститься й 
у розглядуваному понятті, й у 
самій ознаці, що не сприяє по-
вному розкриттю змісту добро-
вільної відмови.

Відвернення суспільно не-
безпечних наслідків стосується 
тільки злочинів з матеріальним 
складом, у зв’язку з чим це не-
обґрунтовано виключає випад-
ки добровільної відмови у зло-
чинах з формальним складом. 

Переривання злочину вза-
галі не пов’язано із ситуаціями 
добровільної відмови, тому що 
зміст цього слова свідчить про 
діяльність, до якої можна повер-
нутись, що несумісне з поняттям 
«добровільна відмова».

Недоведення злочину до 
кінця, в принципі, правиль-
но характеризує досліджу-
ване поняття з об’єктивної 
сторони, але його словесна 
конструкція частково співпадає 
з іншою суб’єктивною озна-
кою добровільної відмови – 
з усвідомленням можливості 
доведення злочину до кінця, 
що робить вживання вказаного 
словосполучення небажаним. 
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Своєчасність добровіль-
ної відмови свідчить про те, що 
вона повинна бути вчинена на 
стадії готування до злочину або 
замаху на злочин. Така характе-
ристика вбачається необхідною, 
але не у формі окремої ознаки. 

І нарешті, найбільш вдалим 
поняттям для позначення змісту 
діяння, яким виконується добро-
вільна відмова, є «припинення», 
яке в поєднанні з указівкою на 
стадії злочину, є найоптималь-
нішим визначенням об’єктивної 
ознаки добровільної відмови. 
Саме такий шлях обрав вітчиз-
няний законодавець, який у ч. 1 
ст. 17 КК вказав на припинення 
готування до злочину або зама-
ху на злочин. Однак зауважимо, 
що це поняття не позбавлено 
певних вад. Так, у ч. 2 ст. 13 КК 
міститься визначення незакінче-

ного злочину, під яким розуміють 
готування до злочину й замах на 
злочин. Наявність більш ємкого, 
простішого для розуміння понят-
тя дає можливість удосконалити 
описання зазначеної об’єктивної 
ознаки шляхом скорочення її 
тексту без зміни змісту.

Таким чином, найбільш влуч-
ним визначенням об’єктивної 
ознаки добровільної відмови 
слід вважати словосполучення 
«припинення незакінченого зло-
чину». У зв’язку із цим доцільно 
у визначенні поняття добро-
вільної відмови (ч. 1 ст. 17 КК) 
вживати конструкцію «припи-
нення особою за своєю волею 
незакінченого злочину» замість 
«припинення особою за своєю 
волею готування до злочину або 
замаху на злочин».
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ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ДОБРОВОЛЬНОГО ОТКАЗА 
ПРИ НЕОКОНЧЕННОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Гродецкий Ю.В.
Работа посвящена исследованию объективных признаков добровольного отказа при 

неоконченном преступлении. На основании критического анализа разных точек зрения най-
дена оптимальная модель формулировки его объективного признака. Сформулированы 
предложения по усовершенствованию ч. 1 ст. 17 УК Украины. 
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AT AN UNFINISHED CRIME

Grodetskyi Iu.V.

Research is devoted to research of objective signs of voluntary renunciation at an unfi nished 
crime. On the basis of walkthrough of different points of view the optimum model of formulation of his 
objective sign is found. Formulated suggestion on the improvement of part 1 art.17 CC of Ukraine.
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України імені Ярослава Мудрого», м. Харків

РОЗУМІННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ
В РОБОТАХ КРИМІНАЛІСТІВ 
ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ

Вивчення теоретичних про-
блем пеналізації злочинів тра-
диційно здійснюється в рамках 
учення про кримінально-право-
ву політику й пов’язується з нею. 
Застережемо, що у рамках цієї 

статті ми не порушуємо пробле-
му обсягу поняття «криміналь-
но-правова політика» й адек-
ватності вживаної термінології 
щодо її позначення. Саме тому 
категорії «кримінально-правова 
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політика» і «кримінальна політи-
ка» вживаються як рівнозначні. 
Визначаючи ж співвідношення 
кримінально-правової політики й 
пеналізації злочинів, дослідники 
сходяться на думці, що остання 
охоплюється першою. У різних 
публікаціях пеналізація злочинів 
називається основним [Див.: 12, 
с. 58,59; 13, с. 59] або спеціаль-
ним напрямком кримінально-
правової політики [Див.: 9, с. 96; 
20, с. 35], її методом [Див.: 10, 
с. 308; 25, с. 96], складником її 
предмета [Див.: 22, с. 17], еле-
ментом її змісту [Див.: 1, с. 3; 
8, с. 77] тощо. Це дає достат-
ні підстави для висновку, що 
з’ясування властивостей пена-
лізації злочинів значною мірою 
залежить від розуміння самої 
кримінально-правової політики. 
Що ж стосується поглиблено-
го вивчення останньої, то воно 
мало місце в роботах багатьох 
вітчизняних і зарубіжних кримі-
налістів. Тільки в Україні вченню 
про кримінально-правову по-
літику присвятили свої публіка-
ції Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, 
О. М. Джужа, В. С. Зеленецький, 
О. М. Костенко, О. М. Литвак, 
М. І. Мельник, А. А. Митрофа-
нов, М. І. Панов, В. Я. Тацій, 
В. В. Сташис, П. Л. Фріс та інші 
вчені. У цих роботах досліджу-
ються в тому числі й питання 
історії розвитку кримінально-
правової політики, однак аспект 
еволюції вчення про неї в Україні 

з часів М. П. Чубинського прак-
тично залишився поза увагою 
правників.

Разом із тим вважаємо, що 
слід погодитися з О. В. Харито-
новою в тому, що «розвиток кри-
мінально-правової науки немож-
ливий без ґрунтовного вивчення 
її історії, всебічного осмислення 
здобутків і прорахунків учених 
минулого» [23, с. 9]. Дійсно, звер-
нення до історії науки дозволяє, 
з одного боку, прослідкувати 
тенденції її розвитку й накрес-
лити перспективи, а другого – 
дає можливість визначити ті по-
ложення, які вже були висунуті 
й доведені або обґрунтовано 
спростовані попередниками. Це, 
у свою чергу, збереже зусилля 
сучасних науковців щодо критики 
давно відсторонених, непотріб-
них ідей, убезпечить від зайвих у 
науці, так би мовити, «винаходів 
велосипеда». З огляду на викла-
дене мета даної статті полягає у 
висвітленні стану наукових до-
сліджень поняття «кримінально-
правова (кримінальна) політика» 
в науковій літературі ХІХ – почат-
ку ХХ століть.

Окремі вчені з посиланням 
на М. П. Чубинського ствер-
джують, що, власне, категорія 
«кримінальна політика» вперше 
була вжита в 1804 р. в роботах 
німецького криміналіста А. Фе-
йєрбаха [11, с. 3]. Між тим, сам 
М. П. Чубинський стверджував, 
що наукою не встановлено, хто 
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першим почав оперувати понят-
тя «кримінальна політика». Уже 
в 1804 р. Фейєрбах говорить про 
кримінальну політику як про по-
няття існуюче; вперше в право-
вій літературі він визначає спів-
відношення між кримінальною 
політикою і кримінальним пра-
вом [24, с. 55].

У будь-якому разі дослі-
дження проблем криміналь-
но-політичного характеру роз-
почалося задовго до того, як 
відповідну правову категорію 
почали вживати в юридичній лі-
тературі. М. П. Чубинський на-
водить огляд кримінально-полі-
тичних вчень, аналізує їх з часів 
Давньої Греції (Солон, Піфагор, 
Протагор, Сократ, Платон, Арис-
тотель та ін.) та Давнього Риму 
(Ульпіан, Марціан, Павло, Цице-
рон, Сенека, Геллій та ін.), через 
Середні віки (каноністи – Фома 
Аквінський, Лактанцій, св. Афа-
насій, св. Іоанн Златоуст та інші, 
а також юристи-постглосатори) 
й так звану перехідну епоху – з 
кінця ХV – до початку ХVІІІ сто-
літь (гуманісти й представни-
ки Реформації) й аж до ХІХ ст. 
[24, с. 79-425].

Ми не ставимо собі за мету 
переповідати ґрунтовно ви-
кладену М. П. Чубинським ево-
люцію кримінально-політичних 
учень до ХІХ ст. Відзначимо 
лише, що тільки в ХІХ ст. понят-
тя «кримінально-правова полі-
тика» почало викристалізовува-

тися з окремих філософських 
учень і перейшло в лона право-
вої науки. При цьому вивчення 
тогочасних кримінально-право-
вих джерел дає підстави для ви-
сновку, що в них у цілому було 
сформовано розуміння цього 
поняття, підтримуване більшіс-
тю європейських правознавців. 
Воно полягало в розгляді кримі-
нально-правової політики як са-
мостійної галузі науки або час-
тини іншої галузі (кримінального 
права, кримінальної соціології, 
кримінології тощо), завданням 
якої є не догматичний аналіз 
чинного законодавства, а опра-
цювання напрямків його розви-
тку de lege ferenda.

Зокрема, серед німецьких 
криміналістів таке розуміння 
кримінальної політики зустрі-
чаємо в самого А. Фейєрбаха, 
який, за свідченням П. М. Чу-
бинського, не дав точного її ви-
значення, але з його міркувань 
випливало, що під цим понят-
тям він мав на увазі «ту галузь 
науки, яка повинна дати кримі-
нальному законодавцеві вказів-
ки для кращої організації справи 
правосуддя» [24, с. 56]. Інший 
німецький криміналіст ХІХ ст. Е. 
Генке (автор «Курсу криміналь-
ного права та кримінальної по-
літики»), тлумачив кримінальну 
політику як галузь криміналь-
ного правознавства, яка прагне 
«за особливостями історичного 
моменту й місцевими умовами 



Проблеми боротьби зі злочинністю 
й питання криміналістики

2011/114 157

здійснити ідеал права» [Цит. за: 
21, с. 462]. Як бачимо, для А. Фе-
йєрбаха й Е. Генке кримінально-
правова політика – це самостій-
на галузь науки, яка за своїм 
предметом є близькою до кри-
мінального права, проте не спів-
падає з ним. Деякі інші німецькі 
криміналісти, теж розмежовую-
чи науки кримінально-правової 
політики і кримінального пра-
ва, знаходили при цьому місце 
першої в межах інших юридич-
них наук. Наприклад, на думку 
Ю. Варга, кримінальна політика 
разом з кримінальною антропо-
логією складає зміст криміноло-
гії й «переймається вирішенням 
питання про карані й некарані 
діяння, вивчає особливі умови, 
що сприяють розвитку злочи-
нів, приміром вплив бідності» 
[Цит. за: 4, с. 210].

Значно ширше розуміння 
розглядуваного поняття зустрі-
чаємо у Ф. фон Ліста, який не 
тільки стверджував, що «кри-
мінальна політика як самостій-
на галузь науки кримінального 
права може бути протиставлена 
кримінальному праву у вузькому 
сенсі», а й трактував її у широ-
кому значенні як «систематичну 
сукупність підстав, що спира-
ються на наукове дослідження 
злочину і впливу, який чинить 
покарання, – підстав, узгоджую-
чись з якими держава за допо-
могою покарання і споріднених з 
ним інститутів повинна боротися 

зі злочином» [9, с. 7]. Отже, для 
цього науковця кримінально-
правова політика – це не тільки 
самостійна галузь науки (вузь-
ке тлумачення), а й заснована 
на результатах наукових дослі-
джень певна ідея, якій має під-
корятися діяльність держави з 
метою протидії злочинності.

У російській кримінально-
правовій літературі, очевидно, 
перше звернення до проблем 
кримінальної політики здійснив 
у 1820 р. професор Казанського 
університету Г. І. Солнцев. Са-
мого формулювання її поняття 
фахівець не навів, але відніс ра-
зом з логікою, психологією й за-
гальним кримінальним правом 
до «наук філософічних», необ-
хідних і корисних для пізнання 
російського кримінального пра-
ва [18, с. 6, 7]. За твердженням 
Г. С. Фельдштейна, Г. І. Солн-
цев, знаходячись під впливом 
ідей А. Фейєрбаха, трактував 
кримінальну політику «як дисци-
пліну, що намічає принципи de 
lege ferenda … для безпомилко-
вого застосування кримінальних 
законів» [21, с. 313].

У цілому ж погляд на кримі-
нально-правову політику саме 
як на науку отримав широку під-
тримку серед російських криміна-
лістів. Дискусії в основному вели-
ся стосовно питань, чи становить 
вона собою самостійну галузь, чи 
входить складником до іншої га-
лузі, а якщо так – то до якої.
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Так, С. К. Гогель вважав, що 
кримінально-правова політика – 
це наука, яка вивчає застосову-
вані вже нині заходи боротьби зі 
злочинністю – як репресивні, так 
і превентивні. У такому розумінні 
він вбачав її близькою до кримі-
нальної соціології (тобто криміно-
логії) і з цього приводу зазначав: 
«Оцінювати заходи боротьби зі 
злочинністю кримінальна політика 
може лише з точки зору їх відпо-
відності й доцільності для бороть-
би з тим злом і його причинами, які 
висвітлює кримінальна соціологія. 
Таким чином, кримінальна політи-
ка, будучи або нерозривним цілим 
з кримінальною соціологією, або 
прикладною наукою до основної 
позитивної науки – кримінальної 
соціології, становить собою вчен-
ня про вже існуючі заходи бороть-
би зі злочинністю» [5, с. 4, 5].

Виключно як науку, що вхо-
дить до складу кримінальної со-
ціології, пояснював кримінальну 
політику й В. В. Єсипов [6, с. 48]. 
М. С. Таганцев з посиланням 
на інтерпретацію цієї категорії, 
запропоновану Ф. фон Лістом, 
підкреслював її важливість для 
«побудови системи заходів по-
передження злочину й боротьби 
з ним» і не вбачав підстав для 
охоплення цієї, на його думку, 
соціологічної науки наукою кри-
мінального права [19, с. 26, 638].

Натомість А. Ант. Піонтков-
ський знаходив місце криміналь-
но-правовій політиці поруч не 

тільки з кримінальним правом, 
але й з кримінологією. Він ділив 
науку кримінального права (в 
широкому значенні) на криміно-
логію, кримінальну політику і кри-
мінальну догматику. При цьому 
під кримінальною політикою ро-
зумів галузь науки кримінально-
го права, яка має своїм предме-
том вивчення засобів боротьби 
зі злочинністю, а завданням – 
доцільну побудову останніх [16, 
с. 10]. В оригінальній класифіка-
ції юридичних наук, розробленій 
П. Є. Михайловим на підставі 
теоретичного вчення Л. І. Петра-
жицького, стосовно кожної окре-
мої галузі права було виділено 
5 самостійних типів наук. Для 
кримінального права це зокрема: 
(а) теорія кримінального права, 
(б) історія кримінального права, 
(в) описове кримінальне зако-
нознавство, (г) догматика кримі-
нального права, (д) політика кри-
мінального права [14, с. 45, 46].

У той же час не всі російські 
криміналісти досліджуваного пе-
ріоду визнавали за кримінально-
правовою політикою властивості 
галузі чи підгалузі науки. Напри-
клад, С. В. Познишев, погоджую-
чись із тим, що низка практичних 
питань про якнайкращу форму 
досягнення ідеалу кримінально-
го правосуддя у того чи іншого 
народу у зв’язку з критикою чин-
ного права може бути предметом 
окремого викладання, водночас 
доходив висновку, що вони не 
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можуть утворювати ні особливої 
науки, ні особливої її галузі. Че-
рез це він не вважав за можливе 
вирізняти кримінальну політику 
як особливу наукову дисципліну 
[17, с. 9]. Подібну думку щодо 
цього поняття висловлював і 
Е. Я. Немировський [15, с. 13]. 
Вочевидь, ґрунтуючись на та-
ких само вихідних засадах, і П. 
Д. Калмиков стверджував, що 
кримінально-правова політика 
становить собою не галузь на-
уки, а «мистецтво криміналь-
ного законодавства, тобто мис-
тецтво покращувати існуючі 
кримінальні закони і складати 
нові» і «мистецтво керувати 
судовою кримінальною части-
ною» [Цит. за: 21, с. 481].

Серед українських науков-
ців, вочевидь, першим сфор-
мулював власне розуміння кри-
мінальної політики професор 
Харківського університету Г. С. 
Гордієнко. Знаходячись під зна-
чним впливом робіт Е. Генке і 
К. Міттермайєра, він відповід-
ним чином формулював і це по-
няття. Трактуючи кримінальну 
політику як дисципліну, що дає 
директиви для кримінального 
законодавства, вчений повто-
рював услід за К. Міттермайє-
ром, що «погляд на криміналь-
не право управляється завжди 
кримінальною політикою» [Цит. 
за: 21, с. 465]. Подібні судження 
висловлював також інший хар-
ківський професор – Л. Є. Вла-

димиров, на думку якого «кри-
мінальна політика є дослідною 
частиною науки кримінального 
права. Вона переймається кри-
мінальним законодавством з 
точки зору його вдосконалення, 
причому вона вже не обмеж-
ується лише пізнанням, а пере-
ймається створенням нових за-
сад» [3, с. 11].

Найбільш завершене й дещо 
ширше, ніж в інших правників, 
мав розуміння кримінальної по-
літики М. П. Чубинський, з точки 
зору якого вона є гілкою науки 
кримінального права, покликана 
виробляти вказівки для найкра-
щої постановки в даній державі 
справи кримінального право-
суддя шляхом як соціальних ре-
форм, так і створення кращого 
кримінального законодавства. 
Тому вона розпадається на по-
літику превентивну і репресивну 
і має головним, але не єдиним 
завданням боротьбу зі злочин-
ністю [24, с. 78]. У його уявленні 
кримінальна політика є однією з 
3-х частин науки кримінально-
го права поряд з кримінальною 
догматикою (кримінальним пра-
вом у вузькому значенні) і кримі-
нальною етіологією (тобто кри-
мінологією) [24, с. 49, 50].

Інакше тлумачив розгляду-
ване поняття провідний укра-
їнський криміналіст того часу 
О.Ф. Кістяківського, який, за твер-
дженням Л.С. Білогриць-Котля-
ревського, у сфері кримінальної 
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політики не мав суперників у на-
уці [Цит. за: 23, с. 209]. На відміну 
від переважної більшості своїх 
сучасників, фахівець трактував 
кримінальну політику не як га-
лузь науки, а як напрямок діяль-
ності держави з протидії злочин-
ності [7, с. 129, 612-614, 744].

Таким чином, у ХІХ – на по-
чатку ХХ століттях кримінально-
правова політика переважною 
більшістю як вітчизняних, так і 
зарубіжних дослідників розгля-
далася як певна галузь науки 
(самостійна або в межах іншої), 
предметом дослідження якої є 
розроблення найбільш ефектив-
них заходів з протидії злочиннос-
ті. Тільки деякі криміналісти (в 
Німеччині – Ф. фон Ліст; у Росії – 
П. Д. Калмиков, Е. Я. Немиров-
ський, С. В. Познишев; в Україні – 
О. Ф. Кістяківський) давали їй 
більшою чи меншою мірою від-
мітне визначення і вбачали в 
кримінально-правовій політиці 
також діяльність держави з про-
тидії злочинності чи певну ідею, 
якій така діяльність має підко-
рюватись. Панування в науково-
му середовищі розуміння кримі-
нально-правової політики саме 
як науки, покликаної виробляти 
стратегію й тактику протидії дер-
жавою злочинності із застосу-
ванням засобів кримінального 
права, логічно зумовлювало на-
укову обґрунтованість не тільки 
кримінального законодавства, а 
й практики його застосування.

Погляди на сутність кримі-
нально-правової політики карди-
нально змінились у радянських і 
пострадянських криміналістів, 
починаючи з другої половини ХХ 
ст. У їх публікаціях вона практич-
но вже не досліджується в аспек-
ті галузі науки, а вивчається ви-
ключно як практична діяльність 
держави з протидії злочинності 
[Див.: 11, с. 25, 26; 13, с. 24-26] 
або як певна генеральна ідея, 
якій така діяльність повинна під-
корятись [8, с. 75; 22, с. 12, 13]. 
І тільки інколи з’являються су-
дження про можливість погляду 
на кримінально-правову політи-
ку ще і як на самостійну галузь 
науки [2, с. 32]. Думається, що 
перенесення акцентів щодо кри-
мінально-правової політики на 
практичну діяльність держави з 
протидії злочинності стало одні-
єю з причин того, що наука кри-
мінальної політики з провідника 
законодавця перетворилася на 
простого тлумача й коментатора 
політичних рішень і їх практич-
ного втілення в законодавство 
й правозастосування. Можна 
спостерігати, як кримінальне за-
конодавство іноді змінюється не 
на науково обґрунтованих підва-
линах, а під впливом політичних 
переконань та установок.

Викладене, з нашого погля-
ду, дає підстави для висновку 
про потребу переосмислення 
в сучасний період розуміння 
сутності кримінально-право-
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вої політки. Вочевидь, не пови-
нно йтися про якусь однобоку 
її інтерпретацію – як виключно 
галузі юридичної науки чи як 
діяльності держави з протидії 
злочинності. Напевне, що й у 
цьому разі як і в багатьох інших 
дискусійних питаннях істина має 
бути консенсуальною. А тому 
кримінально-правову політику, 
на наше переконання, слід тлу-
мачити як багатозначне явище. 
Перш за все, як писала біль-
шість науковців ХІХ – початку 
ХХ століть, кримінально-право-
ва політика дійсно є певною тео-
рією (галуззю науки), на базі якої 
повинна здійснюватися діяль-
ність держави з протидії злочин-
ності. Окрім того, немає підстав 
і для заперечення того, що кри-
мінально-правову політику мож-
на розглядати і як саму вказану 
діяльність. Нарешті, можна йме-
нувати нею й окрему навчальну 
дисципліну, що викладається в 
деяких ВНЗ [13, с. 18, 19]. Проте 

цілком очевидно, що провідним 
належить визнавати трактуван-
ня кримінально-правової політи-
ки саме як певної галузі науко-
вих досліджень, бо саме на базі 
них здійснюються і практична ді-
яльність з протидії злочинності, 
і, тим паче, викладання студен-
там відповідної дисципліни.

Таким чином, вивчення іс-
торії наукових досліджень по-
няття «кримінально-правова по-
літика» ХІХ – початку ХХ століть 
дає підстави для повернення до 
сучасних наукових розробок ідеї 
щодо її розуміння як окремої га-
лузі науки. Це, у свою чергу, зу-
мовлює необхідність уточнення 
її предмета, методу й завдань, 
а також співвідношення з на-
укою кримінального права та 
іншими юридичними науками 
кримінального циклу. Вирішен-
ня вказаних проблем є предме-
том подальших наукових дослі-
джень автора.

Список літератури: 1. Антонов И. М. Пенализация преступлений, причиняющих вред 
здоровью: Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. – Владивосток: ДГУ, 2004. – 30 с. 
2. Босхолов С. С. Основы уголовной политики: Конституционный, криминологический, уголов-
но-правовой и информационный аспекты. – М.: ЮрИнфоР, 1999. – 293 с. 3. Владиміров Л. Е. 
Учебникъ русскаго уголовнаго права: Общ. ч. – Харьковъ: Изд. тип. Каплана и Бирюкова, 
1889. – 253 с. 4. Гогель С. К. Вопросы уголовнаго права, процесса и тюрьмовѣденія: Собр. 
изслѣдованій. – СПб.: Тип. тов-ва «Обществ. польза», 1906. – 646 с. 5. Гогель С. К. Курс 
уголовной политики в связи с уголовной социологией / Сост. и вступ. ст. В. С. Овчинского, 
А. В. Фёдорова. – М.: ИНФРА-М, 2010. – VI, 386 с. 6. Есиповъ В. В. Очеркъ русскаго уголо-
внаго права: Ч. Общ.: Преступленіе и преступники. Наказаніе и наказуемые. – Изд. 3-е, пере-
смотр. и допол. согл. уголов. уложенію 1903 г. и послѣд. узаконѣніямъ. – М.: Изд. книж. маг. 
«Правовѣденіе», 1904. – 550 с. 7. Кистяковскій А. θ. Элементарный учебникъ общаго уголо-
внаго права с подробнымъ изложеніемъ началъ русскаго уголовнага законодательства: Тре-
тье изд., печат. безъ перемѣнъ со второго. – К.: Изд. Ф.А. Іогансона, 1891. – 850 с. 8. Полный 
курс уголовного права: В 5-ти т.: Т. І: Преступление и наказание / Ю. В. Голик, А. С. Горелик, 
А. И. Долгова и др.; под ред. А. И. Коробеева. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2008. – 1133 с. 
9. Лист Ф. Задачи уголовной политики. Преступление как социально-патологическое явле-



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

2011/114162

ние / Сост. и предисл. В. С. Овчинского. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 110 с. 10. Лопашенко Н. 
А. Основы уголовно-правового воздействия: уголовное право, уголовный закон, уголовно-
правовая политика. – СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. – 339 с. 11. Лопашенко Н. А. Уголо-
вная политика. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – 608 с. 12. Максимов С. В. Мониторинг уголов-
ной политики: глоссарий и инструментарий. – М.: Ин-т «ЮрИнфоР-МГУ», 2009. – 72 с. 13. 
Митрофанов А. А. Основні напрямки кримінально-правової політики в Україні: формуван-
ня та реалізація. – О.: Вид-во Одес. юрид. ін-ту НУВС, 2004. – 132 с. 14. Михайловъ П. Е. 
Объ основныхъ видахъ наукъ о правѣ // Новыя идеи въ правовѣдѣніи: Неперіод. изданіе, 
выходящее подъ ред. проф. Л. І. Петражицкаго. Сб. второй: Философія права и нравствен-
ности. – СПб.: Образованіе, 1914. – С. 1-46. 15. Немировскій Э. Я. Основныя начала уголо-
внаго права. – Одесса: Тип. «Техникъ», 1917. – 644 с. 16. Піонтковскій А. А. Наука уголовнаго 
права, ея предметъ, задачи, содержаніе и значеніе. – Ярославль: Типо-Литогр. Э. Г. Фалькъ, 
1895. – 24 с. 17. Познышевъ С. В. Основныя начала науки уголовнага права: Общ. ч. уголов. 
права / Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Изд. А. А. Карцева, 1912. – 653 с. 18. Российское уголов-
ное право, изложенное … Гавріилом Солнцевымъ. Казань, 1820 / Подъ ред. и съ вступ. ст. о 
Г. И. Солнцеве Г. С. Фельдштейна. – Ярославль: Б. и., 1907. – 213 с. 19. Таганцев Н. С. 
Русское уголовное право. Т. 1. – Тула: Автограф, 2001. – 800 с. 20. Уголовное право: Общ. 
ч.: Учеб. / Л. Д. Гаухман, М. П. Журавлёв, И. Д. Козочкин и др.; под ред. Л. Д. Гаухмана и 
С. В. Максимова. – М.: Эксмо, 2004. – 416 с. 21. Фельдштейн Г. С. Главные течения в исто-
рии науки уголовного права в России / Под ред. и с предисл. В. А. Томсинова. – М.: Зерцало, 
2003. – 542 с. 22. Фріс П. Л. Кримінально-правова політика Української держави: теоретичні, 
історичні та правові проблеми. – К.: Атіка, 2005. – 332 с. 23. Харитонова О. В. Кримінально-
правові погляди О. Ф. Кістяківського: наукова спадщина та її значення для сучасних кримі-
нально-правових досліджень. – Х.: Право, 2010. – 252 с. 24. Чубинский М. П. Очерки уголов-
ной политики: понятие, история и основные проблемы уголовной политики как составного 
элемента науки уголовного права / Сост. и вступ. статья В. С. Овчинского, А. В. Фёдорова. 
– М.: ИНФРА-М, 2008. – 435 с. 25. Энциклопедия уголовного права. – Т. 1: Понятие уголовного 
права / Н. А. Лопашенко, Г. Ю. Лесников, Ю. Е. Пудовочкин и др.; отв. ред. В. Б. Малинин. – 
СПб.: Изд-во проф. Малинина, 2005. – 699 с.

ПОНИМАНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ
В ТРУДАХ КРИМИНАЛИСТОВ ХІХ – НАЧАЛА ХХ ВЕКОВ

Пономаренко Ю. А.

В статье анализируются основные подходы к определению уголовно-правовой полити-
ки, сформированные в украинской, российской и зарубежной европейской уголовно-право-
вой науке ХIХ – начала ХХ веков.

Ключевые слова: пенализация преступлений, уголовно-правовая політика, история на-
уки уголовного права.

UNDERSTANDING OF CRIMINAL POLICY IN WORKS OF
CRIMINALISTS IN XIX – BEGINNING XX CENTURIES

Ponomarenko Yu. A.

In this article the main approaches defi ning of criminal policy formulated in Ukrainian, Russian 
and foreign European criminal law sciences in XIX – beginning XX centuries analyzed.

Key words: penalization of crimes, criminal policy, history of criminal law science.
Надійшла до редакції 19.01.2011 р.



Проблеми боротьби зі злочинністю 
й питання криміналістики

2011/114 163

УДК 343.6:261.7 Л.В. Дорош, канд. юрид. наук, доцент
Національний університет «Юридична

академія України імені Ярослава Мудрого»,
м. Харків 

МОТИВ РАСОВОЇ, НАЦІОНАЛЬНОЇ ЧИ РЕЛІГІЙНОЇ
НЕТЕРПИМОСТІ ЯК КВАЛІФІКУЮЧА ОЗНАКА
ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ І ЗДОРОВ'Я ОСОБИ
На сучасному етапі розвитку 

українського суспільства все по-
мітнішим є прагнення держави 
оперативно реагувати на будь-
які негативні соціальні прояви. 
Останнім часом це виявляється 
у внесенні численних змін, що 
стосуються тих чи інших статей 
чинного Кримінального кодексу 
України (далі – КК), у тому числі 
статей, що передбачають кримі-
нальну відповідальність за злочи-
ни проти життя особи [7, с. 53-68].

Розділ ІІ Особливої части-
ни КК України складається з 31 
статті, з яких до 6-ти були внесе-
ні зміни Законом України «Про 
внесення змін до Кримінального 
кодексу України щодо відпові-
дальності за злочини з мотивів 
расової, національної чи релі-
гійної нетерпимості» від 5 лис-
топада 2009 р. № 1707-VI. Вони 
полягають у доповненні статей, 
що передбачають відповідаль-
ність за найбільш небезпечні 
злочини проти особи, такою ква-
ліфікуючою ознакою, як мотив 
расової, національної чи релі-
гійної нетерпимості [2; 2010. – 

№ 5. – Ст. 43]. Ідеться про такі 
злочини, як умисне вбивство 
(ст. 115 КК), умисне тяжке ті-
лесне ушкодження (ст. 121 КК), 
умисне середньої тяжкості ті-
лесне ушкодження (ст.122 КК ), 
побої і мордування (ст. 126 КК), 
катування (ст. 127 КК), погроза 
вбивством (ст. 129 КК).

Аналіз санкцій за названі 
злочини за умови їх учинення з 
мотивів расової, національної чи 
релігійної нетерпимості дозво-
ляє констатувати досить висо-
кий ступінь їх тяжкості: одні з них 
є особливо тяжкими (ч. 2 ст. 115 
КК), другі – тяжкими (частини 2 
статей 121 і 127 КК), решта – се-
редньої тяжкості ( частини 2 ста-
тей 122, 126 і 129 КК), за вчинен-
ня яких закон установлює сувору 
кримінальну відповідальність.

Під мотивом (від франц. 
motif – спонукальна причина дій 
і вчинків людини; первісно – той, 
що призводить у рух; від лат. 
motivus – рухомий) у юридич-
ній науці розуміють обумовлене 
певними потребами та інтер-
есами внутрішнє спонукання, 
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яке викликає в особи рішучість 
учинити злочин і яким вона ке-
рується при його скоєнні. Це ру-
шійна сила вчинку людини, що 
визначає його зміст і допома-
гає глибше розкрити її психічне 
ставлення до нього. Мотив дає 
змогу визначити, чому вона вчи-
няє злочин, і впливає на ступінь 
суспільної небезпечності як ді-
яння, так і особи винного [6, с. 
173, 174]. У вищеозначених зло-
чинах він є обов’язковою озна-
кою суб’єктивної сторони складу 
злочину. Тож відсутність мотиву 
в конкретному випадку виклю-
чає склад злочину.

Зважаючи на значення ана-
лізованого мотиву в системі 
обставин, що диференціюють 
кримінальну відповідальність за 
злочини проти життя та здоров’я 
особи (законодавець надав 
йому значення кваліфікуючої 
ознаки), з точки зору класифі-
кації мотивів мотив расової, на-
ціональної чи релігійної нетер-
пимості слід віднести до групи 
низьких мотивів.

У слідчій практиці й опе-
ративно-розшуковій діяльності 
своєчасне встановлення істин-
ного мотиву має винятково важ-
ливе значення. Він становить 
собою передусім найважливішу 
характеристику суб’єкта злочи-
ну, його свідомості та психіки. 
Будучи безпосереднім носієм 
інформації про особу, мотив 
дозволяє визначити тип зло-

чинця, його окремі характерис-
тики (злостивість, агресивність, 
схильність до насильницьких 
дій тощо). Ця інформація надає 
уявлення про злочинця в загаль-
ному плані, тобто допомагає 
оцінити його соціальний статус, 
суспільну небезпечність, готов-
ність до вчинення нових злочи-
нів, протидію правоохоронним 
органам та ін.

Знання мотиву злочину дає 
можливість окреслити коло підо-
зрюваних, середовище, в якому 
треба шукати винного. Особли-
во це стосується ситуацій, коли 
мотив відбиває будь-які стійкі 
властивості (звички) особистос-
ті, характерні для певного кола 
осіб, або ж коли причини вчи-
нення злочину безпосередньо 
пов’язані з життям і діяльністю 
потерпілого (помста, заздрість, 
особисті неприязні стосунки 
тощо). Крім того, правильне 
з’ясування мотиву надає змогу 
моделювати механізм злочин-
ної поведінки завдяки наявності 
принципу єдності психіки й ді-
яльності. Це означає, що між 
мотивом, метою вчиненого й 
об’єктивними фактами поведін-
ки злочинця встановлюються 
відповідність, взаємозв’язок і 
взаємозалежність.

Вагомим є значення мотиву 
й у процесі досудового слідства 
та судового розгляду криміналь-
ної справи. Не випадково в п. 2 
ст. 64 Кримінально-процесуаль-



Проблеми боротьби зі злочинністю 
й питання криміналістики

2011/114 165

ного кодексу України (далі – КПК) 
передбачено положення, згідно 
з яким мотив злочину названо як 
обставину, що при провадженні 
досудового слідства, дізнання і 
розгляді кримінальної справи в 
суді підлягає доказуванню, а в ч. 
1 ст. 334 КПК України зазначено, 
що «мотивувальна частина об-
винувального вироку повинна 
містити формулювання обви-
нувачення, визначеного судом 
доведеним, із зазначенням міс-
ця, часу, способу вчинення та 
наслідків злочину, форми вини і 
мотивів злочину».

Відповідно до ст. 21 Осно-
вного Закону України «усі люди 
є вільні і рівні у своїй гідності 
та правах. Права і свободи є 
невідчужуваними та непоруш-
ними». Як зазначено в його ст. 
24, «не може бути привілеїв чи 
обмежень за ознаками раси, ко-
льору шкіри, політичних, релігій-
них та інших переконань, статі, 
етнічного чи соціального похо-
дження, майнового стану, місця 
проживання, за мовними або 
іншими ознаками». На розви-
ток цих конституційних приписів 
у ст. 2 Закону України «Про за-
сади внутрішньої та зовнішньої 
політики» від 1 липня 2010 р., 
№ 2411-VI [2; 2010. – № 40. – 
Ст. 527] серед основних принци-
пів, на яких ґрунтується внутріш-
ня політика, названо: (а) пріори-
тетність захисту національних 
інтересів; (б) верховенство пра-

ва; (в) забезпечення реалізації 
прав та свобод людини і грома-
дянина та ін.

Здійснення цієї політики по-
требує адекватного криміналь-
но-правового забезпечення. У 
зв’язку із цим посилення кримі-
нальної відповідальності за зло-
чини, вчинені з мотивів расової, 
національної чи релігійної нетер-
пимості, є своєчасною умовою 
гарантованості рівності прав та 
свобод людини і громадянина 
незалежно від раси, національ-
ності чи ставлення до релігії.

Для застосування відпо-
відного пункту чи частини ви-
щеназваних статей КК України 
необхідно встановити із числа 
вказаних у законі конкретний 
(спеціальний) мотив. Останній 
може поєднуватися з іншими 
спонуканнями (помста, корис-
ливий або хуліганський мотив) і 
водночас має бути серед них до-
мінуючим. Таким можна визнати 
мотив, якщо прагнення винного 
вчинити вбивство потерпілого 
або заподіяти йому тілесні ушко-
дження певного ступеня тяжко-
сті викликано через національну 
або расову належність чи ві-
росповідання. Тим самим зло-
чинець прагне принизити честь 
і гідність певної нації, раси або 
конфесії, продемонструвати 
свою перевагу або неповноцін-
ність іншої особи. Зміст аналі-
зованого мотиву може полягати 
також у прагненні спровокувати 
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расову, національну чи релігій-
ну ворожнечу, тобто викликати 
загострення міжнаціональних 
відносин, масові заворушення 
тощо. Це може бути й помста по-
терпілому за незгоду підтримати 
расову, національну чи релігійну 
дискримінацію.

Згідно з ч. 1 ст. 1 Міжна-
родної Конвенції ООН про лік-
відацію всіх форм расової дис-
кримінації від 21.12.1965 р., 
расова дискримінація означає 
будь-яке розрізнення, виняток, 
обмеження чи перевагу, осно-
вані на ознаках раси, кольору 
шкіри, родового, національного 
чи етнічного походження, метою 
або наслідком яких є знищен-
ня або применшення визнання, 
використання чи здійснення на 
рівних засадах прав людини та 
основних свобод у політичній, 
економічній, соціальній, куль-
турній чи будь-яких інших галу-
зях суспільного життя [8, с. 153].

В окремих випадках реаліза-
ція расової, національної чи ре-
лігійної нетерпимості може мати 
місце при вчиненні інших зло-
чинів (наприклад, підпал храму, 
в якому перебувають віруючі, 
доля яких винному байдужа). 

Поглиблене вивчення й 
аналіз законодавства про кри-
мінальну відповідальність за 
злочини, вчинені за наявності 
аналізованого мотиву, свідчать, 
що останній сформульовано як 
інваріантний: злочин може су-

проводжуватися прагненням 
злочинця виявити нетерпимість: 
(а) расову; (б) національну чи (в) 
релігійну. Не виключається по-
єднання 2-х або навіть усіх 3-х 
різновидів мотиву, хоча можли-
ва наявність лише одного з них.

Самі по собі дії, спрямовані 
на розпалювання національної, 
расової чи релігійної ворожнечі 
й ненависті, є кримінально ка-
раними відповідно до ст. 161 КК. 
У кримінальному законодавстві 
України дефініцій понять «не-
терпимість», «расизм», «націо-
налізм» не існує, проте їх зміст 
розкривається в міжнародних 
правових актах. Зокрема, в ст. 1 
Декларації принципів толерант-
ності, яка була прийнята і про-
голошена Генеральною конфе-
ренцією ЮНЕСКО на 28 сесії, 
що відбулася в Парижі 25 жов-
тня – 16 листопада 1995 р., за-
значено, що терпимість означає 
повагу, сприйняття і правильне 
розуміння розмаїття культур 
світу, форм самовираження і 
способів проявів людської інди-
відуальності. Їй сприяють зна-
ння, відкритість, спілкування і 
свобода думки, совісті й пере-
конань. Це гармонія в багато-
манітності і не тільки моральний 
обов’язок, а й політична і пра-
вова потреба. Терпимість – це 
чеснота, яка робить можливим 
досягнення миру і сприяє заміні 
культури війни культурою миру 
[http://library.kharkov.ua/lib_ druk.
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php?type=1&year=2006&id=3]. 
У п. 2.4 ст. 2 цього міжнародно-
правового документа наголо-
шується, що нетерпимість може 
приймати форму маргіналізації 
соціально найменш захищених 
груп, яких виключають із суспіль-
ного й політичного життя, а також 
насильства й дискримінації щодо 
них. Як проголошує Декларація 
про раси й расові передсуди, «всі 
люди і групи людей мають право 
відрізнятись один від одного (ст. 
1.2)» [www.nau.kiev.ua]. На цій же 
конференції урочисто проголо-
шено вважати 16 листопада Між-
народним днем, присвяченим 
терпимості, який належить відмі-
чати щорічно.

Як зазначено в преамбулі 
Декларації принципів толерант-
ності, її прийняття зумовлено ак-
тами нетерпимості, насильства, 
тероризму, ксенофобії, агре-
сивного націоналізму, расизму, 
антисемітизму, відчуження, мар-
гіналізації й дискримінації наці-
ональних, етнічних, релігійних і 
мовних меншин, біженців, пра-
цівників-мігрантів, іммігрантів і 
соціально найменш захищених 
груп у суспільствах, а також ак-
тами насильства й залякуван-
ня окремих осіб, які реалізують 
своє право на свободу думки й 
переконань, що становить со-
бою загрозу справі зміцнення 
миру й демократії на національ-
ному й міжнародному рівнях і 
перешкоду на шляху розвитку.

За І.О. Кресіною, націоналізм 
(від лат. natio – плем’я, народ) – 
це ідеологія, політика і практика, 
в підґрунті яких лежить утвер-
дження належного місця пев-
ного народу серед інших націй, 
його національних інтересів і на-
ціонально-культурних цінностей. 
Він може перетворюватися із со-
ціально-позитивного явища на 
свою протилежність, пов’язану з 
неповагою до прав та інтересів 
інших народів, протиставленням 
своє нації іншій, розпалюван-
ням національної ворожнечі, зо-
крема, в таких крайніх формах, 
як націонал-соціалізм, расизм, 
фашизм, шовінізм. Супроводжу-
ваний ідеями зверхності й наці-
ональної винятковості, націона-
лізм нерідко виступає джерелом 
гострих внутрішніх суперечнос-
тей і міждержавних конфліктів 
[15, с. 82].

Расизм (від лат. race – рід, 
порода) – ідеологія, політика й 
суспільна практика поділу лю-
дей і людських спільнот за їх 
походженням, кольором шкіри, 
іншими біологічними ознаками 
на вищі й нижчі раси, упередже-
не, вороже ставлення до остан-
ніх, обмеження й позбавлення їх 
прав тощо [16, с.238].

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Де-
кларації про раси й расові пе-
редсуди, яка була прийнята 
і проголошена Генеральною 
конференцією ЮНЕСКО на 20 
сесії, що проходила в Парижі 
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24 жовтня – 28 листопада 1978 
р., будь-яка теорія, яка приписує 
зверхність або неповноцінність 
окремим расовим чи етнічним 
групам і яка давала б право од-
ним людям панувати над іншими 
чи нехтувати ними, нібито ниж-
чими щодо них, або така, що об-
ґрунтовує судження про оцінку за 
расовими відмінностями, науко-
во є безпідставною й суперечить 
моральним та етичним принци-
пам людяності [www.nau.kiev.ua].

По-перше, актуальність 
проблеми протидії злочинам, 
що вчиняються на ґрунті расо-
вої, національної чи релігійної 
ворожнечі, полягає передусім 
у тому, що за сучасних умов в 
Україні спостерігається поси-
лення неконтрольованих мігра-
ційних процесів, наслідком яких 
є утворення на її території нових 
діаспор, етнічних громад, зокре-
ма корейських, в’єтнамських, 
кавказьких та ін. Сформовані в 
окремих районах, вони беруть 
під свій нелегальний контроль 
той чи інший вид бізнесу. Це, 
приміром, чеченські об’єднання 
в Одесі й області, китайські, ко-
рейські й нігерійські громади, що 
«окупували» ринок «Барабашо-
во» в Харкові й ринки в інших об-
ласних центрах країни, а також 
громадяни Афганістану, Пакис-
тану та інших мусульманських 
держав, для яких Україна стала 
місцем нелегального мешкання 
[12, с. 9-12].

У місцях надмірного їх скуп-
чення це викликає зростання 
політичної й соціальної напру-
ги, що знаходить прояв у зрос-
танні безробіття, підвищенні цін 
на продукти харчування, житло, 
його оренду, внаслідок чого по-
гіршуються умови життя корін-
ного населення, його соціальне 
становище.

Привертають увагу злочинні 
об’єднання, сформовані за на-
ціональними ознаками, які теж 
активно впливають на криміно-
генну ситуацію в країні [Див.: 
3,   с. 187; 9, с. 5-7; 10, с. 30-44]. 
Зокрема, йдеться про злочинні 
угруповання корисливо-насиль-
ницького спрямування, створені 
вихідцями з кавказького регіону.

Нарешті, необхідно врахову-
вати, що відмінності у віроспові-
данні призводять до соціальної 
напруги між земляцтвами на ет-
нонаціональному, клановому чи 
релігійному ґрунті. Цілком при-
родно, що в результаті незакон-
ної міграції в частини населення 
держави транзиту або призна-
чення виникає відкрита воро-
жість до іноземців, що супрово-
джується проявами ксенофобії 
(від грецьк. xenos – чужі, сторон-
ні, іноземці і phobos – страх, не-
приязнь) і расизму [11, с. 6]. Як 
зазначають журналісти, в тому, 
що українці починають хворіти 
на страшну недугу під назвою 
«расизм», сумнівів немає: щоб 
переконатися в цьому, достат-
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ньо переглянути звід відомостей 
про злочини проти осіб з неєв-
ропейською зовнішністю [4, с. 2].

Не виключається стихійне 
виникнення або свідоме прово-
кування конфліктів у сфері між-
етнічних і міжконфесійних від-
носин, радикалізації та проявів 
екстремізму в діяльності деяких 
національних меншин та релігій-
них громад, у тому числі в серед-
овищі іноземних общин в Україні. 

Привертає увагу й викликає 
занепокоєння так званий нефор-
мальний молодіжний рух скінхе-
дів (від англ. skinhead – шкіряна 
голова, оголеноголовий), запо-
чаткований в Україні за часів 
перебудови, та його окремі угру-
повання. На рахунку скінхедів 
погром Центральної синагоги в 
м. Києві 13 квітня 2002 р., напа-
ди на осіб кримськотатарського 
походження в АРК. Так, побит-
тя ними 23 березня 2004 р. у 
м. Сімферополі молодого хлоп-
ця – кримського татарина, який 
отримав ножове поранення, 
викликало відповідну реакції з 
боку кримськотатарської молоді. 
Її представники (приблизно 50 
чол.) у відповідь вчинили погром 
бару «Коттон», внаслідок чого 
двоє осіб потрапили до реаніма-
ції, а шестеро – госпіталізовано 
[13, с.154-156].

Відомі факти вбивств сту-
дентів-іноземців у м. Києві, за-
фіксовані факти бійок між учня-
ми різних національностей у 

загальноосвітніх навчальних 
закладах у м. Харкові. Добре, 
що подібні факти є поодиноки-
ми, але вони є тривожним сиг-
налом. Ні в якому разі вони не 
можуть залишатися поза увагою 
правоохоронців, серед яких, між 
іншим, як зауважують журналіс-
ти, теж з’являються «паростки» 
упередженого ставлення до осіб 
неєвропейської зовнішності [4, 
с. 2]. Потерпають від правоохо-
ронців роми, вихідці з кавказь-
кого регіону й мусульманських 
країн. Вважаємо, слід наголо-
сити: навіть якщо на даний час 
процеси національного проти-
стояння є млявоплинними, вони 
мають бути контрольованими.

І хоча на сьогодні офіцій-
них даних щодо етнічних чи 
релігійних загострень в держа-
ві немає, не викликає сумнівів 
необхідність здійснювати моні-
торинг міграційних процесів для 
їх прогнозування, тим паче, що 
в засобах масової інформації 
є чимало повідомлень про до-
статньо гострі конфлікти між 
іноземцями й корінним населен-
ням, причому як між дорослими, 
так і дітьми [14, с. 4]. На жаль, 
на офіційному рівні під час досу-
дового слідства не доводиться, 
на якому саме ґрунті виникають 
такі зіткнення.

Проте, правоохоронці не по-
винні залишати осторонь такого 
роду конфлікти, бо брак офіцій-
них даних про їх наявність ще 
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нічого не означає. Як слушно 
підкреслюють учені, оцінювати 
гостроту тієї чи іншої проблеми 
без належного прогнозування й 
тільки статистичним методом, 
апелюючи до відсутності кримі-
нальних справ даної категорії 
й ігноруючи наявні тенденції й 
латентність вчинення подібних 
дій, не варто [5, с. 102]. На ко-
ристь наведеного свідчить і 
факт прийняття вищезгаданого 
Закону України про доповнення 
відповідних статей КК України 
про відповідальність за злочини 
проти життя і здоров’я особи та-
кою ознакою суб’єктивної сторо-
ни, як їх учинення з мотивів ра-
сової, національної чи релігійної 
нетерпимості.

По-друге, проблема протидії 
аналізованим посяганням є акту-
альною ще й тому, що їх учинен-
ня може викликати виникнення 
стійких джерел напруженості, 
здатних спровокувати міжнаці-
ональні й міжрелігійні (міжкон-
фесійні) протиріччя й конфлікти, 
деструктивно вплинути на соці-
альні й політичні процеси.

По-третє, вчинення злочину 
хоча б з одним із зазначених мо-
тивів суттєво впливає на психіку 
не тільки потерпілих, а й на ото-
чуючих.

Принагідно зазначимо, що 
на сьогодні вітчизняний законо-
давець використовує 4 підходи 
до вирішення проблеми бороть-
би зі злочинами на ґрунті расо-

вої, національної чи релігійної 
ворожнечі. Забезпечення кон-
ституційних прав людини, миру 
й злагоди, а значить, і право-
порядку в цілому здійснюється 
в Україні різними способами, 
в основному шляхом: (а) пе-
редбачення як обставину, що 
обтяжує покарання, вчинення 
злочину на ґрунті расової, наці-
ональної чи релігійної ворожне-
чі або розбрату ( ч. 3 ст.67 КК); 
(б) установлення кримінальної 
відповідальності за дії, поєд-
нані з розпалюванням націо-
нальної чи релігійної ворожнечі 
(ч. 2 ст.110 КК), або ж за умисні 
дії, спрямовані на розпалювання 
національної, расової чи релігій-
ної ворожнечі й ненависті, на 
приниження національної честі 
й гідності, або за образу почут-
тів громадян у зв’язку з їх релі-
гійними переконаннями, а також 
пряме чи непряме обмеження 
прав або встановлення прямих 
чи непрямих привілеїв громадян 
за ознаками раси, кольору шкі-
ри, політичних, релігійних та ін-
ших переконань, статі, етнічного 
й соціального походження, май-
нового стану, місця проживання, 
за мовними чи іншими ознаками 
(ст. 161 КК); (в) заборони ввезен-
ня, виготовлення, зберігання, 
перевезення чи іншого перемі-
щення творів, кіно- й відеопро-
дукції, що пропагують расову, 
національну чи релігійну нетер-
пимість і дискримінацію з метою 
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збуту чи розповсюдження, а так 
само їх збуту чи розповсюджен-
ня (ст. 300 КК); (г) установлення 
кримінальної відповідальності 
за заподіяння фізичної шкоди з 
мотивів расової, національної 
чи релігійної нетерпимості (час-
тини 2 статей 115, 121, 122, 126, 
127, 129  КК).

Для з’ясування наявнос-
ті чи відсутності в діянні осо-
би того чи іншого з названих 
мотивів необхідно встановити 
суб’єктивне ставлення винного 
до своїх дій, причини, що зумо-
вили конфлікт, та його динаміку, 
характер взаємовідносин винно-
го з потерпілим, обставини, що 
характеризують особу винного, 
послідовність і адекватність учи-
нених дій та ін.

Особи, які вчиняють злочини 
з таких мотивів, не тільки заподі-
юють смерть або тяжкі чи серед-
ньої тяжкості тілесні ушкоджен-
ня, а й відкрито демонструють 
зневагу до людей, які є пред-
ставниками іншої раси, націо-
нальності чи релігійної конфесії, 
нехтують загальновизнаними 
етичними і правовими нормами 
поведінки, кидають виклик дер-
жаві й суспільству.

Аналізовані мотиви слід від-
різняти від хуліганських, за яких 
дії винного вчиняються внаслі-
док явної неповаги до суспіль-
ства, нехтування загальнолюд-
ськими правилами співжиття й 
нормами моралі, а так само без 

будь-якої причини з викорис-
танням малозначного приводу. 
Їх особливістю є те, що вони не 
викликані будь-яким серйозним 
особистим конфліктом. Соці-
альна детермінація досліджува-
них злочинів полягає не стільки 
в зовнішніх обставинах, скільки 
у внутрішніх умовах, що визна-
чають морально-психологічну 
специфіку особи злочинця. У 
хуліганських мотивах виража-
ється прагнення останнього ви-
ділити себе з кола оточуючих, 
продемонструвати зневагу до 
закону, загальноприйнятих норм 
моралі. Хуліганські спонукан-
ня ґрунтуються на антигромад-
ському ставленні до людей, яке 
виражає неповагу злочинця не 
до окремої особи, а до суспіль-
ства в цілому. Злочини з таких 
мотивів учиняються переважно 
без видимих причин й мети, у 
зв’язку з чим їх нерідко практики 
називають як «безмотивні».

Ефективність боротьби зі 
злочинами, які вчиняються з 
аналізованих мотивів, багато в 
чому визначається рівнем ор-
ганізації діяльності органів вну-
трішніх справ з їх своєчасного 
виявлення, попередження, пе-
репинення й розкриття.

Важливе значення мають 
не тільки правова оцінка вчи-
нюваних злочинів, а й відповід-
на організація роботи щодо їх 
розкриття й розслідування, ви-
явлення осіб і фактів, які ста-
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новлять оперативний інтерес, 
а значить, попередження поді-
бних злочинів і виявлення осіб, 
схильних до їх скоєння. Вихо-
дячи з характеру розглядуваних 
злочинів можемо дійти висновку, 
що їх суб’єктам притаманні всі 
основні риси, спільні для тих, хто 
вчиняє різні насильницькі зло-
чини: (а) крайній егоїзм та его-
центризм, що визначають примі-
тивно-анархічну позицію особи; 
(б) нехтування інтересами інших 
людей; (в) жорстокість і відсут-
ність співчуття; (г) схильність до 
зловживання алкоголем та ін.

Заслуговує на увагу органі-
зація інформаційно-аналітичної 
роботи з виявлення й прогнозу-
вання можливих загроз з боку 
осіб, які замислюють, учинили 
або вчиняють злочини саме за 
аналізованими мотивами. Вели-
ку роль при цьому відіграє нако-
пичення інформації, яка включа-
ла б демографічні, географічні 
та інші відомості стосовно тієї 
чи іншої території. Зокрема, 
йдеться про місця, де найчасті-
ше перебувають іноземці, пред-
ставники національних меншин 
(проживають, навчаються, про-
водять часи дозвілля), а та-
кож де розташовані осередки 
релігійних конфесій.

З огляду на наведене вважа-
ємо, що зміни до законодавства 
про кримінальну відповідаль-
ність за злочини проти життя 
і здоров’я є обґрунтованими і 

своєчасними. Однак коло зло-
чинів, учинення яких з аналізо-
ваних мотивів підвищує рівень 
їх суспільної небезпечності, не 
обмежується тільки цими злочи-
нами, отже, потребує уточнен-
ня. На наше переконання, воно 
має бути доповнено низкою зло-
чинів, передбачених розд. XII 
«Злочини проти громадського 
порядку і моральності», а саме 
статтями 294 і 297, частинами 
1 і 2 ст. 298 КК. З урахуванням 
того, що кримінальне покарання 
є крайнім заходом державного 
примусу, вагомого значення на-
буває реалізація такого прин-
ципу соціальної взаємодії, як 
толерантність. Як зауважує В.А. 
Бачинін, остання, як цивілізацій-
ний чинник, сприяє тому, щоб 
міжсуб’єктні й міжгрупові проти-
річчя не перетворювалися на 
дестабілізаційні й деструктивні 
чинники. На його думку, саме в 
толерантності зосереджено ці-
леспрямований соціокультурний 
вектор, що забезпечує тактику 
пошуку спільних точок зіткнення 
різних позицій [1, с.74].

Безумовно, найпростіший 
шлях – закрити очі й залишити 
осторонь навіть думку про між-
національне забарвлення фак-
тів, з якими стикаються право-
охоронці. Однак ігнорування цієї 
складної актуальної проблеми, 
якою є  кримінальна ксенофо-
бія, а також недооцінка висо-
кого ступеня суспільної небез-
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пеки подібних злочинних діянь 
можуть призвести до неперед-
бачуваних трагічних і руйнівних 
наслідків.

У зв’язку із цим забезпечен-

ня правильного застосування за-
конодавства при розгляді справ 
зазначеної категорії є одним із 
надзвичайно важливих завдань 
правоохоронних органів і суду. 
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МОТИВ РАСОВОЙ, НАЦИОНАЛЬНОЙ ИЛИ РЕЛИГИОЗНОЙ
НЕТЕРПИМОСТИ КАК КВАЛИФИЦИРУЮЩИЙ ПРИЗНАК

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛИЧНОСТИ
Дорош Л.В.

Статья посвящена анализу мотива расовой, национальной либо религиозной нетер-
пимости как обстоятельства, повышающего общественную опасность преступлений против 
жизни и здоровья личности.

Ключевые слова: преступления против жизни и здоровья личности, мотив, расовая, на-
циональная либо религиозная нетерпимость. 

MOTIVE OF RACIAL, NATIONAL OR RELIGIOUS INTOLERANCE 
AS QUALIFICATION SIGN OF CRIMES AGAINST LIFE AND HEALTH OF A PERSON 

Dorosh L.V.
The article is devoted to the analysis of motive of racial, national or religious intolerance as 

strengthening circumstance public danger of crimes against life and health of a person.
Key words: crimes against life and health of a person, motive, racial, national or religious 

intolerance. 
Надійшла до редакції 15.12.2010 р.
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перший заступник начальника СУ ГУМВС
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ЗАСТОСУВАННЯ СУДОВОЇ ФАРМАЦІЇ 
В ДОСЛІДЖЕННІ НА ПІДСТАВІ КРИМІНАЛІСТИКИ 

ВЧИНЕНИХ ІНОЗЕМЦЯМИ ЗЛОЧИНІВ, 
ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ 

ПСИХОАКТИВНИХ РЕЧОВИН

Поглиблення співпраці 
України з Європейським Со-
юзом було відмічено на XIV 
Саміті «Україна – ЄС» (22 лис-
топада 2010 р., м. Брюссель), 
де Президент України В.Ф. 
Янукович висловився про пе-
ріод глобальних реформувань 
і перетворень: «…Для України 
він особливий ще й тому, що 
відбувається в умовах довгоочі-
куваної політичної стабілізації, 
консолідації всіх гілок влади, 
здійснення нагальних ринкових 
перетворень та утвердження 
європейських цінностей…», а 
це вимагає пошуку компромісів, 
взаємних поступок і підвищен-
ня взаємодовіри [Див.: 7-10]. У 
ході його обговорення звернено 
увагу на необхідність:

– підвищення поваги щодо 
прав людини, основних свобод, 
вільних ЗМІ, демократичних цін-
ностей і верховенства права, за-
снованого на незалежному й не-
упередженому судочинстві; 

– завершення переговорно-
го процесу щодо Угоди про асо-
ціацію «Україна – ЄС»;

– створення поглибленої і 
всеохоплюючої зони торгівлі між 
Україною та ЄС; 

– реформування економічної 
сфери (в тому числі й прийняття 
закону про здійснення держав-
них закупівель) забезпечення 
поступової інтеграції України до 
внутрішнього ринку ЄС;

– втілення в життя програ-
ми про макроекономічну ста-
більність;

– проведення подальших 
зусиль у боротьбі з корупцією, 
наркобізнесом для покращання 
бізнесового й інвестиційного клі-
мату в державі;

– запровадження візової 
лібералізації для України – як 
довгострокової перспективи, так 
і для короткотермінових поїздок 
її громадян. Проведення систе-
матичного моніторингу країнами 
ЄС й Україною;
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– посилення діяльності Ук-
раїни в рамках реалізації Прото-
колу про приєднання до Догово-
ру про Енергетичне співтовари-
ство після схвалення закону про 
принципи функціонування ринку 
природного газу, що забезпечить 
прозорість, конкурентоздатність 
і стійкість сектора;

– проведення в м. Києві між-
народної конференції з нагоди 
25 річниці Чорнобильської ката-
строфи навесні 2011 р. з метою 
мобілізації підтримки для завер-
шення проектів на ЧАЕС;

– реалізації Протоколу, який 
дозволяє Україні брати участь 
у програмах ЄС, що дозволить 
підтримувати регуляторну й ад-
міністративну реформи, просу-
ваючи секторальну інтеграцію 
через конвергенцію українських 
політик до норм, стандартів і 
кращих практик ЄС у таких сфе-
рах, як бізнес і підприємництво, 
енергетика й інформація, кому-
нікація й технологія;

– започаткування через та-
кий інструмент, як Всеохоплюю-
ча інституційна розбудова, під-
тримки України у впровадженні 
нею реформи державного управ-
ління, особливо у сферах контр-
олю за державною допомогою, 
санітарного й фітосанітарного 
контролю, міграції й координації 
законодавчої програми країни;

– підготовки до проведення 
у травні 2011 р. Саміту Східного 
партнерства «Україна – ЄС»;

– подальшого обговорення 
міжнародних і регіональних пи-
тань, що становлять спільний 
інтерес, зокрема, відносин з Бє-
ларуссю, РФ, а також посилен-
ня співпраці у форматі «5 + 2» й 
Придністровського врегулюван-
ня в Республіці Молдова. 

Правовим підґрунтям вза-
ємодії правоохоронних органів 
України та країн ЄС є Закони 
України: (1) «Про ратифікацію 
Європейської конвенції про ви-
дачу правопорушників, 1957 р., 
Додаткового протоколу 1975 р. 
та Другого додаткового протоко-
лу 1978 р. до Конвенції», (2) «Про 
громадянство України», (3) «Про 
біженців», (4) «Про імміграцію» 
та Конвенції ООН про боротьбу 
проти незаконного обігу нарко-
тичних засобів і психотропних 
речовин 1961 р. та 1988 р. [Див.: 2; 
4; 11 - 14]. Україна приєдналася 
до Конвенції про статус біжен-
ців (1951 р.), Протоколу щодо 
статусу біженців (1967р.) та до 
інших міжнародних договорів. 
Важливе значення має подаль-
ша адаптація вітчизняного за-
конодавства з питань міграції 
до європейських стандартів і ви-
знаних міжнародних механізмів 
регулювання міграційних проце-
сів у рамках реалізації стратегії 
інтеграції України до Європей-
ського співтовариства. Напри-
клад, 2 серпня 2010 р. на вико-
нання доручення Міністра ВСУ 
начальникам ГУМВС, УМВС, 
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УМВС на транспорті надійшов 
наказ Генпрокуратури Украї-
ни № 42 від 19 липня 2010 р. 
«Про забезпечення виконання 
органами прокуратури України 
«Угоди між Генеральною проку-
ратурою України та Генераль-
ною прокуратурою Республіки 
Молдова на виконання статті 
3 Договору між Україною і Рес-
публікою Молдова про правову 
допомогу та правові відносини 
у цивільних і кримінальних спра-
вах від 13 грудня 1993 року», 
де надано право прокурорам 
АР Крим, областей, м. Києва й 
Севастополя, військовим проку-
рорам регіонів і Військово-мор-
ських Сил України звертатися 
до Генпрокуратури Республіки 
Молдова з клопотанням у кри-
мінальних справах щодо: (а) ви-
конання процесуальних дій, (б) 
передачі кримінального переслі-
дування, (в) витребування або 
вручення документів, надання 
необхідної для розслідування ін-
формації стосовно осіб, установ 
або обставин, що підлягають 
з’ясуванню, (д) повідомлення 
про вчинення злочинів і звер-
нення громадян про порушення 
їх прав та законних інтересів 
[Див.: 20].

Питанню протидії міжнарод-
ному наркобізнесу, наслідками 
якого є міжнародна наркоманія, 
присвячена зустріч представ-
ників органів державної влади, 
духовенства, вчених, юристів, 

медиків, фармацевтів і пред-
ставників правоохоронних ор-
ганів в рамках VІІ Міжнародної 
науково-практичної конференції 
«Судова фармація, доказова 
фармація та фармацевтичне 
законодавство як складові фар-
мацевтичного права у програмі 
реалізації державної політики у 
сфері боротьби зі злочинністю та 
порушеннями правил обігу пси-
хоактивних речовин на 2001 – 
2017 рр.» [Див.: 6; 17].

Детальний судово-фарма-
цевтичний аналіз злочинів з не-
законного обігу психоактивних 
речовин (ПАР) різних класифіка-
ційно-правових груп показує, що 
іноземними громадянами в пері-
од з 2006 р. по липень 2010 р. 
на території Харківської області 
було вчинено 92 таких злочини. 

Так, у 2006 р. вчинено 21 
злочин, за якими порушені кри-
мінальні справи: за ст. 309 КК 
України – 12 справ, а саме: 
7 – щодо громадян РФ (каннабіс, 
первітин, марихуана), 4 – гро-
мадян Грузії (каннабіс, опій, 
первітин), одна –громадяни-
на Азербайджану (каннабіс); 
за ст. 307 КК України порушено 
8 справ: одна – щодо громадя-
нина Республіки Камерун (екс-
тазі), 4 – громадян РФ (каннабіс, 
первітин), 2 –громадян В’єтнаму 
(каннабіс), одна –громадянина 
Лівану (каннабіс); за ст. 305 КК 
порушено одну справу щодо 
громадянина РФ (каннабіс).
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У 2007 р. вчинено 26 зло-
чинів у сфері незаконного обігу 
ПАР, за якими порушено кримі-
нальні справи: за ст. 309 КК – 23 
справи: 2 щодо громадян Еква-
дору (каннабіс), 6 –громадян 
Грузії (каннабіс, опій, МДМА, 
первітин), 5 –громадян РФ (то-
луол, каннабіс), 3 – Азербай-
джану (каннабіс, первітин, но-
рефедрин), по одній – стосовно 
громадян Бєларусі, Судану, Ві-
рменії, Уганди, Туркменістану, 
Узбекистану (каннабіс); за ст. 
307 КК порушено 4 справи: 3 – 
щодо громадян РФ (каннабіс, 
опій), одна – стосовно громадя-
нина Вірменії (каннабіс).

У 2008 р. вчинено 22 таких 
злочини. За ст. 309 КК порушено 
18 кримінальних справ: 8 – щодо 
громадян РФ (каннабіс), 3 –гро-
мадян Азербайджану (каннабіс, 
первітин), по одній – громадян 
Казахстану, Грузії, Киргизії, Йор-
данії, Туркменістану, Узбекис-
тану, Індії (каннабіс, первітин, 
смола каннабісу); за ст. 307 КК 
порушено одну справу стосов-
но громадянина Азербайджану 
(героїн); за ст. 311 КК порушено 
одну справу щодо громадянина 
Марокко (ефедрин); за ст. 321 
КК – 2 – стосовно громадян РФ 
(трамадол), Непалу (трамадол).

У 2009 р. вчинено 16 таких 
злочинів. За ст. 309 КК поруше-
но 9 кримінальних справ: 5 – 
стосовно громадян РФ (канна-
біс, опій), по 2 – щодо громадян 

Бєларусі та В’єтнаму (каннабіс, 
героїн); за ст. 307 КК порушено 7 
справ: по 2 – стосовно громадян 
РФ і Таджикистану (каннабіс, 
кокаїн, героїн), по одній – щодо 
громадян Азербайджану, Грузії 
та В’єтнаму (каннабіс, героїн, 
метадон).

За 6 місяців 2010 р. вчинено 
7 таких злочинів. За ст. 309 КК 
порушено 3 справи: 2 – стосов-
но громадян РФ (первітин, кан-
набіс), одна – щодо громадяни-
на Азербайджану (первітин); за 
ст. 307 порушено 4 справи: 2 – 
стосовно громадян РФ (перві-
тин, каннабіс), по одній – щодо 
громадян Азербайджану та Йор-
данії (метадон, каннабіс).

Нижче наводимо приклади із 
судово-фармацевтичної практики. 

Приклад № 1. Слідчим СВ 
Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС 
України в Харківській області 
порушено кримінальну справу 
щодо гр. Ш. за ознаками ч. 2 
ст. 309 КК України. У ході досу-
дового слідства було встанов-
лено, що Ш., 23 січня 1975 р.н., 
уродженка м. Бєлгорода (РФ), 
росіянка, громадянка РФ, з не-
повною середньою освітою, ра-
ніше судима, мешкає в м. Хар-
кові, зареєстрована за адресою 
у м. Бєлгород і обвинувачується 
в тому, що, будучи раніше суди-
мою 12 вересня 2006 р. Фрунзен-
ським районним судом м. Хар-
кова за статтями 307 (ч. 2), 309 
(ч. 2), 317 (частини. 1;2) КК Укра-
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їни до чотирьох років трьох міся-
ців позбавлення волі з конфіс-
кацією майна, після звільнення 
18 лютого 2010 р. з місць позбав-
лення волі на шлях виправлен-
ня не стала, належних висновків 
для себе не зробила і знову вчи-
нила аналогічний злочин за на-
ступних обставин. Приблизно о 
21.00 год. 2 березня 2010 р. гр. 
Ш., знаходячись біля кіоску, роз-
ташованого по вул. Корчагінців, 
27 у м. Харкові, й маючи намір 
на незаконне придбання і збері-
гання психотропних речовин без 
мети збуту, у невстановленої в 
ході слідства особи незаконно 
придбала за 20 грн психотропну 
речовину – метамфетамін (пер-
вітин), що знаходилась у ме-
дичному шприці об’ємом 2 мл. 
Після цього вона поклала цей 
шприц у свою сумку й пішла на 
зупинку маршрутного таксі в бік 
буд. №25 по вул. Корчагінців, 
незаконно зберігаючи при собі 
вищезазначену психотропну ре-
човину. Того ж дня, приблизно о 
21год. 30 хв., на зупинці марш-
рутного таксі по вул. Корчагінців, 
25 у м. Харкові працівниками мі-
ліції гр. Ш. була затримана й до-
ставлена до дільничного пункту 
міліції по вул. Краснодарській, 
181-Б в м. Харкові, де в присут-
ності понятих при огляді сумки, 
що належить гр. Ш., було ви-
явлено й вилучено медичний 
шприц об’ємом 2 мл з рідиною, 
яка згідно з висновком СХФЕ на-

лежить до виготовлених кустар-
но препаратів псевдоефедри-
ну, який містить метамфетамін 
(первітин), маса сухого залишку 
якого складає 0,3142 г, який за 
класифікаційно-правовою озна-
кою є психотропною речовиною. 
Останню гр. Ш. незаконно при-
дбала і зберігала для особисто-
го вживання без мети збуту.

Приклад № 2. Слідчим СВ 
ГУМВС України в Харківській 
області порушено кримінальну 
справу щодо гр. Г. за ознаками 
ст. 307 (ч. 2) КК України. У ході 
досудового слідства було вста-
новлено, що Г. 25 грудня 1981 
р.н., уродженець с. Тумашово 
Тюменської області, росіянин, 
громадянин РФ, раніше суди-
мий, зареєстрований в с. Тума-
шово Заводоуковського району 
Тюменської області РФ, мешкає 
в м. Богодухів Харківської об-
ласті, обвинувачується в тому, 
що, маючи намір на незаконне 
придбання, виготовлення, збе-
рігання й перевезення особливо 
небезпечних наркотичних засо-
бів у крупному розмірі з метою 
збуту, в жовтні 2009 р., знаходя-
чись  біля лісополоси с. Воско-
бійники Богодухівського району 
Харківської області, нарвав лис-
тя з кущів коноплі, яка належить 
до особливо небезпечних нарко-
тичних засобів, тим самим неза-
конно придбав у вологому стані. 
На своєму мопеді «Альфа» він 
незаконно перевіз листя коноплі 
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до місця свого мешкання, де в 
сараї висушив природним спо-
собом. Приблизно в листопаді 
2009 р. гр. Г. їх подрібнив, отри-
мавши незаконно виготовлений 
особливо небезпечний нарко-
тичний засіб – каннабіс, розфа-
сував його в полімерні пакети і 
незаконно зберігав у сараї з ме-
тою подальшого збуту. 3 жовтня 
2010 р. гр. Г., продовжуючи свої 
злочинні дії, перевіз на громад-
ському транспорті 11 полімер-
них пакетів з речовиною рос-
линного походження. Частину 
каннабісу, що залишилась, він 
продовжував незаконно зберіга-
ти за місцем свого проживання 
з метою збуту. Близько 21 год., 
3 жовтня 2010 р., працівники 
міліції затримали гр. Г. за міс-
цем мешкання, де в присутнос-
ті понятих вилучили речовину 
рослинного походження, що за 
висновком СХФЕ визнана кан-
набісом (марихуана висушена) 
і яка в перерахунку на суху ре-
човину мала вагу 751,212 г. За 
класифікаційно-правовою озна-
кою остання є особливо небез-
печним наркотичним засобом. 
Приблизно о 4 год., 4 жовтня 
2010 р., в сараї, за місцем про-
живання гр. Г., працівниками 
міліції було виявлено й вилуче-
но речовину рослинного похо-
дження, що згідно з висновком 
СХФЕ є каннабісом (марихуана 
висушена) вагою в перерахунку 
на суху речовину 1734,2304 г. За 

класифікаційно-правовою озна-
кою остання є особливо небез-
печним наркотичним засобом. 
Усього гр. Г. незаконно придбав, 
виготовив, перевіз і зберігав осо-
бливо небезпечний наркотичний 
засіб каннабіс (марихуану вису-
шену) з метою збуту загальною 
вагою 2703 г (у перерахунку на 
суху речовину вагою 2485,4424 
г), тобто в крупному розмірі.

Приклад № 3. Слідчим СВ 
Дзержинського РВ ХМУ ГУМВС 
України в Харківській області 
порушено кримінальну справу 
щодо гр. М. за ознаками ст. 309 
(ч. 2) КК України. У ході досудо-
вого слідства було встановлено, 
що М., 14 травня 1971 р.н., уро-
дженець Далімамаедли Геран-
бовського району, азербайджа-
нець, громадянин Республіки 
Азербайджан, без визначеного 
місця мешкання, раніше суди-
мий, реалізатор ТЦ «Барабашо-
во», обвинувачується в тому, що, 
будучи раніше судимим 1 лютого 
2007 р. Дніпровським районним 
судом м. Київ за ст. 185 (ч. 2) КК 
України до трьох років шести 
місяців позбавлення волі, звіль-
нений 24 грудня 2009 р. за від-
буттям строку покарання, суди-
мість у встановленому законом 
порядку не знята й не погашена, 
на шлях виправлення не став, 
належних висновків для себе 
не зробив, знову вчинив умис-
ні злочини за наступних обста-
вин. О 18 год., 17 травня 2010 р. 
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гр. М. знаходячись на зупинці 
тролейбусів по пр. Постишева, 
93 у м. Харкові, з метою збуту, а 
також для особистого вживання 
незаконно придбав у невстанов-
леної в ході слідства особи за 
1200 грн. наркотичний засіб – 
метадон і зберігав його при собі. 
Увечері він незаконно збув гр. Л. 
частину придбаного метадону 
за 400 грн. Потом обидва на ав-
томобілі «Мітсубісі» під керуван-
ням гр. Л. попрямували на вул. 
Клочківську (м. Харкова), де о 19 
год. були затримані працівника-
ми міліції. Останні в присутності 
понятих у ході огляду виявили 
й вилучили у гр. Л. паперовий 
ґатунок з речовиною, до складу 
якої згідно з висновком СХФЕ 
входить метадон, масою 0,0445 
г, що за класифікаційно-право-
вою ознакою є наркотичним за-
собом, обіг якого обмежений.  

Приклад № 4. Слідчим СВ 
ГУМВС України в Харківській 
області порушено кримінальну 
справу щодо гр. Н. за ознаками ст. 
307 (ч. 2) КК України. У ході досу-
дового слідства встановлено, що 
Н. 1 червня 1982 р.н., уродженець 
м. Ірбід (Йорданія), араб, грома-
дянин Йорданії, студент 5-го кур-
су ХНУ ім. Каразіна (медичного 
факультету) обвинувачується в 
тому, що 12 квітня 2010 р. о 14 
год., маючи намір на незаконне 
придбання і зберігання особливо 
небезпечних наркотичних засо-
бів з метою збуту, знаходячись 

біля буд. 19-Б по пр. Леніна в м. 
Харкові, у невстановленої в ході 
слідства особи за 150 грн., які по-
винен був віддати пізніше, неза-
конно придбав пакет з речовиною 
рослинного походження, який 
зберігав за місцем свого мешкан-
ня. Цього ж дня, приблизно о 14 
год. 30 хв. знаходячись за місцем 
проживання, в ході проведення 
оперативної закупівлі незаконно 
збув гр. А. (громадянину Йорда-
нії) за 750 грн полімерний пакет 
з речовиною рослинного похо-
дження, у якого в подальшому в 
присутності понятих співробітни-
ками міліції було вилучено цей 
пакет, де за висновком СХФЕ зна-
ходився каннабіс (марихуана ви-
сушена) масою в перерахунку на 
суху речовину 2,3592 г, що за кла-
сифікаційно-правовою ознакою є 
особливо небезпечним наркотич-
ним засобом. 12 квітня 2010 р., о 
14 год. 45 хв., біля буд. 19-Б по пр. 
Леніна в м. Харкові працівниками 
міліції затримано гр. Н., в якого у 
присутності понятих в ході огляду 
було вилучено: гроші в сумі 750 
грн., серії й номери яких співпали 
з номерами купюр, що використо-
вувалися при проведенні опера-
тивної закупівлі і які він отримав 
від гр. А. за збутий наркотичний 
засіб; частки речовини рослин-
ного походження, які згідно з ви-
сновком СХФЕ є особливо не-
безпечним наркотичним засобом 
каннабісом (марихуана висуше-
на) масою 0,0635 г( в перерахун-
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ку на суху речовину – 0,0578 г), а 
в ході огляду кв. 50 буд. №19-Б по 
пр. Леніна в м. Харкові, де меш-
кає гр. Н., виявлено й вилучено 3 
пакети з речовиною рослинного 
походження, яка за висновком 
СХФЕ є каннабісом (марихуа-
на висушена) загальною масою 
6,4768 г, (в перерахунку на суху 
речовину – 5,8940 г), що за кла-
сифікаційно-правовою ознакою 
є особливо небезпечним нар-
котичним засобом, який гр. Н. 
незаконно придбав і зберігав з 
метою збуту.

Наведені приклади свідчать, 
що злочинцями є громадяни 
Росії, Азербайджану і Йорданії. 
Вони мають психічні й нарколо-
гічні розлади здоров’я відповід-
но до МКХ-10 [5] та учинили зло-
чини, передбачені статтями 307; 
309 КК України. Кримінальне 
право посідає особливе місце 
серед нормативних соціальних 
регуляторів, в якому закладено 
резерви й можливості для по-
ширення демократії, гуманізму, 
соціального прогресу, а значить 
і розвитку судово-фармацевтич-
них досліджень наркозлочин-
ності та її наслідків для суспіль-
ства. У зв’язку із цим у механізмі 
охорони відносин суспільних і 
регулювання кримінально-пра-
вових, що виникають унаслідок 
учинення злочину, кримінальне 
право в найбільш узагальне-
ному плані відіграє роль таких 
засобів, як от: (а) установлення 

меж кримінально-правової забо-
рони; (б) вплив на наркозлочин-
ців, які займаються незаконним 
обігом ПАР; (в) стимулювання 
позитивної суспільної поведін-
ки особи; (г) своєрідна форма 
фіксації досягнень кримінально-
правової науки й практики, що, 
у свою чергу, сприяє подаль-
шому розвитку криміналістики 
[7], судової фармації, фарма-
цевтичного законодавства, як 
складників фармацевтичного й 
медичного права [Див.: 18, 21]. 

Згідно з рекомендаціями 
ООН найбільш ефективна стра-
тегія протидії наркозлочинності 
включає 3 основні магістраль-
ні напрямки: а) зменшення 
в суспільстві попиту на ПАР 
(наркотичні засобі, психотроп-
ні речовини й прекурсори); 
б) скорочення нелегального обі-
гу і в такий спосіб пропозицій 
ПАР; в) своєчасне виявлення, 
лікування й адаптація наркохво-
рих злочинців [19]. А це вимагає 
подальшого поглибленого роз-
витку фармацевтичного й ме-
дичного права в галузі охорони 
здоров’я, яке регламентують 
правила обігу лікарських засо-
бів всіх класифікаційно-право-
вих груп і відповідну сучасну 
медико-фармацевтичну допо-
могу всім верствам населення, в 
тому числі й іноземним громадя-
нам-злочинцям, які страждають 
на психоневрологічні й нарколо-
гічні розлади здоров’я [1].
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Відповідно до пропозицій, 
наданих за результатами судо-
во-фармацевтичного моніторин-
гу та VII Міжнародної науково-
практичної конференції «Судова 
фармація, доказова фармація та 
фармацевтичне законодавство 
як складові фармацевтичного 
права в програмі реалізації дер-
жавної політики у сфері бороть-
би зі злочинністю та порушення-
ми правил обігу психоактивних 
речовин на 2011-2017 роки», що 
відбулася 19-20 листопада 2010 
р. на базі Головного управління 
МВС України в Харківській об-
ласті за підтримкою Харківської 
обласної ради, Харківської об-
ласної державної адміністрації, 
22 листопада 2010 р. розпо-
рядженням Кабінету Міністрів 
України  № 2140-р затверджено 

«План заходів щодо виконання 
Концепції реалізації державної 
політики у сфері протидії поши-
ренню наркоманії, боротьби з не-
законним обігом наркотичних за-
собів, психотропних речовин та 
прекурсорів на 2011-2015 роки» 
[Див.: 6; 16].

З позиції судової фармації 
на регіональному рівні на за-
садах криміналістики проведе-
но вивчення злочинів, учине-
них іноземцями, що пов’язані з 
незаконним обігом ПАР (опій, 
первітин, каннабіс, метадон, 
екстазі, трамадол). Ось чому, 
поглиблення співпраці України з 
ЄС вимагає глобальних рефор-
мувань і перетворень у державі 
й виконанню всіма гілками вла-
ди відповідної Концепції.
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ПРИМЕНЕНИЕ СУДЕБНОЙ ФАРМАЦИИ В ИССЛЕДОВАНИИ НА ОСНОВАНИИ 
КРИМИНАЛИСТИКИ СОВЕРШЕННЫХ ИНОСТРАНЦАМИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 

Шаповалов В.В.

С позиции судебной фармации на основании криминалистики проведено изучение 
совершенных иностранными гражданами преступлений, связанных с незаконным оборотом 
ПАВ (опий, первитин, каннабис, метадон, экстази, трамадол). Расширение сотрудничества 
Украины и ЕС требует глобальных реформ и преобразований в стране и выполнения всеми 
ветвями власти соответствующих европейских конвенций.

Ключевые слова: судебная фармация, иностранные граждане, наркопреступления, 
криминалистика, психоактивные вещества.

APPLICATION OF THE FORENSIC PHARMACY IN THE STUDY BASED 
ON CRIMINALISTICS OF THE OFFENCES, THAT WERE COMMITTED BY THE 

FOREIGNERS RELATED TO THE TRAFFICKING OF THE PSYCHOACTIVE SUBSTANCES
Shapovalov V.V.

From the position of forensic pharmacy research based on criminalistics of the offences, 
that were committed by the foreigners related to illegal traffi cking of the psychoactive substances 
(opium, methamphetamine, cannabis, methadone, ecstasy, tramadol) was conducted. Expansion 
of cooperation between Ukraine and the EU requires global reforms and transformations in the 
country and implementation of all branches of the relevant European conventions. 

Key words: forensic pharmacy, foreign citizens, drug crimes, criminalistics, psychoactive 
substances.
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ТИПОЛОГІЯ СУДОВИХ СИСТЕМ

Реформування судової сис-
теми України відповідно до євро-
пейських стандартів організації 
та здійснення правосуддя, інте-
грація держави до світової спіль-
ноти вимагають поглибленого 
аналізу світових принципів побу-
дови судових систем з метою об-
ґрунтування доцільності сприй-
няття їх позитивного досвіду. 

Питанням едослідження 
функціонування судових систем 
окремих країн значну увагу при-
діляли Т.В. Апарова, Д.Д. Басу, 
М.І. Клеандров, В. Хайде, 
В.І. Шишкін та інші науковці. У 
даній публікації робиться спро-
ба на підставі порівняльно-
правового методу дослідження 
провести типологію сучасних 
судових систем, що дозволить 
оцінити досягнутий рівень їх 
розвитку й пізнати їх сутність як 
державно-правового явища.

Сьогодні ці системи функ-
ціонують в історичних умовах 
конкретних держав і досягнутого 
рівня їх соціально-економічного 
розвитку. Як унікальна еволюція 
кожної держави, так і унікальна 
історія становлення й розвитку 
її судової системи як складника 

механізму організації державної 
влади. Як справедливо зазначив 
М.О. Колоколов, ці системи ха-
рактеризуються поліструктурніс-
тю, поліфункціональністю й по-
ліваріативністю [2, с. 198-206]. 
Форма правління й характер 
державного устрою є визначаль-
ними чинниками їх організації, 
хоча й не вичерпуються ними. 

Значну роль у формуванні 
сучасних судових систем віді-
грають також інші чинники – як 
внутрішні, так і зовнішні. До 
внутрішніх відносять традиції, 
звичаї, менталітет народу, рі-
вень побутової, професійної й 
політичної правосвідомості, що 
охоплюється поняттям «право-
ва культура суспільства»; до зо-
внішніх – ступінь інтеграції дер-
жави до європейської і світової 
спільноти, визнання і впрова-
дження на внутрішньому дер-
жавному рівні демократичних 
принципів і стандартів органі-
зації судової влади, які забез-
печують реалізацію принципу 
верховенства права. Разом із 
тим у розмаїтті організаційних 
форм і судових процедур можна 
вирізнити характерні риси цієї 
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організаційно-правової форми 
розв’язання суспільних конфлік-
тів, що дозволяє вести мову про 
наявність певних типів розгля-
дуваних нами систем.

Тип (від грец. typos – від-
биток, форма, зразок) визна-
чається як форма чогось, вид з 
притаманними йому суттєвими 
якісними ознаками. Це також 
одиниця розчленування дослі-
джуваної реальності [8, с. 1324]. 
Типологія – це науковий метод, 
що ґрунтується на розчленуван-
ні систем об’єктів і їх групуванні 
за допомогою узагальненої мо-
делі або типу. Вона служить од-
ним із засобів пізнання об’єкта 
й дозволяє створити загальне 
уявлення про нього, опрацювати 
його теорію. Форми типології мо-
жуть бути різними –порівняль-
но-історичною, морфологічною, 
ідеальною [10, с. 685].

Проблеми застосування по-
рівняльно-історичного методу 
типології полягають у тому, що, 
по-перше, історичне виникнення 
різних держав мають неоднакові 
часові рамки, а тому складно ви-
значити, з якого історичного мо-
менту можна виокремити судову 
систему як відносно самостійне 
соціальне явище, придатне для 
дослідження, порівняння й ти-
пології. По-друге, встановлення 
типу судової системи за вказа-
ним методом можна здійснюва-
ти лише на підставі аналізу су-
купності ознак і характеристик, 

властивих судовій діяльності в 
різних країнах протягом значно-
го відрізку часу. Але не всі дер-
жави мають писані норми щодо 
організації й функціонування су-
дової системи в древній історії, 
що ускладнює процес типології. 

Окремі вчені все ж таки на-
магалися провести порівняльно-
історичну типологію, але вона 
стосувалася не судової системи, 
а лише судової діяльності. Зо-
крема, пропонувалися такі типи 
судового процесу, як-то: (а) ран-
ній обвинувальний, середньо-
вічний інквізиційний та цивілізо-
ваний (гуманний і змагальний) 
[4, с. 3] і (б) приватнопошуковий, 
публічно-змагальний, незалеж-
но контролюючий (стримуючий) 
[1, с. 34]. Деякі науковці пропо-
нували типологію окремого виду 
судового процесу, зокрема кри-
мінального [6, с. 14; 9, с. 32]. 

Не заперечуючи цінності 
зазначених підходів, підкресли-
мо, що вони стосуються лише 
процедурних аспектів судових 
систем у відповідних часових 
межах розвитку країни й не да-
ють повного уявлення про роль, 
місце і значення цієї системи як 
державно-правового явища.

При написанні даної статті 
ми обрали метод ідеальної типо-
логії, що дозволить нам виокре-
мити ті ознаки, які повторюються 
в деяких реально існуючих судо-
вих системах, з урахуванням їх 
індивідуальних характеристик 
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та особливостей. Цей метод 
дозволяє самостійно обрати й 
окремі підстави для порівняння 
наявних систем з метою вияв-
лення їх збігу й відмінностей і, 
зафіксувавши повторювані риси, 
сконструювати узагальнену мо-
дель, що включатиме загальні 
типові характеристики реальних 
судових систем.

Як справедливо зазначив 
Л.І. Спиридонов, в організації су-
дочинства завжди вагому роль 
відіграє функціонуюча правова 
система [7, с. 95]. Ось чому в 
основу типології систем судових 
вважаємо за можливе покласти 
саме класичну теорію правових. 
На нашу думку, такий підхід не 
суперечитиме загальній теорії 
права, оскільки їх представники 
самі оперують поняттям «судо-
во-правова система».

Національні системи права 
сучасності внаслідок різних при-
чин і часу виникнення, особли-
востей історичного розвитку від-
мінні між собою за досягнутим 
рівнем правової розвиненості, 
ступенем і мірою наявності й 
вираження єдиних загально-
правових засад і положень. Зо-
крема, К. Цвайгерт и Г. Кьотц 
визначають 5 чинників, що впли-
вають на організацію правової 
системи, в тому числі й судової: 
(а) походження й еволюція пра-
ва, (б) особливість юридично-
го мислення, (в) традиційність 
правових інститутів, (г) природа 

джерел права й засоби їх тлума-
чення, (д) ідеологічні особливос-
ті країни [11, с. 48]. 

Ґрунтуючись на методоло-
гії теорії правових систем і на 
порівняльно-правовому аналізі 
організації й функціонування 
судових окремих держав, ми 
вирізняємо 4 типи останніх: 
(а) романський, (б) герман-
ський, (в) англійський, і (г) змі-
шаний. На відміну від класичної 
теорії правових систем, ми не 
виокремили соціалістичний і 
релігійний типи розглядуваних 
систем. Така позиція обґрунто-
вується наступним. По-перше, 
в силу сутності соціалістичної 
системи права судову систе-
му країн, які належать до неї, 
важко визначити як самостійне 
й самодостатнє соціально-пра-
вове явище, а значить, і на-
звати його найзагальніші риси 
для конструювання абстрактної 
моделі досліджуваної систе-
ми, що і є метою обраної вище 
форми типології. По-друге, 
що ж стосується країн, які на-
лежать до релігійної (мусуль-
манської, іудейської, індуської) 
правової системи, таке рішення 
теж пов’язано з особливостя-
ми організації судової системи 
цих держав. Зазначимо, що в 
клерикальних, а тим більше в 
теократичних державах судові 
установи мають складну дер-
жавно-суспільну правову при-
роду, в яких поряд з правовими 
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засадами організації й функ-
ціонування діють свої релігійні 
норми. Тому існуючу в цих краї-
нах (наприклад, в Алжирі, Єгип-
ті, Лівані, Лівії, Йорданії, Іраку, 
Марокко та ін.) систему органів з 
розгляду суспільних спорів важ-
ко назвати судовою в її класич-
ному розумінні, оскільки зміст ді-
яльності таких систем не можна 
назвати правосуддям, тобто су-
дженням про право на підставі 
встановленої у праві процедури. 
Змішаного типу судові системи 
існують у тих державах, судові 
системи яких у силу певних осо-
бливостей неможливо із впевне-
ністю віднести до одного з 3-х 
попередніх типів.

Особливу увагу при аналізі 
судових систем інших країн ми 
зосередили саме на найроз-
виненіших державах, оскільки 
саме в них вони повинні бути 
найбільш наближеними до іде-
альної моделі. Стосовно цього 
доцільно навести думку В.С. 
Нерсесянца, який вважає, що 
найвищим рівнем правової роз-
виненості характеризуються 
правові системи країн Західної 
Європи [3, с. 186], а Н. Рулан 
взагалі пропонує виокремлюва-
ти «країни західної й незахідної 
системи права» [5, с. 27]. Тому 
й ми при здійсненні типології за 
вищеназваними типами судових 
систем за основу візьмемо саме 
судовий устрій найрозвиненіших 
західноєвропейських держав.

За критерії типології ми вико-
ристали: (1) структуру судів та їх 
види; (2) судові режими – унітар-
ний або множинний; (3) модель 
спеціалізованої юстиції – адмі-
ністративної або ювенальної;  
(4) юрисдикцію судів першої ін-
станції; (5) принципи судового 
устрою; (6) розгалуженість систе-
ми несудових установ та їх компе-
тенцію.

Романський тип судової 
системи (Франція, Італія, Іспа-
нія, Португалія, Бельгія та ін.) 
характеризується: (а) наявністю 
відокремленої адміністративної 
юстиції; (б) дуалізмом судової 
влади; (в) внутрішньою спеціалі-
зацією судів загальної юрисдикції 
з розгляду цивільних і криміналь-
них справ; (г) нечітким розмежу-
ванням юрисдикції між загальни-
ми і спеціалізованими судами; (д) 
існуванням квазісудових установ 
з розгляду певної категорії госпо-
дарських, фінансових, трудових і 
соціальних спорів.

Для германського типу судо-
вої системи (Німеччина, Австрія 
та ін.) властиво: (а) так званий 
судовий варіант адміністративної 
юстиції; (б) 2 рівні (федеральний і 
земельний) цієї системи; (в) мно-
жинність самостійних судових 
підсистем; (г) відсутність поділу 
судів загальної юрисдикції першої 
інстанції на кримінальні й цивіль-
ні; (д) чітко визначена юрисдикція 
всіх судів; (е) відсутність квазісу-
дових установ.
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Особливістю судових сис-
тем романського й германського 
типів є множинність вищих судів, 
більшість із яких є вершиною ав-
тономно існуючих судових піра-
мід. Наприклад, у Франції діють 
3 верховних суди – Верховний 
загальної юрисдикції, Верховний 
адміністративний і Верховний 
конституційний. У Німеччині іс-
нують 6 верховних судів, у тому 
числі 5 галузевих: Федеральний 
Верховний, Федеральний адмі-
ністративний, Федеральний з 
трудових спорів, Федеральний 
соціальний, Федеральний фі-
нансовий і Федеральний кон-
ституційний. Така дезінтеграція 
апарату судової влади в державі 
час від часу викликає конфлікти 
між вищими судами. На сьогодні 
в зазначених судових системах 
вироблено декілька видів ме-
ханізму подолання перепон між 
вищими судовими інстанціями. 
Приміром, у Німеччині конфлікти 
в цій сфері вирішуються Загаль-
ним сенатом Верховних судів.

Незважаючи на певні відмін-
ності розглянутих типів судових 
систем (зокрема, щодо спосо-
бу організації адміністративної 
юстиції, компетенції несудових 
органів, принципів ієрархічної 
побудови (судового режиму) 
судових систем, різної структу-
ри судів загальної юрисдикції 
тощо), існують і загальні риси 
(наявність конституційних та 
адміністративних судів і спеці-

ального органу, основним при-
значенням якого є забезпечення 
єдності судової системи: напри-
клад, у Франції діє Трибунал з 
конфліктів, у Німеччині – Загаль-
ний Сенат). Крім того, країнам із 
вказаними типами судових сис-
тем притаманна ще одна осо-
бливість – наявність адміністра-
тивного й фінансового контролю 
за судами з боку міністерства 
юстиції. Компетенції цього ві-
домства охоплюють: а) контроль 
за кадровою політикою судів, б) 
проведення атестації суддів та 
організація підвищення їх квалі-
фікації, в) матеріально-технічне 
забезпечення цих установ.

Англійський тип судової 
системи (Англія, Уельс та ін.) 
передбачає: (а) унітарність су-
дової влади (хоча допускається 
самостійність національних сис-
тем); (б) особливий статус суду; 
(в) звернення до вищих судів 
лише з питань застосування 
права; (г) адміністративно-су-
довий і квазісудовий варіан-
ти адміністративної юстиції; 
(д) певна структура судів загаль-
ної юрисдикції, що визначається 
на підставі поділу кримінальних 
і цивільних справ та специфіки 
процесу; (е) відсутність ювеналь-
них та адміністративних судів; (є) 
значна кількість квазісудів.

Англійська судова система 
доволі складна, незважаючи на 
її унітарність, що виявляється 
в наявності єдиного вищого ор-
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гану судової влади (Судового 
комітету Палати лордів), і від-
сутність адміністративної юсти-
ції. До того ж у судову систему 
входять Верховний суд, який 
включає в себе 3 самостійні су-
дові установи – Апеляційний і 
Високий суди й Суд корони. Під-
система спеціалізованих судів і 
квазісудових органів достатньо 
розгалужена. Для англійської 
судової системи властива на-
явність лише однієї судової пі-
раміди, на вершині якої – лише 
Верховний суд, що є вищою 
інстанцією для всіх нижчестоя-
щих судів – як спеціалізованих, 
так і загальної юрисдикції. Крім 
того, для розглядуваної судової 
системи характерна повна неза-
лежність судів від органів вико-
навчої влади, що стосується їх 
структури, матеріального забез-
печення й кадрової політики.

До змішаного типу ми від-
несли судові системи тих країн, 
які поєднують у собі елементи 
всіх 3-х вищезазначених. До цих 
держав належать: Нідерланди, 
Шотландія, Ірландія, Швейцарія, 
Данія, Норвегія, Швеція, Греція, 
Туреччина та деякі інші. Варі-
анти співвідношення елементів 
основних типів судових систем 
у них різняться, що ускладнює 
проведення узагальнення їх 
спільних рис. Так, для Норвегії, 
Данії, Ісландії, Шотландії й Пів-
нічної Ірландії властивий унітар-
ний принцип побудови судової 

системи. Наявність розгалуже-
ної підсистеми спеціалізованих 
судів не змінює встановлений 
принцип підпорядкування єди-
ному вищому суду. У Швеції та 
Фінляндії, навпаки, застосову-
ється романський зразок судо-
вого режиму – дуалізм судової 
влади. Судова система Швеції 
схиляється до французької мо-
делі (суди загальної юрисдикції 
й адміністративні суди), однак у 
ній немає конституційних судів 
(англійський тип). Ось чому при 
аналізі судових систем змішано-
го типу доцільно розглядати су-
довий устрій конкретної країни.

Як бачимо, в зарубіжних 
державах існує практика широ-
кого тлумачення судової сис-
теми, до складу якої відносять: 
(а) сукупність судів загальної 
та спеціалізованої юрисдикції, 
(б) квазісудові органи і спеці-
альні органи судової влади, що 
здійснюють правосуддя. Вони 
диференційовані за юрисдикці-
єю і функціонують у системі від-
повідно до певної ієрархічності. 
Іншими словами, судова сис-
тема західних країн охоплює 3 
суб’єктних елементи – суди, ква-
зісуди і спеціальні органи.

При цьому під судами ма-
ються на увазі органи держави, 
які здійснюють правосуддя у 
формі судового розгляду й ви-
рішення цивільних, криміналь-
них, адміністративних та інших 
категорій справ відповідно до 
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встановленого державою по-
рядку. Отже, розуміння сутнос-
ті суду цілком відповідає його 
класичному призначенню. Ви-
сокий ступінь розвитку грома-
дянського суспільства зумовлює 
існування квазісудових установ, 
до яких належать органи, спро-
можні вирішити спори шляхом 
задіяння до цього як спеціально 
уповноважених на те осіб, які 
не є професійними суддями (і 
навіть можуть не бути юриста-
ми), так і суддів-професіоналів. 
Існує й певна розгалуженість 
спеціальних органів, які відно-
сять до судової системи країни: 
(а) органи виконавчої влади, що 
займаються судовою діяльністю 
(наприклад, Державна рада – 
вища інстанція адміністративних 
трибуналів у Франції); (б) органи, 
які забезпечують єдність судової 
системи (приміром, у Франції – 
Трибунал по конфліктах, у Німеч-
чині – Загальний сенат); (в) осо-
бливі політичні органи (Високий 
суд Правосуддя і Палата Право-
суддя Республіки у Франції; Рик-
среттен у Норвегії); (г) канцлер 
юстиції та його апарат (у Швеції); 
Рада з апеляцій (у Данії).

Слід підкреслити, що в прак-
тиці організації й функціонуван-
ня судових систем західних кра-
їн спостерігаються певні збіги, 
що, на нашу думку, свідчить про 
еволюцію і зближення стандар-
тів правосуддя в різних право-
вих системах.

Важливим здобутком ево-
люції цього державно-правового 
явища в країнах Заходу стало 
формулювання загальних прин-
ципів, що виступають підґрун-
тям для подальшого розвитку 
судових систем, а саме: (1) здій-
снення правосуддя спеціально 
уповноваженим органом – су-
дом або квазісудовим органом; 
(2) колегіальність судового роз-
гляду (за незначними винятками 
одноосібного розгляду незна-
чних справ); (3) ведіння судово-
го процесу мовою, зрозумілою 
сторонам, або із залученням 
перекладача за рахунок дер-
жави; (4) прозорість і гласність 
процесу; (5) публічність суду (за 
винятком ювенальної юстиції); 
(6) можливість оскарження й пе-
регляду судового рішення шля-
хом апеляції, касації або ревізії; 
(7) відповідальність держави за 
судову помилку й відшкодуван-
ня шкоди, спричиненої нею або 
неправомірними діями органів 
правосуддя.

Підсумовуючи наведений 
матеріал, зазначимо, що форму-
вання судової системи в кожній 
державі відбувається поступово 
під впливом конкретно-історич-
них умов. Особливості підходів 
до організації цих систем дозво-
лило вирізнити 4 типи судових 
систем, кожен з яких має свої 
характерні риси. Реформування 
судової системи України доціль-
но здійснювати із врахуванням 
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усталених світових стандартів 
організації і функціонування 
цього інституту, але не відкида-
ючи національних традицій та 
історичного досвіду. За такого 

підходу маємо сподіватися отри-
мати дійсно ефективний спосіб 
розв’язання правових конфлік-
тів, що виникають у суспільстві.
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ТИПОЛОГИЯ СУДЕБНЫХ СИСТЕМ
Москвич Л.Н.

Основываясь на методологии теории систем и сравнительно-правовом анали-
зе организации и функционировании судебных систем разных стран, автор выделяет 
сущностные признаки 4-х типов судебных систем: романского, германского, английского 
и смешанного. В качестве критериев типологии использовались: структура и виды судов, 
судебный режим, модель специализации, принципы судоустройства, наличие несудебных 
органов и их компетенция.

Ключевые слова: суд, судебная система, типы судебных систем.

TYPOLOGY OF THE JUDICIAL SYSTEMS
Moscvich L.N.

On the basis of methodologies of the theories of the systems and relatively-legal analysis of 
organization and functioning of judicial systems of the different countries the author, has allocated 
intrinsic attributes of 4 types of judicial systems: romance; german; english and mixed. As criterion 
to typologies were used: Structure and types of courts, judicial mode, model of specialization, 
principles judiciary, presence of non judicial organ and their competence.

Key words: court, judicial system, types of judicial systems.
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ВИМОГИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ДО 
СУДОВИХ СИСТЕМ КРАЇН – КАНДИДАТІВ 

У ЧЛЕНИ ЄС ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ВИКОНАННЯ

Незважаючи на багатовікові 
історичні традиції судоустрою й 
судочинства європейські країни 
продовжують працювати над по-
ліпшенням структури національ-
них судових систем і підвищен-
ням ефективності їх роботи. Тому 
не менша увага приділяється Єв-
ропейським Союзом судовим сис-
темам тих держав, що прагнуть 
увійти до складу цього об'єднання 
держав як повноправні члени. 

Структура судових систем 
окремих європейських країн, їх 
особливості розглядалися пев-
ним чином у роботах Т. М. Анакі-
ної, Я. Андрієнка, О. С. Безнасю-
ка, Л. М. Ентіна, Т. В. Комарової, 
Л. М. Москвич, А. Осетинського, 
С. В. Прилуцького, Х. У. Руста-
мова, Н. В. Сібільової, В. І. Шиш-
кіна, С. Штогуна, М. В. Ярової та 
ін. Але досвід реформування су-
дових систем кандидатів у чле-
ни ЄС ще не розглядався, не-
зважаючи на його важливість у 
світлі адаптації України до євро-
пейських правових стандартів.

Згідно зі ст. 49 Договору 
про Європейський Союз [1, c. 
37] будь-яка європейська дер-

жава, що дотримується прин-
ципів свободи, демократії, 
верховенства права, поважає 
права й фундаментальні сво-
боди людини, може звернутися 
для входження до складу ЄС. У 
1993 р. у Копенгагені при роз-
гляді питання про можливе роз-
ширення в майбутньому свого 
складу Європейська Рада ЄС 
дійшла висновку, що країни 
Центральної і Східної Європи, 
які виявили бажання, можуть 
стати членами цього Союзу. 
Приєднання буде відбуватися 
як тільки держава зможе взяти 
на себе зобов'язання членства 
через відповідність певним еко-
номічним і політичним умовам. 
Зокрема, членство вимагає: 
(1) щоб країни-кандидати до-
моглися стабільності інститутів, 
які гарантують демократію, вер-
ховенство закону, дотримання 
прав людини, повагу й захист 
меншин; (2) наявності й функ-
ціонування ринкової економіки, 
здатності працювати в умовах 
конкуренції в рамках Союзу; 
(3) готовності взяти на себе 
зобов'язання членства, вклю-
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чаючи прихильність цілям полі-
тичного, економічного й валют-
ного союзу [3].

Крім того, держави, які пода-
ли заявку на вступ до ЄС, ще до 
цього повинні прийняти acquis 
communautaire, складовою 
частиною якого є прецедентне 
право судів ЄС [8, c. 29]. По-
няття «acquis communautaire» 
використовується досить широ-
ко, але найчастіше вживається 
саме в контексті приєднання 
нових держав до ЄС й означає 
сукупність того, що було досяг-
нуто при виконанні його уста-
новчих договорів.

Через таку процедуру про-
ходить кожен кандидат у чле-
ни ЄС. Значна увага при цьому 
приділяється оцінці стану судо-
вої системи, ставленню до су-
дової влади й дотриманню прав 
громадян на справедливий, 
об'єктивний та ефективний суд. 
За приклад можна навести ха-
рактер розвитку взаємовідносин 
між Хорватієюі ЄС. 

У червні 2004 р. Європей-
ська Рада надала Хорватії ста-
тус кандидата в члени ЄС, після 
чого розпочалися переговори із 
цією країною про умови її вступу 
в Союз. При розробці плану дій 
у рамках приєднання до ЄС для 
Хорватії були сформульовані 12 
політичних і 3 економічних кри-
терії (глав) членства. При цьому 
Комісія ЄС зазначила, що імпле-
ментація європейських стандар-

тів, адаптація хорватського за-
конодавства до європейського й 
адміністративна реформа не бу-
дуть мати максимального ефек-
ту без розвитку можливостей 
судової влади. І як висновок – 
Хорватії належить приділити 
особливу увагу зростанню судо-
вого потенціалу, інакше виникає 
загроза ефективному здійснен-
ню й дотриманню нового зако-
нодавства [9]. 

У більшості випадків за-
уваження з боку ЄС з приводу 
підвищення ефективності робо-
ти органів судової влади спра-
ведливі, і Хорватія не виняток. 
Відповідні інститути ЄС про-
вадили спостереження за ста-
ном розвитку судової системи 
цієї держави із середини 90-х 
років ХХ ст., коли її судоустрій 
характеризувався як недостат-
ньо незалежний і неефективний 
з явним дефіцитом персоналу. 
Серйозна структурна реформа 
судової системи розпочалася в 
країні лише у 2002 р. після при-
йняття стратегічних документів 
«Реформа судової системи» й 
Оперативний план реалізації 
судової реформи, які визначили 
комплекс заходів для вирішення 
недоліків судоустрою країни. Зо-
крема, зазначалася необхідність 
створення системи професійної 
підготовки суддів, зменшення 
судового навантаження і спро-
щення судового розгляду. Реалі-
зація названих заходів повинна 
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була проходити шляхом при-
йняття нового законодавства, 
придбання нового обладнання й 
заповнення судових вакансій. 

У 2004 р. були внесені зміни 
до закону Хорватії «Про суди», 
спрямовані на (а) перерозподіл 
справ з метою передачі частини 
судових справ з одних судів з ве-
ликим навантаженням до інших 
аналогічних з меншим обсягом 
останнього; (б) надання консуль-
тантам суддів деяких процесу-
альних повноважень для змен-
шення навантаження на суддів; 
(в) полегшена процедура пере-
ведення суддів з одного суду до 
іншого за їх згодою; (г) внесення 
змін до процесуальних кодексів 
для попередження зловживань 
процедурними можливостями.    

Хорватія й надалі продовжи-
ла діяльність з приведення своєї 
правової системи до стандартів 
ЄС. У центрі цієї роботи знову 
виявилися проблеми судової 
влади, боротьби з корупцією й 
організованою злочинністю. Ре-
форма судової системи стала 
пріоритетним завданням для 
уряду країни з огляду на вимоги 
до вступу в ЄС, що стосуються 
гарантій верховенства закону. У 
2008 р. було схвалено План су-
дової реформи, що ставив перед 
собою завдання вдосконалю-
вання функціонування судових 
органів. Головну проблему – 
хронічне перевищення строків 
розгляду судових справ – пла-

нувалося вирішувати шляхом 
установлення контролю Верхо-
вного суду за судовим наван-
таженням, формуванням нової 
політики з розподілу справ між 
судами різних юрисдикцій, вве-
денням понаднормової оплати 
праці суддів і використанням но-
таріусів для проведення приму-
сового виконання деяких катего-
рій справ. Проте Європейський 
банк реконструкції й розвитку 
зазначив відставання Хорватії 
в реалізації рекомендацій ЄС з 
питань верховенства закону,на 
думку якого, судові процедури 
залишаються тривалими, є про-
блеми з виконанням судових 
рішень, що, у свою чергу, пере-
шкоджає ефективному функці-
онуванню судів, яким потрібна 
подальша модернізація [2]. 

Незважаючи на те, що за-
ключна стадія переговорів про 
вступ Хорватії до ЄС планува-
лася на кінець 2009 р., цього не 
відбулося, оскільки переговори 
щодо декількох глав не були 
закриті. Одним з останніх доку-
ментів, що характеризують оцін-
ку проведених реформ та успіхи 
держави у підготовці до член-
ства в ЄС, є Доповідь Комісії ЄС 
«Про прогрес Хорватії» 2009 [4]. 
Вона окреслила події станом на 
вересень 2009 р. й наголосила 
на відсутності прогресу з вико-
нання низки глав (у тому числі 
глави «Судова влада»), що уне-
можливило прийняття остаточ-
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ного рішення про вступ країни до 
складу ЄС і ще раз підкреслило 
велике значення, що надається 
європейськими країнами інсти-
тутам судової влади в сучасно-
му демократичному суспільстві.

У Доповіді було вказа-
но на успіхи у відновленні за-
конодавства в судовій сфері, 
скорочення судових строків, 
оптимізацію структури судової 
системи (зменшення кількості 
муніципальних судів зі 108 до 
67) і в роботі по боротьбі з ор-
ганізованою злочинністю (ство-
рені спеціальні судові палати в 
4-х окружних судах по розгляду 
справ про корупцію й організо-
вану злочинність). Але досягнуті 
успіхи не дозволили позитивно 
оцінити роботу судів у цілому. 
До основних зауважень відне-
сено: (1) недосконалість проце-
дури відбору суддів, недостатню 
її прозорість та об'єктивність; 
(2) тотальне порушення строків 
розгляду справ і наявність зна-
чного відсотка справ, що пере-
бувають у суді понад 3 роки; 
(3) серйозні проблеми з вико-
нанням судових рішень, що ста-
вить під сумнів ефективність су-
дової влади; (4) брак серйозної 
модернізації судової системи, 
оскільки цей процес не можна 
замінити простим злиттям судо-
вих органів; (5) відсутність єди-
ної статистичної системи, що ха-
рактеризує стан судових справ у 
судах; (6) необхідність подаль-

шого вдосконалення системи 
оцінки відповідальності, профе-
сіоналізму й компетентності су-
дової влади; (7) потребу в оста-
точному усуненні можливості 
політичного впливу на судові 
органи; (8) неукомплектованість 
Судової академії кадрами, брак 
постійного приміщення й необ-
хідного бюджету; (9) невикорис-
тання альтернативних способів 
вирішення спорів; (10) неналеж-
ну оцінку характеру впливу су-
дової реформи на ефективність 
діяльності судових органів.

На підставі цієї Доповіді Єв-
ропейський парламент 10 лютого 
2010 р. прийняв резолюцію, в 
якій зазначається, що Хорватія 
повинна була стати членом ЄС 
ще у 2009 р., цьому перешко-
дила низка причин. Це були як 
причини не залежні від Хорватії 
(світова економічна криза),так і 
недоліки, позбавитись яких вона 
не встигла. До значущих при-
чин для ухвалення рішення про 
вступ віднесено необхідність 
більш рішучого проведення су-
дової реформи і продовження 
роботи з усунення зауважень, 
викладених у згаданій Доповіді 
з метою уникнення підриву до-
віри громадян до функціонуван-
ня судової системи й верховен-
ства закону [6].  

Приклад Хорватії наочно по-
казує, що ЄС прийме до свого 
складу країну, яка не забезпечи-
ла відповідності власної судової 
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системи високим європейським 
стандартам, навіть якщо будуть 
виконані інші умови. Після 15 
років судової реформи відповід-
ні органи ЄС не можуть оцінити 
її як достатню й не рекоменду-
ють таку державу до прийняття 
в члени Союзу.   

Крім Хорватії з ЄС співробіт-
ничають також інші країни, що 
бажають увійти до його складу. 
Так, у Повідомленні Комісії ЄС 
до Ради і Європейського Парла-
менту від 5 листопада 2008 р. 
визначаються стратегія й осно-
вні завдання взаємної співпра-
ці ЄС і низки держав на 2008 – 
2009 рр. [5], до яких віднесено 
Албанію, Боснію, Герцеговину, 
Македонію, Сербію, Чорногорію, 
Косово й Туреччину.

Поряд з умовами у сфері 
економіки, соціальної політики, 
державного будівництва й управ-
ління, імплементації правових 
стандартів ЄС висуваються ви-
моги й до судових систем зазна-
чених країн. У більшості випадків 
вимоги з реформування судових 
систем стоять поруч з нагадуван-
нями про необхідність гаранту-
вати дотримання основних прав 
людини, з одного боку, й бороть-
би з корупцією й організованою 
злочинністю – з другого. 

Наприклад, Туреччині(як і 
Хорватії) пропонується продо-
вжити судову реформу. Інститу-
ти ЄС залишаються занепокоє-
ними з приводу незалежності й 

неупередженості судової систе-
ми цієї країни. Існують претензії 
й до складу Вищої ради суддів і 
прокурорів. У 2008 р. ще не були 
створені регіональні апеляційні 
суди (Закон про створення ре-
гіональних апеляційних судів у 
9-ти областях було прийнято у 
2007 р. [10], але через недоліки 
інфраструктури й кадрів вони 
так і не розпочали своєї діяль-
ності).Були також претензії до 
якості досудового розслідуван-
ня, що негативно впливало на 
справедливість судових рішень.   

І хоча Стратегія судової ре-
форми Туреччини [7] в цілому 
одержала схвалення з боку єв-
ропейських інститутів, усередині 
країни вона стала предметом 
конфліктів як серед політичних 
сил, так і між різними держав-
ними інститутами цієї країни. 
Значення даної Стратегії для 
Туреччини вкрай важливе. Цей 
документ, представлений Єв-
ропейському співтовариству 
у 2009 р., було сприйнято по-
зитивно. Він визначив подаль-
ший розвиток судової системи 
держави та способи становлен-
ня незалежної судової влади. 
У цілому Стратегія спрямова-
на на досягнення таких цілей: 
(а) зміцнення незалежності су-
дової влади; (б) забезпечення її 
неупередженості; (в) підвищен-
ня продуктивності й ефективнос-
ті судової влади; (г) підвищення 
професіоналізму суддівського 
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корпусу; (д) поліпшення системи 
управління судовими органами; 
(е) підвищення довіри до судо-
вої влади; (є) полегшення до-
ступності правосуддя; (ж) впро-
вадження ефективних заходів 
щодо запобігання судовим спо-
рам і втілення в життя альтерна-
тивних механізмів вирішення ви-
никаючих спорів, що дозволило 
бо держати швидке, просте, не-
дороге й ефективне їх вирішен-
ня і зменшити завантаженість 
державних судів.

В Албанії теж було досяг-
нуто певного прогресу у сфері 
реформування судової систе-
ми: прийнято законодавчі акти 
з питань її організації, поліпше-
но судову інфраструктуру, хоча 
вона й залишилася неоптималь-
ною. Отже, повноцінної страте-
гії судової реформи в країні не-
має. Основні законодавчі акти, 
що стосуються функціонування 
Верховного суду й прокуратури, 
знаходяться на стадії розгляду. 
Судові рішення(особливо в ци-
вільних справах), як і раніше, ви-
конуються повільно. Інститутами 
ЄС констатується, що пробле-
му відставання в реформуванні 
судової системи державою не 
усунено, судова інфраструкту-
ра залишається неадекватною 
кількості судів. Судова система 
продовжує функціонувати неза-
довільно, тому багато чого ще 
має бути зроблено для забезпе-
чення її незалежності, прозорості 

й ефективності. Зазначається та-
кож, що на порядку денному сто-
їть ключове питання боротьби з 
корупцією в суддівських органах, 
а одним зі способів останньої є 
підвищення відповідальності су-
дів за свою діяльність.

Реформування судової сис-
теми Македонії полягає у ство-
ренні нових судів – Апеляційного 
й Адміністративного, формуван-
ні Ради суддів і Ради прокурорів, 
Академії підвищення кваліфіка-
ції суддів і прокурорів. Однак, 
як і при оцінці більшості інших 
Балканських країн, є певні за-
уваження до забезпечення не-
залежності судової системи, її 
ефективності, об'єктивності й 
підзвітності, а також кваліфікації 
суддівського корпусу. 

При оцінці стану судової 
влади Чорногорії і прогресу ре-
формування її судової системи 
ЄС висловлює менше оптиміз-
му й більше рекомендацій. Під-
креслюється, що деякий про-
грес досягнуто, що пов'язано, 
зокрема, з прийняттям Плану 
дій у сфері судоустрою і чинно-
го законодавства, в якому реа-
лізовані приписи нової Консти-
туції щодо судоустрою в країні. 
Проте основні положення судо-
вої реформи, спрямовані на за-
безпечення незалежності й від-
повідальності судової системи, 
й досі на рівні законодавства 
не проведені, загальна ефек-
тивність останньої залишаєть-
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ся низькою, надмірно тривалі 
процедури розгляду цивільних і 
кримінальних справ викликають 
занепокоєння, резонансні судові 
процеси по кримінальних спра-
вах про депортацію і зникнення 
мирних жителів ще в 1992 р. не 
завершені на даний час.

У результаті аналізу заува-
жень і рекомендацій інститутів 
ЄС країнам–кандидатам у члени 
ЄС та іншим державам, з якими 
ведеться співробітництво для 
можливого їх входження до скла-
ду Союзу, можна сформулювати 
основні моменти, на які варто 
звернути увагу й Україні при про-
веденні власної судової рефор-
ми. Адже в рамках діалогу нашої 
країни щодо можливої європей-
ської інтеграції уникнути оцінки 
вітчизняного судоустрою за по-
дібними критеріями не вдасться. 

Можна констатувати, що 
вимоги найбільш загального 
характеру в судовій сфері зво-
дяться до необхідності держави 
забезпечити наявність  неза-
лежної, безсторонньої, прозорої 
й ефективної судової влади для 
забезпечення належного рівня 
демократії, захисту прав люди-
ни і громадянина, відкритості 
суспільства й захищеності на-
селення. Для цього необхідні 
наступні заходи: (1) оптимізація 
структури судової системи, під-
вищення продуктивності судів, 
формування відповідної судо-
вої інфраструктури; (2) прозора 

й об'єктивна процедура відбору 
суддів; (3) недопущення затягу-
вання строків розгляду справ, 
особливо, якщо це призводить 
до їх знаходження всередині 
судової системи понад 3 роки; 
(4) вирішення проблем щодо 
виконання судових рішень для 
забезпечення ефективності су-
дової влади; (5) формування 
єдиної статистичної системи, що 
характеризує стан судових справ 
у судах; (6) підвищення ефектив-
ності системи оцінки відповідаль-
ності, професіоналізму й компе-
тентності органів судової влади; 
(7) усунення будь-якої можливос-
ті політичного впливу на судові 
органи; (8) створення всередині 
судової влади спеціального ор-
гану для підготовки суддівських 
кадрів, підвищення їх кваліфіка-
ції й професіоналізму, заповне-
ння всіх суддівських вакансій; 
(9) упровадження альтернатив-
них способів вирішення пра-
вових спорів; (10) регулярне 
проведення оцінки характеру 
впливу судової реформи на 
ефективність роботи судових 
органів; (11) поліпшення сис-
теми управління останніми; 
(12) підвищення довіри до су-
дової влади; (13) полегшен-
ня доступності правосуддя; 
(14) забезпечення умов для 
формування органів суддів-
ського самоврядування на умо-
вах рівного представництва в 
них усіх суддів.
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Без виконання зазначених 
умов судова влада жодної краї-
ни не зможе забезпечити необ-
хідний рівень своєї діяльності, 
в результаті чого опиняться під 
загрозою всі інші досягнення 
держави у сфері проведен-
ня адміністративної реформи, 
успіхи політичного балансу, імп-

лементації європейських стан-
дартів та адаптації чинного за-
конодавства до європейського. 
А відсутність упевненості Євро-
пейського Союзу в стабільності 
результатів реформ не дозво-
лить йому активізувати намічені 
інтеграційні процеси. 
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ТРЕБОВАНИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА К СУДЕБНЫМ СИСТЕМАМ 
СТРАН – КАНДИДАТОВ В ЧЛЕНЫ ЕС И ОСОБЕННОСТИ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ

Назаров И.В.

В статье анализируются требования, предъявляемые Европейским Союзом к органам 
судебной власти стран, желающих войти в состав этого объединения государств в качестве 
полноправных членов. В качестве примера приводится характер взаимодействия ЕС с Хор-
ватией, Албанией, Сербией, Черногорией, Турцией и другими странами.

Ключевые слова: судебная система, суд, Европейский Союз, судебная власть. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕЦЕДЕНТНОГО ПРАВА 
В ХОЗЯЙСТВЕННОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

УКРАИНЫ

Под судебным прецедентом 
в нашей теории права понимают 
решение судебного органа по 
конкретному делу, которое бе-
рется за образец при разреше-
нии последующих аналогичных 
дел. Особое внимание исследо-
ватели акцентируют на таких его 
качествах, как казуистичность, 
формирование не в процессе 
правотворчества, а в процессе 
правоприменения, наличие в 
нем некоего стандарта, содер-
жащего правовую аргументацию 
ярко выраженной практической 

направленности. В прецедент-
ной системе судебное решение 
как бы перерастает уровень 
конкретного правоотношения, 
начинает применяться много-
кратно, приобретая тем самым 
качество нормативности.

Частным случаем судеб-
ных прецедентов являются пре-
цеденты толкования – юриди-
ческие суждения судов высшей 
инстанции, сложившиеся в 
результате обобщения много-
летней судебной практики по 
конкретным категориям дел и 
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являющиеся обязательными 
для нижестоящих судов. Такая 
судебная политика, кстати гово-
ря, представляет собой не сугу-
бо советский феномен, как по-
лагают некоторые авторы [7], а 
была известна еще во времена 
Древнего Рима, где существо-
вала в виде преторского права. 
По справедливому замечанию 
судьи Конституционного Суда 
Украины Д.Д. Лилака, весь па-
фос римского судопроизводства 
сводился к стремлению одина-
кового применения норм права 
в аналогичных или, по крайней 
мере, схожих обстоятельствах. 
«В ту эпоху, – пишет он, – на-
иболее нетерпимым считалось, 
когда такие дела решались су-
дами по-разному (nihil in lege 
intolerabilus est, eandem rem 
diverso jure conseri)» [5, с. 65].

К сожалению, уже расхожим 
утверждением стал тезис, что 
при принятии судебных решений 
в основных правовых системах 
используется различная право-
вая логика. Считается, что в го-
сударствах романо-германской 
семьи (к которым, при всех ого-
ворках, относится Украина) при-
оритетом исходя из принципа 
верховенства закона пользуется 
норма кодекса, а для англосак-
сонского права на первом месте 
стоят ранее принятые судебные 
решения, выступающие в ка-
честве прецедентов для при-
нятия последующих решений. 

Однако большинство ученых 
(И.Ю. Богдановская, А.Н. Вере-
щагин, М.Н. Марченко, С.В. Шев-
чук  и многие другие) сходятся 
во мнении, что право уже дав-
но не идет по пути чистого раз-
деления этих правовых систем, 
особенно в современный пери-
од глобализации [см.: 1; 3; 6; 11]. 
Скорее мы являемся свидетеля-
ми постепенной конвергенции 
двух правовых традиций, к кото-
рой нас призывал еще академик 
А.Д. Сахаров.

Поэтому нет ничего удиви-
тельного в том, что в послед-
нее время на Украине много 
говорится о том, что решения 
национальных (прежде все-
го специализированных) су-
дов также должны приобрести 
прецедентный характер, непо-
средственно урегулировать ши-
рокую сферу спорных право-
отношений. Мы поддерживаем 
эту точку зрения и считаем 
необходимым распространить 
действие прецедентных начал 
на хозяйственное судопроиз-
водство. Какие же здесь могут 
быть аргументы    «за» ?

Во-первых (хотя в это и 
трудно поверить), прецедентная 
система исторически присуща 
отечественному хозяйствен-
ному процессу. Прецеденты 
и обычаи существовали еще 
в судебно-административной 
практике Киевской Руси, что 
убедительно доказано в трудах 
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историка И.Б. Усенко [См.: 9]. 
В дореволюционный же период 
коммерческие суды наработа-
ли огромный прецедентный ба-
гаж, причем по тем вопросам, 
о которых до сих пор спорят 
юристы, – о виндикационном 
и негаторном исках, приобрета-
тельской давности, ответствен-
ности без вины [4, с. 3]. Да и 
что представляли собой руко-
водящие разъяснения Плену-
ма Верховного Суда СССР, как 
не своеобразные прецеденты? 
Даже формально не называясь 
прецедентами, они были de facto 
приравнены к последним, ибо, 
если судья или государственный 
арбитр выносил решение, 
отличное от того, которое реко-
мендовалось в документах Пле-
нума, оно подлежало отмене как 
неправильно толкующее закон.

Во-вторых, внедрение 
прецедентных начал не толь-
ко будет способствовать ис-
торической преемственности 
в деятельности украинских 
хозяйственных судов, но и бла-
готворно повлияет на их ми-
ровоззренческое сближение 
с европейскими коллегами. 
В романо-германской право-
вой семье, в лоно которой так 
активно стремится Украина, 
судебный прецедент уже дав-
но признан самостоятельным 
равноправным источником пра-
ва. К примеру, в ФРГ к числу 
официальных функций судов 

относится функция развития 
и совершенствования права, 
включающая в себя их полно-
мочия на правотворческую 
деятельность. В Испании на-
рушение доктрины Верховно-
го суда считается одним из по-
пулярнейших оснований для 
обжалования и пересмотра 
судебных решений. Согласно ст. 
1 Гражданского кодекса Швей-
царии, если в законодательных 
актах отсутствуют нормы, 
необходимые для разрешения 
дела, судья должен решить 
вопрос исходя из тех правил, 
которые он создал бы, если бы 
был законодателем. Активная 
работа по формированию пре-
цедентов проводится в Финлян-
дии [8, с. 94, 95].  

Не является исключением 
в этом отношении и постсо-
ветское пространство. В мар-
те 2010 г. с обширным докла-
дом «Речь о прецеденте» на 
Третьих Сенатских чтениях в 
г. Санкт-Петербурге выступил 
председатель Высшего Арби-
тражного Суда (далее – ВАС) 
РФ А.А. Иванов [см.: 4], полу-
чивший перед этим мощную по-
ддержку со стороны Конститу-
ционного Суда. Напомним, что 
в Постановлении от 21 января 
2010 г. Конституционный Суд 
РФ не только сохранил обяза-
тельность постановлений Пре-
зидиума ВАС РФ, но и признал 
изменение правовых позиций 
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последнего по отдельным ка-
тегориям хозяйственных дел 
основанием для их пересмо-
тра по вновь открывшимся об-
стоятельствам. Поэтому мы 
убеждены, что украинские судьи 
не должны, просто не имеют 
права стоять в стороне от этой 
общеевропейской интеллекту-
альной моды. 

В-третьих, нельзя забывать, 
что в ст. 24 и п. 2 ч. 3 ст. 129 Кон-
ституции Украины – акте самой 
высокой юридической силы – за-
креплен доминантно-правовой 
принцип «все равны перед за-
коном и судом». Содержится он 
и в  ст. 42 Хозяйственного про-
цессуального кодекса Украины 
(далее – ХПК). Вполне очевид-
но, что равенство перед судом – 
это не просто равный правовой 
статус всех участников процес-
са, выступающих в одинаковых 
процессуальных ролях, или со-
здание равных прав и возмож-
ностей для сторон при отстаи-
вании ими своих интересов в 
судебном заседании, но также 
одинаковое отношение суда 
к определению юридической 
судьбы схожих по своим фабу-
лам дел. Естественно, что раз-
нобой в судебной практике, при-
нятие хозяйственными судами 
нетождественных решений при 
аналогичных обстоятельствах 
подрывает конституционный 
принцип правовой определен-
ности и идею равенства. Как 

указал в своем Решении от 
29 июня 2010 г. Конституционный 
Суд Украины, такой принцип 
возможен лишь там, где суще-
ствует предсказуемость приме-
нения правовых норм. 

В-четвертых, внедрение пре-
цедента будет способствовать 
усилению независимости и ра-
скрепощению судейского корпу-
са. У немецких юристов суще-
ствует красивая теория о судье 
как «социальном архитекторе». 
По их мнению, в случае абсолют-
ного диктата предписаний зако-
на правоприменение неизбежно 
принимает автоматический ха-
рактер, а судья превращается 
в бездумного механического ис-
полнителя буквы закона, что не 
замедляет сказаться на качестве 
правосудия [10, с. 118]. Между 
тем в любом, даже самом совер-
шенном законе всегда есть так 
называемый люфт для приня-
тия решения, поскольку, с одной 
стороны, сами его нормы есть 
результат компромисса между 
различными политическими си-
лами, а с другой – в нем могут 
использоваться двусмысленные 
понятия, затрудняющие его при-
менение. 

И вот здесь возникает по-
требность в судье – «социаль-
ном архитекторе», который 
должен не только подыскать со-
ответствующий закон, а затем 
использовать его при разреше-
нии дела, но и наполнить его 
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собственными представления-
ми о законном и справедливом, 
как бы ввести в это решение 
свои личностные нравственно-
правовые принципы. В этом нет 
ничего удивительного, ибо судья 
ответственен не только перед 
законом, но и перед участника-
ми реально разрешаемой ситу-
ации, перед своим внутренним 
убеждением. Вместе с тем до-
биться желаемого, так сказать, 
«очеловечивания» украинских 
законов судьями без предостав-
ления им определенных по-
лномочий по самостоятельной 
интерпретации правовых норм 
невозможно. Связанность судей 
ими же выработанными преце-
дентами, формирование единых 
и непротиворечивых правовых 
позиций – первый шаг на пути 
к этому. И не надо бояться, что 
они начнут подменять законо-
дателя. Как выразился по этому 
поводу дореволюционный юрист 
И.А. Покровский, «закон и суд 
не две враждебные силы, а два 
одинаково необходимых фак-
тора юрисдикции… Судья в не 
меньшей степени, чем законо-
датель, – сын своего народа и 
времени и в не меньшей степени 
носитель того же народного пра-
восознания» [Цит. по: 12, с. 410]. 

Как же сейчас обстоит дело 
с прецедентной практикой в де-
ятельности хозяйственных су-
дов Украины? Горько сознавать, 
но пока она напоминает посто-

янно сокращающуюся шагрене-
вую кожу из одноименного ро-
мана  О. де Бальзака. В 1997 г. 
из Арбитражного процессуаль-
ного кодекса были исключены 
нормы о возможности приме-
нения к спорным правоотноше-
ниям аналогий закона и права, 
которые справедливо считают-
ся неотъемлемым элементом 
любой прецедентной системы. 
«Во многих странах суд, раз 
за разом применяя анало-
гии права или закона, – писал 
А.Б. Венгеров, глубокий знаток 
данной проблематики, – воспол-
нял тем самым законодатель-
ство. Из ряда подобных решений 
по поводу однородных случаев, 
по мере того, как эти решения 
приобретали характер образца, 
примера, возникала такая фор-
ма права, как судебный преце-
дент» [2, с. 405]. 

В 2001-2002 гг. в ходе так 
называемой малой судебно-пра-
вовой реформы, разъяснения 
Высшего Хозяйственного Суда 
Украины (далее – ВХС) лиши-
лись своей обязательной юриди-
ческой силы для органов хозяй-
ственной юрисдикции. В 2010 г. 
палата по хозяйственным делам 
Верховного Суда Украины и вов-
се была расформирована, а его 
полномочия были радикально 
трансформированы. Теперь, со-
гласно ст. 39 Закона Украины «О 
судоустройстве и статусе судей» 
от 7 июля 2010 г., в состав Вер-
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ховного Суда Украины входят 20 
судей и лишь 5 из них – пред-
ставители хозяйственной юрис-
дикции. Более того, в соответ-
ствии со ст. 11121 ХПК Украины 
пересмотр судебных решений 
Верховным Судом возможен 
лишь в случае допуска дела 
к производству ВХС Украины. 
Иными словами, коллегия в со-
ставе 5-ти судей ВХС самосто-
ятельно решает вопрос о том, 
допускать ли дело к пересмотру 
Верховным Судом или нет. За-
метим попутно, что указанный 
порядок не раз подвергался 
ожесточенной критике парла-
ментариями и представителями 
общественности как антидемо-
кратический, ограничивающий 
права граждан на доступ к пра-
восудию и судебную защиту.

Парадоксально, но именно 
этот широко критикуемый поря-
док, на наш взгляд, может быть 
использован для зарождения 
прецедентных начал в систе-
ме хозяйственной юрисдикции. 
Говоря словами У. Черчилля, 
«надо уметь превратить пора-
жение в триумф». Что имеется 
в виду? Легко заметить, что по 
новому законодательству ВХС 
Украины начинает играть роль 
своего рода фильтра, осущест-
вляющего отбор судебных актов, 
которые будут пересматриваться 
Верховным Судом. И вот здесь 
можно достичь коренного пере-
лома. В соответствии с п. 1 ч. 1 

ст. 11116 ХПК Украины заявление 
о пересмотре судебного решения 
Верховным Судом может быть по-
дано на основании неодинакового 
применения судом кассационной 
инстанции одних и тех же норм 
материального права, вслед-
ствие чего вынесены различные 
по содержанию судебные реше-
ния в подобных правоотношени-
ях. Следовательно, ВХС может 
направлять в Верховный Суд на-
иболее значимые дела, в отноше-
нии которых существует противо-
речивая кассационная практика. 
Однако такие дела должны от-
бираться, чтобы в наиболее 
важных для общества случаях 
формулировать правовые пози-
ции, рассчитанные не только на 
эти, но и на другие аналогичные 
им дела.

Что же даст признание пре-
цедента источником хозяйствен-
ного судопроизводства ?

Во-первых, это будет зави-
сеть от того, в какой-то степени 
данная мера обеспечит разгру-
женность хозяйственных судов. 
Стороны просто не будут за-
ключать договор или вступать 
в хозяйственные правоотно-
шения, в отношении которых 
существует обнародованная и 
прозрачная, но не выгодная им 
судебная практика, отступить 
от которой судья будет уже не 
вправе. Благодаря этому обсто-
ятельству резко сократится ко-
личество упреков в адрес судей 
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и влияние на них администра-
тивного давления, поскольку 
всегда будет легко определить, 
соответствует ли оцениваемое 
решение сформированной пре-
цедентной позиции или нет.

Во-вторых, украинское за-
конодательство является од-
ним из наиболее изменчивых 
и динамичных в мире. Осо-
бенно сильно подвержен 
сиюминутным и не слишком 
квалифицированным поправ-
кам хозяйственный и граждан-
ский массив. Однако каждое 
его изменение влечет за со-
бой множество судебных дел, 
в которых возникает спор по 
поводу новых (иногда весьма 
туманных) формулировок. Как 
результат – сводится на нет 
идея прочности хозяйствен-
ного оборота. Противовесом 
этому будет выступать ста-
бильность прецедентных пози-
ций судов при их постепенном 
эволюционировании, отсут-
ствие резких революционных 
изменений, что всегда было 
чрезвычайно актуальным для 
частноправовых отношений. 
По сути, судебные прецеденты 
являются необходимым регуля-
тором в условиях проводимых 
радикальных реформ, а зна-
чит, коренным образом меняет-
ся законодательство и в то же 
время обеспечивается стабиль-
ность правоприменения. Иначе 
говоря, прецеденты одновре-

менно выполняют функцию и 
стабилизации, и развития.

В-третьих, внедрение в 
практику правоприменения 
прецедентного подхода будет 
способствовать укреплению су-
дебной власти, уменьшению ее 
зависимости от депутатского 
корпуса, росту самоуважения 
судей и, что особенно важно, 
постепенному интегрированию 
последних в мировое юриди-
ческое сообщество. Показа-
тельно, что чувство единства 
правовой культуры среди юрис-
тов стран прецедентного права 
чрезвычайно сильно. К примеру, 
в одном деле английский судья 
извинился перед коллегами из 
Новой Зеландии за то, что при-
менил термин «иностранное» 
к праву их страны [1, с. 84]. 
Тем самым прецеденты пред-
охраняют юристов от губитель-
ной изоляции, позволяют при-
нимать решения с учетом ог-
ромного опыта, накопленного 
отечественными и зарубежными 
хозяйственными судами. Да и что 
есть прецедент, как не четкое, по-
чти фотографическое отображе-
ние достижений практики? 

В-четвертых, первый шаг на 
пути к внедрению прецедентных 
начал уже сделан публикаци-
ей всех судебных актов в сети 
Интернет на веб-ресурсе Еди-
ного государственного реестра 
судебных решений Украины 
(www.reyestr.court.gov.ua). Ана-
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лиз этих дел теперь может про-
изводить любой желающий, в 
том числе и судья, которому 
самому предстоит принять то 
или иное решение. Правда, для 
прецедентного права важен не 
столько сам факт публикации, 
сколько тщательный анализ име-
ющегося массива актов относи-
тельно того, какие правовые по-
зиции в них заложены. Поэтому 
в дальнейшем необходимо со-
здать механизмы поиска схожих 
решений по конкретным катего-
риям дел.

Таким образом, основной 
целью правовой модернизации, 
проводимой сегодня на Украи-
не, должно стать формирование 
единой и непротиворечивой су-
дебной практики. Иное роняет 
авторитет судебной власти, сни-
жает значимость ее актов, нару-
шает принцип правовой опред-
еленности. Так что в нынешних 
условиях без прецедента уже не 
обойтись. И лучше прямо пус-
тить его в дверь, чем заставлять 
всякий раз лезть в окно.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРЕЦЕДЕНТНОГО ПРАВА В ХОЗЯЙ-
СТВЕННОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ УКРАИНЫ

Евсеев А.П., Присяжнюк А.А. 
Раскрыты природа и значение судебных прецедентов. Выявлены их преимущества для 

юридической практики. Проанализировано новое хозяйственно-процессуальное законода-
тельство Украины с точки зрения возможного внедрения прецедентных начал.
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ПРО ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 
КОМПАРАТИВНОГО МЕТОДУ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ПРОБЛЕМ СВІТОВОГО 
КОНСТИТУЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 

Повсюдна інтернаціоналі-
зація суспільного життя різних 
країн,  прагнення держав мо-
лодої демократії наблизитися 
до універсальних міжнародних 
стандартів актуалізують про-
ведення компаративних (від 
лат. comparatives – порівняль-
ний) досліджень у різних галу-
зях юридичної науки. В останні 
десятиліття з’явилися серйозні 
труди вітчизняних правознавців 
(М.О. Баймуратова, А. З. Геор-
гіци, О.В. Петришина, П.М. Ра-
біновича, О. Д. Тихомирова, 
Ю. С. Шемшученка та ін.), у яких 
наводиться порівняльна харак-
теристика різноманітних сторін 
процесу становлення засад дер-
жавності України [9; 14]. Провід-
на роль конституційного права 
в національній системі права 
зумовлює особливий інтерес до 
фундаментальних праць, у яких 
у компаративному критичному 
плані оцінюється стан основних 
інститутів цієї галузі в Україні й 
зарубіжних державах (напри-
клад, монографії Ю.Г. Бараба-
ша, В.М. Шаповала [Див.: 1; 17]).     

Варто погодитися з тими 
науковцями, які підкреслюють 
невичерпність потенціалу ком-
паративних досліджень у рам-
ках юриспруденції, філософії, 
політології, соціології та інших 
наук [Див.: 4; 5; 9]. По-перше, як 
справедливо зазначає амери-
канський соціолог Н. Дж. Смел-
зер, у суспільних науках важко 
уявити такий аналіз, який би 
не був порівняльним. На підкрі-
плення своєї позиції він наво-
дить слова Е. Дюркгейма, який 
понад сто років тому зрозумів, 
що порівняльна соціологія – це 
не особлива її галузь, а саме ця 
наука, яка перестає бути описо-
вою й починає враховувати фак-
ти [13]. По-друге, використову-
вати експериментальні методи в 
суспільних науках практично не-
можливо, тому саме порівняль-
ний аналіз дозволяє описати й 
роз’яснити поєднання різнома-
нітних подій у різних країнах [4]. 
По-третє, збільшення кількості 
публікацій по даній тематиці, 
навпаки, загострює проблему 
певної застарілості методоло-
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гії дослідження, що панувала 
в період конфронтації 2-х пла-
нетарних систем. По-четверте, 
адекватне застосування порів-
няльно-правового методу зали-
шається непростим завданням 
для теорії та практики особли-
во тих країн, які знаходяться 
на перехідному етапі розвитку 
державності. По-п’яте, в силу 
об’єктивних причин тривалий 
час країни соціалістичного та-
бору нечасто ставали предме-
том вивчення вчених-компара-
тивістів. Ось чому відчувається 
певна складність у визначенні 
концепції компаративного підхо-
ду опрацьовування емпіричного 
матеріалу, пов’язаного з перебі-
гом конституційного будівництва 
в зарубіжних країнах.

Вищевказане й визначає 
мету даної статті, що полягає у 
висвітленні основних варіантів 
інтерпретації в юридичній науці 
природи компаративного методу 
та його моделей і обґрунтуванні 
його ролі в процесі дослідження 
проблем світового конституцій-
ного розвитку, зазначених країн.

У вітчизняних і зарубіжних 
наукових колах точиться дис-
кусія стосовно природи компа-
ративного методу дослідження. 
Думаємо, що одна з причин цієї 
полеміки криється в тому, що в 
радянській науковій літературі 
сам термін «компаративний» не 
набув значного поширення. Як 
правило, вчені, вивчаючи осо-

бливості використання даного 
прийому засвоєння дійсності в 
юридичних дисциплінах, щодо 
радянської правової теорії та 
практики оперували терміном 
«порівняльний», а буржуазної – 
компаративний [10, с. 61]. Зро-
зуміло, що така ситуація в на-
уці була викликана існуючим 
ідеологічним протистоянням 
соціалістичної й капіталістич-
ної форм суспільного життя і 
зловживанням порівняльного 
методу в політичних цілях. Утім 
історія становлення цього ме-
тоду в російській правовій на-
уці має стародавні корені. Уже 
з 60-х років ХІХ ст. всі юридичні 
дисципліни – як історичні, так 
і догматичні – викладалися в 
університетах Казані, Москви 
й Харкова саме в порівняльно-
му аспекті. Навіть елементарні 
підручники з російського пра-
ва містили окремі параграфи, 
присвячені опису відповідних 
інститутів Західної Європи й 
Америки. Використання порів-
няльно-правового методу було 
характерним для наукових ро-
біт видатних науковців того 
часу – П.Г. Виноградова, М.М. 
Ковалевського, Ф.І. Таранов-
ського та ін. У програмах радян-
ських юридичних вузів завжди 
були дисципліни, які перед-
бачали порівняльне вивчення 
права, зокрема, римське пра-
во, державне право зарубіжних 
країн та ін. Ці навчальні курси 
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викладалися провідними фахів-
цями у сфері зарубіжного права  
[3, с. 213 – 239]. 

На сучасному етапі в науко-
вих публікаціях зустрічаються 
обидва терміни – «порівняль-
ний» і «компаративний». У мов-
них словниках дефініція слова 
«порівняння» трактується як 
співставлення чого-небудь з ме-
тою знайдення схожості та різни-
ці. За допомогою порівняльного 
методу  встановлюється невідо-
ме шляхом зіставлення з відо-
мим або усвідомлюються риси 
чи властивості явища через по-
рівняння з іншими його якостя-
ми, з ознаками або з деталями 
іншого явища [10, с. 11 – 12]. 
Один із засновників радянської 
школи методології проведення 
правових досліджень Д.А. Кери-
мов серед основних пізнаваль-
них категорій філософії права 
виділяє порівняльно-правовий 
аналіз [7, с. 296 – 299]. За його 
переконанням, основними ме-
тодами даного напрямку в пра-
цях юридичного спрямування є 
порівняння, зіставлення, спів-
віднесення й висунення відпо-
відних рекомендацій для між-
народного права і національних 
законодавчих систем.  Усі на-
уковці підкреслюють, що зна-
чення порівняльного методу як 
загального компаративного спо-
собу пізнання правової дійсності 
реалізує нові знання, отримані 
в результаті зіставлення через 

правові рецепції, що здійсню-
ються за заданими модельними 
критеріями визначення правової 
сфери діяльності [9, с. 35].  

Ми солідарні з українським 
правознавцем О.Д. Тихомиро-
вим, що компаративний підхід – 
це складний елемент у систе-
мі наукового пізнання, оскільки 
охоплює взаємопов’язані з ним 
інші методи. До яких учений від-
носить порівняльно-історичний, 
порівняльно-логічний і порів-
няльно-генетичний [12, с. 257]. 
Крім того, науковець доводить 
унікальність компаративного 
методу, виокремлюючи його 
спроможність досліджувати низ-
ку об’єктів за допомогою таких 
прийомів, як порівняння, зістав-
лення, протиставлення, конф-
ронтація, а також контрастуючо-
го, ареального, типологічного й 
топологічного методів [11].  

Розглядаючи специфіку за-
стосування порівняння у ви-
вченні компаративного правово-
го елемента, російський учений 
О.В. Єгоров відзначає, що даний 
метод зумовлює характер аналі-
зу конкретних норм, інститутів, 
установлює принципи підходу до 
об’єктів дослідження й виступає 
основою оцінювання отриманих 
результатів. Разом із тим прав-
ник підкреслює, що поряд із цим 
в аналізі правових об’єктів гідне 
місце займають також інші спо-
соби наукового пізнання. Напри-
клад, у ході порівняльного ви-
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вчення національних правових 
систем вживається системно-
структурний метод, а при порів-
нянні норм права затребуваним 
є прийом аналогії [9, с. 34, 35].

Багатогранність компара-
тивного аспекту дослідження 
дозволяє науковцям диферен-
ціювати види, гілки й рівні його 
застосування. Так, радянські 
теоретики права вказують на 2 
основні гілки розглядуваного ме-
тоду – порівняльний синхроніч-
ний і порівняльний діахронічний. 
Перший передбачає порівняння 
об’єктів одночасно (синхронно), 
другий – у розвитку, тобто він є 
порівняльно-історичним спосо-
бом пізнання [10, с. 12]. Розви-
ваючи цю думку, І.О. Кравець 
вирізняє такі рівні компаратив-
ності, як горизонтальний, коли 
синхронно аналізуються анало-
гічні інституції різних країн (при-
міром, інститути парламенту у 
Франції й у ФРН), і вертикаль-
ний, сутність якого полягає у ви-
вченні конституційно-правового 
інституту в  певний історичний 
період. Науковець підкреслює 
необхідність проведення поді-
бного порівняльного аналізу за 
2-ма критеріями – за інститу-
ціональним і функціональним. 
Перший становить собою зістав-
лення інститутів права з точки 
зору їх правового регулювання, 
а другий – співвіднесення осно-
вних напрямків діяльності орга-
нів влади [8, с. 81]. Виходячи з 

рівня досліджуваних об’єктів, 
О.Д. Тихомиров пропонує засто-
совувати компаративних підхід 
на: (а) метарівні (глобальні про-
цеси, цивілізації, наднаціональ-
ні об’єднання й регіони), (б) ма-
крорівні (країни, міжнаціональні 
об’єднання), (в) мезорівні (галу-
зі права, законодавство різних 
країн і всередині кожної), (г) мі-
крорівні (конкретні соціальні си-
туації) [12, с. 258]. 

Досить вдалою вбачається 
класифікація видів порівняль-
ного методу, рекомендована 
російським політологом О.І. За-
знаєвим: (1) дослідження пооди-
нокого випадку (case-study), що 
передбачає ретельне вивчення 
певної інституції в конкретній 
країні, і накладення результату 
як трафарету на подібні інститу-
ції, які можливо функціонують і 
в інших країнах; (2) бінарне по-
рівняння, що припускає вибір 
2-х кейсів і зіставлення їх між 
собою попарно; (3) порівняння 
регіональне (area study), яке на-
уковцеві вважається найбільш 
плідним, універсальним, оскіль-
ки дозволяє вирішити низку про-
блем, зокрема, еквівалентності, 
порівнянності тощо. Дієвість да-
ного виду зумовлена вибором 
такої групи країн, що характери-
зуються схожістю економічних, 
політичних, культурних та інших 
властивостей; (4) зіставлення 
глобальне, що охоплює вели-
ку кількість країн, в тому числі 
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аналіз електоральних демокра-
тій світу, що мають посаду пре-
зидента; (5) кросс-темпоральне 
порівняння, тобто зіставлення 
в різні часові проміжки, яке по-
діляється на 2 підвиди – синх-
ронічне (вивчення однієї країни 
на різних етапах її розвитку) й 
асинхронічне (розгляд розвитку 
декількох держав у різні історич-
ні періоди) [4, с. 176 – 185].

Більшість учених відзна-
чають, що для сучасного етапу 
еволюції правової думки при-
таманні пошуки засобів утво-
рення не стільки глобально ін-
тегрованих правових систем, 
скільки дійсно однорідного пра-
ва [9, с. 222]. Одним із способів 
вирішення цієї дуже непростої 
проблеми науковці називають 
формування особливих сфер 
юридичних компаративних до-
сліджень. На важливість порів-
няльного конституційного права 
як суб’єктного і процедурного 
компонента механізму право-
вої рецепції наголошує компа-
ративіст О.В. Єгоров [9, с.35]. 
На думку теоретика права В.І. 
Крусса, інструментом науково-
го сприяння в досягненні мети 
глобальної консолідації люд-
ства може стати конституційна 
компаративістика як особлива 
інституціональна версія порів-
няльного правознавства епохи 
постмодерну, тобто державності 
практичного (реального) консти-
туціоналізму [9, с. 222]. 

Не відкидає можливості ви-
користання компаративного під-
ходу в нормативних юридичних 
науках (передусім у конститу-
ційному праві) й О.Д. Тихоми-
ров [12, с. 258]. На переконання 
Н.О. Богданової, на сучасному 
етапі вже можна вести мову про 
такі самостійні наукові дисциплі-
ни, як загальне, особливе й по-
рівняльне конституційне право. 
Причому, враховуючи необхід-
ність забезпечення всебічності 
вивчення предмета науки консти-
туційного права й формування 
достовірних конституційно-пра-
вових знань, вона вказує на по-
рівняльно-правовий метод як на 
невід’ємний елемент  юридичного 
підходу для досягнення гносеоло-
гічних завдань у названих науко-
вих дисциплінах [2, с. 10, с. 73]. 

«Молодою гілкою конститу-
ційного права» назвав російський 
правознавець Р.В. Єнгібарян по-
рівняльне конституційне право, 
наголошуючи на важливій ролі 
порівняльного (компаративного) 
методу в цій науці. За його твер-
дженням, даний метод зіставлен-
ня конституційно-правового ладу 
різних країн сприяє (а) виявленню 
спільного й особливого в розвитку 
їх систем, (б) наданню неуперед-
женої оцінки місця кожної держа-
ви в світовому конституційному 
розвитку й (в) відпрацюванню 
практичних рекомендацій з удо-
сконалення конституційного зако-
нодавства у кожній з них [6]. 
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Зауважимо, що зародки по-
рівняльного конституційного пра-
ва можна побачити ще в радян-
ську добу розвитку юридичної 
науки. За приклад можна нага-
дати дискусію щодо правильнос-
ті побудови навчального курсу із 
зарубіжного державного права, 
що розгорнулася на сторінках 
видання «Сравнительный метод 
в юридических дисциплинах», 
автори якого переконливо до-
водять, що інституційна система 
вивчення основ конституційного 
права зарубіжних країн є більш 
доцільною, оскільки паралель-
ний розгляд окремого правового 
інституту на прикладі декількох 
країн дозволяє робити відповід-
ні аналітичні порівняння, тоді як 
опрацювання десятка або більше 
країн стосовно права кожної до-
сить ускладнено й не має оціноч-
ного характеру  [10, с. 164 – 166].   

Про тріумфальний рух кон-
ституційної компаративістики у 
світі  свідчить активне поширен-
ня цього напрямку науки в різних 
державах. Наприклад, незважа-
ючи на консервативне ставлення 
у США до питань запозичення за-
рубіжного правового досвіду, на-
прикінці ХХ ст. американські вче-
ні заговорили про спроможність 
конституційного компаративізму 
вирішати проблеми, пов’язані із 
захистом індивідуальних свобод 
громадян. Водночас, на відміну 
від європейських країн, диспут із 
цієї проблематики в основному 

йде у стінах Верховного Суду 
США. Зокрема, в його полеміці 
стосовно трактування Поправ-
ки 8 Конституції США 1787 р. 
(«не можуть вимагатися непо-
мірно великі застави, стягува-
тися надмірні штрафи, накла-
датися жорстокі й надзвичайні 
покарання») чільне місце посі-
ли 3 напрями застосування по-
рівняльного методу. 

Перший, шлях легкий і най-
менш спірний, – це посилання на 
зарубіжні законодавчі формулю-
вання (висловлювання). Цей ме-
тод застосовується Верховним 
Судом США скоріше як спосіб 
заповнення інформаційного ва-
кууму, забезпечення процедури 
обговорення відповідних фак-
тів, законів і демонстрації зло-
боденності подібної тематики в 
інших країнах. Другий напрям 
конституційного компаративізму 
працює тоді, коли Суд уперше 
стикається з певною справою, а 
у власному правовому просто-
рі бракує корисного прецеден-
ту чи закону, або ж національні 
джерела не дають однозначної 
відповіді щодо розглядуваної в 
ній проблеми. У такому випад-
ку Верховний Суд, спираючись 
на законодавчі тексти інших 
держав, розробляє ефективні 
нормативно-правові акти. Тре-
тій варіант оперування компа-
ративним методом пов’язаний з 
доведенням того, що американ-
ська конституційність відповідає 
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стандартам, визнаним в інших 
державах і на міжнародному 
рівні. Суд оцінює відповідну за-
рубіжну конституційно-правову 
практику стосовно її раціональ-
ності й результативності і при-
ймає рішення про можливість 
сприйняття її американськими 
суддями в межах розумного [15].   

Досить активно із застосуван-
ням компаративістики досліджу-
ють проблеми конституційного 
розвитку й учені постсоціалістич-
них країн  Європи. Особливий ін-
терес у цьому сенсі викликають 
роботи угорського правознавця 
А. Шайо. Його монографія «Са-
моограничение власти (краткий 
курс конституционализма)» – 
яскравий прояв результативнос-
ті використання компаративного 
підходу [16]. Ознайомлення із 
цією фундаментальною працею 
дозволяє зробити низку доволі 
вагомих узагальнень. Так, слід 
відмітити, що конституціоналізм 
розглянуто автором як глобаль-
ний процес, що охопив країни різ-
них регіонів. Виходячи з вищев-
казаної класифікації гілок, рівнів і 
видів порівняльного методу, вче-
ний застосував на метарівні гло-
бальний компаративний прийом 
пізнання. Автор розглядає кон-
ституціоналізм як по вертикалі, 
так і по горизонталі, вживаючи ін-
ституціональне й функціональне 
порівняння. Кросс-темпоральний 
підхід теж характерний для да-
ної публікації, адже науковець 

зіставляє, зокрема, формування 
концепції конституціоналізму на 
етапі становлення Конституції 
США 1787 р. й Основного Закону 
ФРН 1949 р.

На підставі вищевикладеного 
можемо зробити деякі висновки.  
Компаративний підхід – це бага-
тогранний інструментарій науко-
вого пізнання, який надає можли-
вості вирішити складні завдання 
теоретико-методологічного, при-
кладного, пізнавального, про-
гностичного та іншого значення. 
На сучасному етапі в юридичній 
доктрині термін «компаратив-
ний» і «порівняльний» мають од-
накове змістове навантаження, 
тому що обидва дозволяють уні-
версальним способом зіставляти 
об’єкти різного рівня у статиці й 
динаміці, всебічно розкривати їх 
інституціональні й функціональні 
особливості. На сьогодні в пост-
соціалістичних країнах Європи 
на стадії становлення знаходить-
ся новий напрям науки консти-
туційного права – порівняльне 
конституційне право, або консти-
туційна компаративістика. Ме-
тодологія останньої передбачає 
провідну роль порівняльного ме-
тоду дослідження проблем світо-
вого конституційного розвитку, 
який набуває  особливої акту-
альності, сприяючи формуванню 
критичного ставлення до проце-
су рецепції зарубіжного досвіду 
в українську вітчизняну правову 
теорію та практику.  
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПАРАТИВНОГО МЕТОДА 
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ МИРОВОГО КОНСТИТУЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Закоморная Е.А.
Рассмотрены основные подходы к интерпретации природы компаративного метода. 

Выявлены уровни и виды применения сравнительного приема исследования в конституци-
онном праве. Подчеркнуто значение конституционной компаративистики как нового направ-
ления в науке.  Обоснована роль компаративного метода в исследовании проблем мирового 
конституционного развития.

Ключевые слова: компаративный метод, сравнительний прием научного познания, кон-
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ABOUT SOME FEATURES OF THE COMPARATIVE METHOD APPLICATION OF 
PROBLEMS RESEARCH OF THE WORLD CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT

Zakomornaja E.A.
The basic approaches to interpretation of the nature of the comparative method have been 

considered. Levels and kinds of application of the comparative research technique in constitutional 
law have been revealed. The role of constitutional comparative study as the new direction in the 
science of constitutional law has been stated. The value of the comparative method in problems 
research of the constitutional world development has been proved.
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САМОВРЯДУВАННЯ Й УПРАВЛІННЯ:
 ДІАЛЕКТИКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ

Актуальність даної проблеми 
визначається передусім тим, що 
Україна знаходиться в процесі 
пошуку нових шляхів розвитку, 
вдосконалення наявних систем 
і структур виробництва й відтво-
рення соціального порядку, шля-
хів подолання дисбалансу між 
владою й народом, між систе-
мами глобального й локального 
управління. Особливої гостроти 
проблемі додає те, що в сучас-
ному світі немає готових зразків 
співвідношення локальної орга-
нізації й самоорганізації, які мож-
на було б механічно перенести 
на Україну. Доречно вести мову і 
про брак чітких критеріїв пошуку 
й відбору таких зразків.

Крім того, системи управлін-
ня не є незмінними, оскільки про-
цес накопичення нового досвіду, 
що відбувається, призводить 
до їх реорганізації. Прагнення 
до консервації форм організації 
може стати результатом не тіль-
ки негнучкості відносин із зовніш-
нім середовищем, а й деградації 
внутрішніх зв’язків. Забезпечен-
ня стійкості шляхом підтримки 
замкнутості системи і зведенням 

системних комунікацій до фор-
мальних вертикальних зв’язків 
може викликати руйнівні для 
суспільства наслідки, до вну-
трішньої руйнації локальної соці-
альної системи. Тому структури 
локальної самоорганізації, зо-
крема, місцеве самоврядування, 
ми розглядаємо як проблему, від 
якої залежить збереження прин-
ципу «антропологічного моніз-
му» [7, с. 3-13] в розвитку україн-
ського суспільства.

За сьогоднішніх умов аб-
солютний порядок, як повний 
контроль держави над усіма сус-
пільними процесами, економіч-
но й політично вимагає критич-
ного осмислення. І це ще один 
важливий аспект актуальності 
теми даної статті.

В умовах майже 20-річних 
безперервних реформ місцеве 
самоврядування є однією з по-
пулярних тем. Сама категорія 
«місцеве самоврядування» ши-
роко ввійшла в науковий вжиток 
лише після 1985 р. Проте суть 
місцевого самоврядування від 
цього не змінюється; це вира-
ження волі місцевої спільноти 
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людей у справах місцевого зна-
чення, воля, здійснювана грома-
дянами безпосередньо й через 
виборні інститути управління 
в рамках закону, притому без 
втручання інститутів державної 
влади [1, с. 130].

Еталонне визначення до-
сліджуваного поняття міститься 
в Європейській хартії місцевого 
самоврядування. Під ним тут 
розуміється «право й реальна 
здатність органів місцевого са-
моврядування регламентува-
ти значну частину державних 
справ і управляти нею, діючи в 
рамках закону під свою відпові-
дальність і на користь місцевого 
населення» [8].

Одним з перших звернувся 
до проблеми самоврядування 
А. де Токвіль. Аналізуючи осо-
бливості американської демо-
кратії, він уперше сформулював 
концепцію самоврядного сус-
пільства. «Громадські інститу-
ти... відкривають народу шлях 
до свободи і вчать його користу-
ватися цією свободою. Без гро-
мадських інститутів нація може 
сформувати вільний уряд, проте 
дійсного духу свободи вона так і 
не набуде» [15, с. 65].

Первинним джерелом 
управління згідно з точкою зору 
А. де Токвіля є зовсім не держа-
ва і навіть не народ, а індивіди, 
які добровільно об’єднуються, 
самі управляють своїми влас-
ними справами. За таких умов у 

людей формуються дійсна гро-
мадянська самосвідомість, від-
чуття відповідальності, здатнос-
ті порівнювати свої інтереси з 
інтересами ближніх та узгоджу-
вати їх. Ідеал суспільства цього 
мислителя –це суспільство, що 
функціонує як сукупність безлічі 
вільних і самоврядних общин та 
асоціацій.

Наприкінці XIX ст. термін 
«самоврядування» вживав-
ся у 2-х основних значеннях. 
По-перше, в широкому смислі 
під ним розумівся державний 
устрій,  за якого уряд обираєть-
ся й залежить від народу, тобто 
республіканська форма прав-
ління. Проте частіше він засто-
совувався як синонім поняттю 
«місцеве  самоврядування». У 
цьому значенні під самовряду-
ванням малася на увазі  органі-
зація місцевого управління, при 
якій господарськими й іншими 
справами певної адміністратив-
ної одиниці (провінції, повіту, об-
щини тощо) опікуються її  меш-
канці, а не органи центральної 
влади. У такому розумінні воно і 
є самостійним інститутом.

На початку XX ст. це визна-
чення розглядуваної категорії 
одержало чіткіше формулюван-
ня. Самоврядування – це право, 
що надається державою своїм 
складовим частинам, областям, 
общинам, станам і корпораціям 
з метою управляти самостійно 
своїми внутрішніми справами 
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(адміністративними й господар-
ськими)  під контролем агентів 
урядової влади. Відповідно до 
цієї дефініції термін  «самовря-
дування» нерозривно пов’язано 
з еволюцією державності й ви-
никає, лише коли держава дося-
гає певної стадії свого розвитку 
й може безболісно поділитися 
своїми власними функціями із 
суспільством.

Уперше достатньо повно й 
широко тлумачення місцевого са-
моврядування (self-government) 
зустрічається в англійській літе-
ратурі XVII ст., звідки його було 
запозичено вітчизняними вчени-
ми. Англійські теоретики права, 
зважаючи на специфіку управ-
ління у своїй країні, трактували 
це поняття достатньо широко. 
До сфери самоврядування вони 
відносили обов’язки й повнова-
ження місцевих мешканців, «на-
дані їм законодавчою владою 
або які належать їм за загальним 
правом» [Цит. за: 3, с. 235]. На 
підставі різної інтерпретації да-
ного інституту  виділяють декіль-
ка основних напрямів у вивченні 
цього феномену.

Першим напрямом можна 
назвати теорію вільної (природ-
ної) общини, що  виникла в се-
редині XIX ст. у Бельгії та Франції 
в рамках школи природного пра-
ва й одержала розвиток у працях 
німецьких, а потім і вітчизняних 
учених. Її прихильники вважали, 
що право общини на керуван-

ня своїми справами є таким же 
природним і невідчужуваним, як 
права людини, що община є пер-
винною стосовно держави, тому 
остання повинна поважати і га-
рантувати свободу громадсько-
го самоврядування. За словами 
Л.О.Веліхова, «община має пра-
во на самостійність і незалеж-
ність від центральної влади за 
самою своєю природою, причо-
му держава не створює общину, 
а лише визнає її» [3, с. 236].

Вирізняють декілька форм 
слов’янської общини – сільську, 
міську, повіт, обласну (губерн-
ську). У своїй сукупності вони 
й складали земську общину. З 
нашого погляду, слід виділити 
проблему взаємовідносин зем-
ства й державних органів влади 
й управління, причому особли-
во підкреслити незалежність 
органів місцевого самовряду-
вання від держави. На думку 
М.О.Ємельянова, земські уста-
нови – це установи народу і їм 
належить бути відповідальни-
ми саме перед ним, хоча й під 
контролем держави. Як критерій 
відмінності органів місцевого са-
моврядування від державних, 
М.О.Ємельянов висуває катего-
рію влади, яка в державі «має 
значення специфічно необхід-
ної, а в земстві – завжди вибор-
ної» [10, с. 69].

Основні положення даної 
теорії: (а) коло громадських 
справ, відмінних від державних; 
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(б) община є суб’єктом спеці-
альних прав, а тому державне 
втручання в її справи неприпус-
тиме; (в) посадовці самовряду-
вання – це громадські, а не дер-
жавні чиновники.

Община визнавалася держа-
вою в державі, а її посадовці – 
агентами суспільства, а не дер-
жави. У розвиток цього напряму 
виникла так звана господарська 
теорія, прихильники якої (Р. фон 
Моль, О.І.Васильчиков) робили 
акцент не стільки на самовряд-
ній суті общини як самостійного 
суб’єкта права, скільки на змісті 
й аналізі її комунальної діяльнос-
ті. За місцевим самоврядуван-
ням закріплювалася особлива 
сфера господарської діяльності. 
О.І.Васильчиков під категорією 
«місцеве самоврядування» розу-
мів такий порядок внутрішнього 
управління, при якому «місцеві 
справи й посади контролюються 
й заміщаються місцевими жите-
лями – земськими пересічними 
громадянами» [2, с. 22].

Самоврядування – це опі-
кування справами общини, а не 
державного управління. Проте, 
незважаючи на різні підходи до 
розгляду феномену місцевого 
самоврядування, воно, як і дер-
жавне управління, є різновидом 
суспільної теорії. У  рамках остан-
ньої суть самоврядування – 
в наданні місцевій спільноті 
можливості самій забезпечувати 
свої суспільні інтереси й у збе-

реженні за урядовими органами 
управління одними тільки дер-
жавними справами. Отже, сус-
пільна теорія виходить  з того, що 
протиставляє місцеві спільноти 
державі, інтереси суспільні – 
політичним, вимагаючи, щоб 
суспільство й держава відали 
лише своїми власними інтереса-
ми [10, с. 65].

Юридичний напрям у до-
слідженні місцевого самовряду-
вання одержав розвиток у пра-
цях М.М.Коркунова, Г.Єллінека, 
Б.М.Чичеріна [Див.: 9, 11, 17]. 
У його рамках органи місцево-
го самоврядування не є еле-
ментом інституту держави. Але 
останній поступається їм низ-
кою урядових завдань і функцій 
у повному обсязі, визнаючи тим 
самим їх незалежність і само-
стійність. Усі самоврядні оди-
ниці суть суб’єкти наданих їм 
урядових прав, які держава пе-
редала цим одиницям у повне 
володіння. Управління справами 
общини повинно бути надано її 
органам, а не державним уста-
новам. Звідси виникає потреба у 
виборних комунальних органах 
на противагу установам, ство-
рюваним урядом.

На думку М.М. Коркунова, го-
ловна відмінність самоврядних 
союзів у їх специфічній корпо-
ративній самостійності, в тому, 
що органи самоврядування не є 
державними, хоча й виконують 
функції держави, а самоврядних 
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місцевих общин, юридичними 
особами, особливими самостій-
ними суб’єктами прав, що зна-
ходяться з останньою в юридич-
них відносинах [11, с. 321].

На переконання відомого ні-
мецького державознавця Г. Єллі-
нека, місцеве самоврядування – 
це державне управління через 
посередництво осіб, які не є про-
фесійними державними посадов-
цями, яке на противагу державно-
бюрократичному є управлінням 
шляхом посередництва заінтер-
есованих осіб [9, с. 43].

Б.М. Чичерін відзначав 
наявність у місцевому само-
врядуванні двоякого начала – 
урядового (державного або полі-
тичного) й суспільного. Урядове, 
як вважає вчений, знаходить 
втілення в бюрократичному апа-
раті, суспільне – в місцевому 
представництві. Отже, місцеве 
самоврядування – це «органі-
зація суспільства, як воно є», а 
«перше й основне правило по-
лягає в тому, що місцеві устано-
ви повинні бути побудовані на 
тих засадах, на яких будується 
саме суспільство». В одній з 
перших своїх праць, присвяче-
них цій проблематиці («Про на-
родне представництво» – 1866 
р.), науковець писав, що справ-
жня реалізація свободи людини 
тісно пов’язана з механізмами 
народного представництва. Він 
також проаналізував шляхи і 
способи впливу різних суспіль-

них груп на державні органи й 
апарат управління [17].

Деякі дослідники (Л.О. Велі-
хов та ін.) вважають, що особи, 
які входять  до складу органів са-
моврядування, не належать до 
професійних бюрократів, оскіль-
ки виконують свої обов’язки не 
за призначенням уряду, а за ви-
бором місцевого населення [3, с. 
125]. За цією теорією самовряду-
вання є перш за все  самодіяль-
ністю громадян, які не знаходять-
ся на урядовій службі, а тому 
дисциплінарно й матеріально 
вільні у своєму волевиявленні.

Паралельно з названими 
напрямами й певною мірою в 
боротьбі з ними виникла і ста-
ла розвиватися державна тео-
рія місцевого самоврядування. 
Її основними представниками 
були В.П.Безобразов, Р. Гнейст, 
О.Д. Градовський, Н.І. Лазарев-
ський, Л. Штейн. У рамках цієї 
теорії місцеве самоврядування 
розглядалося як елемент дер-
жави, оскільки будь-яке управ-
ління публічного характеру було 
справою останньої.

На численних прикладах, узя-
тих з практики управління місце-
вими справами в Англії, Л.Штейн 
показав, що такі обов’язки, як 
охорона громадського порядку, 
розподіл державних і місцевих 
податків, управління шляхами 
сполучення, опікування бідними, 
виконуються саме органами міс-
цевого самоврядування за дору-
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ченням держави. Вона покладає 
їх на общини виходячи з мірку-
вань доцільності, вважаючи, що 
ці органи справляться з ними 
краще державних.

Дану теорію в дореволюцій-
ній Росії вперше озвучив О.О. 
Головачов у 70-ті роки ХІХ ст., 
який підійшов до проблеми суті 
самоврядування з точки зору  ор-
ганізації і практики останнього. 
Критикуючи діяльність земських 
установ, він вважав, що вони не 
можуть навіть називатися «ор-
гани самоврядування», оскільки 
не володіють достатньо сильною 
виконавчою владою, а їх участь 
у справі державного управління 
є нікчемною [3, с. 178].

На думку В.М.Гессена, в під-
ґрунтя дійсного самоврядування 
мають бути покладені наступні 
засади: (1) точне й цілком визна-
чене відмежування предметів 
компетентності, що входять до 
поняття «місцеве управління», 
від предметів, що входять у по-
няття «центральне управління 
на місцях»; (2) місцеве управ-
ління у всій повноті своїх функ-
цій, що повинне опікуватися не 
бюрократією, а самоврядним 
суспільством; (3) самоврядуван-
ню належить бути безкастовим; 
(4) у сфері місцевого управлін-
ня адміністрації має належати 
функція вищого, позавідомчого 
нагляду, окресленого різкою й 
виразною межею від функції ак-
тивного управління [4, с. 47].

Сьогоднішні дослідники міс-
цевого самоврядування виділя-
ють 3 його основні моделі (сис-
теми), що в цілому відповідає 
основним правовим системам 
сучасності: (а) англосакську 
(англійську), (б) континенталь-
ну (французьку) й (в) радян-
ську. Така градація ґрунтується 
передовсім на принципах, що 
становлять фундамент  відно-
син місцевих органів – як між 
собою, так і з вищестоящими 
владними структурами. У той же 
час, основні підходи сучасних 
учених до даної проблеми мож-
на розглядати у 2-х площинах. 
Вони по-різному трактують суть 
місцевого самоврядування – 
як теорії (а) дуалізму муніци-
пального управління і (б) соці-
ального обслуговування. Згідно 
з першою муніципальні органи, 
здійснюючи управлінські функ-
ції, виходять за рамки місцевих 
інтересів, отже, повинні діяти 
як інструмент державної адмі-
ністрації. Друга робить акцент 
на організації муніципалітетами 
обслуговування населення з ме-
тою досягнення  основної мети – 
добробуту жителів комуни.

Більшість сучасних науков-
ців тлумачать місцеве само-
врядування як відносно децен-
тралізовану форму державного 
управління на місцях. Спираю-
чись на публікації теоретиків дер-
жавної школи, передусім юриста 
М.М. Коркунова, сучасний ро-
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сійський історик Б.М.Миронов 
виділив низку ознак, власти-
вих органам самоврядування. 
На його думку, такий орган [14, 
с. 318-321]: (1) є представником 
місцевої спільноти, провідником 
її інтересів і прагнень; (2) його 
члени обираються місцевою 
спільнотою; (3) володіє само-
стійністю й ініціативою у виборі 
способів виконання покладених 
на нього державою завдань; 
(4) володіє правами юридичної 
особи, тобто має власність, бере 
зобов’язання, вступає з держа-
вою в юридичні відносини тощо; 
(5) контролюється громадською 
думкою; (6) самостійно приймає 
ухвали, які можуть скасовувати-
ся й коригуватися державними 
органами.

На наше переконання, осно-
вним ознакам такого органу від-
повідають пункти  2, 3 і 6, яки-
ми Б.М.Миронов, як прихильник 
державної школи, підкреслює у 
самоврядуванні в першу чергу 
його державне начало.

Г. Холліс і К. Плоккер розу-
міють під поняттями: (а) «міс-
цеве управління» – «всі рівні, 
нижчі державного», (б) «місцева 
влада» – «організацію, що пред-
ставляє й діє на користь своїх 
виборців через обрану раду та її 
виконавчий орган», (в) «місцеве 
самоврядування» – «право де-
мократично автономної одиниці 
субнаціонального рівня управ-
ління регулювати й управляти 

значною частиною проблем гро-
мадськості на користь місцевого 
населення» [16, с. 293].

Наведений достатньо стис-
лий огляд точок зору на системи 
місцевого самоврядування й те-
оретичних підходів до них є до-
статнім, щоб виокремити основні 
концепти й поняття. З другого 
боку – це самостійність, неза-
лежність систем місцевого са-
моврядування, фундамент яких 
становлять поняття «індивід», 
«община», де явно акцентуєть-
ся увага на самокерованості ло-
кальних спільнот. З другого боку – 
формулювання, частково або по-
вністю інтегруючі системи місце-
вого самоврядування в структуру 
інститутів держави. У їх основі 
лежить поняття «інститут дер-
жави», що монопольно володіє 
правом управляти, де  відповід-
но, наголошується на терміні 
«управління» (врядування), по-
збавленому  префікса «само».

Відмічений концептуально-
теоретичний вододіл свідчить, 
що соціально-філософські під-
валини названих теорій ще не-
достатньо відпрацьовані. Суть 
проблеми вбачається в тому, 
що системи місцевого самовря-
дування не можуть ідентично 
описуватись окремо взятими те-
оріями – ані «самоорганізації» 
(синергетики), ані управління в 
дусі «Тектології» О.О.Богданова. 
Адекватною може бути лише фі-
лософська модель, діалектич-
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но об’єднуюча теоретико-мето-
дологічні ресурси обох теорій. 
Власне кажучи, представлений 
нами загальний простір дискур-
су з проблеми місцевого само-
врядування, вже продемонстру-
вав  елементи й ознаки згаданої 
діалектики.

Підкреслена суперечність 
концептів «самоврядування» й 
«управління» має у своєму під-
ґрунті співвідношення «людина – 
інститут держави» або «община 
– інститут держави». Це осно-
вне протиріччя соціальної само-
організації, суть якого, з нашого 
погляду, та ж, що прописана в 
працях В.О.Кутирьова [Див.: 12, 
13], інакше кажучи, це розбіж-
ність між людиною й технологі-
єю, оскільки інститут держави – 
не що інше, як соціальна техно-
логія, спрямована на постійне 
дотримання «структурованого 
нормативного порядку» (Т. Пар-
сонс). Схожу думку виражає 
О.В. Дахін, виділяючи 2 групи 
чинників соціальної стабільнос-
ті, форм буття культури – гумані-
тарні й технологічні [6, с. 34-39]. 
У цій термінології на рівні сис-
тем місцевого самоврядування 
спостерігається протиставлення 
носіїв  гуманітарних форм куль-
тури (людини, общини) носієві 

форми технологічної культури 
(інституту держави).

Отже, названі вище концеп-
туальні вододіли віддзеркалю-
ють не просто суперечливість на 
кшталт «народ – влада», «тра-
диції – новації», «культура – по-
літика» тощо. Вони позначають 
достатньо фундаментальний 
стан культури, а саме – проти-
річчя форм її буття, розбіжність 
між буттям форм гуманітарних 
і  технологічних. На структурно-
інституційному рівні – це проти-
ставлення  звичаїв права звича-
євого  праву державному.

Соціальна суперечність 
трансформується в соціальну 
діалектику лише за таких умов: 
(а) кожна форма буття культури 
має межі своєї експансії в соці-
альному просторі, (б) у підставі 
названих форм культури лежать 
загальні базові цінності, (в) у по-
рубіжній зоні активно взаємо-
діють етика й етикети діалогу. 
Історія розвитку місцевого са-
моврядування є становленням 
дослідженої суперечності. Крім 
того, важливо відзначити, що 
процеси синергетичного харак-
теру діалектично поєднувалися 
з процесами, ініційованими ді-
яльністю тих чи інших соціаль-
них суб’єктів.
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САМОУПРАВЛЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ: ДИАЛЕКТИКА ВЗАИМОСВЯЗИ
Данильян О.Г., Дзебань А.П.

Рассматриваются проблемы взаимосвязи государственного управления и местного са-
моуправления в исторической ретроспективе. Показано, что они сводятся к противоречиям 
социальной самоорганизации. Кроме того, обосновывается, что социальные процессы си-
нергетического характера в контексте взаимодействия управления и самоуправления соче-
таются с процессами, инициированными деятельностью тех или иных социальных субъектов.

Ключевые слова: общество, государство, власть, государственное управление, мест-
ное самоуправление.

SELF-MANAGEMENT AND MANAGEMENT: DIALECTICS  OF INTERCOMMUNICATION
Danilyan O.G., Dzeban A.P.

The problems of intercommunication of state administration and local self-management are 
examined in a historical retrospective view. It is shown that the indicated problems are taken to 
contradictions of social self-organization. In addition is grounded, that the social processes of 
synergy character in the context of co-operation of management and self-management combine 
with the processes initiated by activity of one or another social subjects.

Key words: society, state, power, state administration local self-management.
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МІЖНАРОДНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА 
НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ: 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Утвердження прав та сво-

бод людини і громадянина, все-
бічне їх забезпечення й захист є 
основоположною цінністю пра-
вової демократичної, соціальної 
держави. Свої права і свободи 
індивід може ефективно реалі-
зовувати переважно за умов на-
дання йому необхідної правової 
допомоги, право на яку кожному 
гарантується ст. 59 Конститу-
ції України. При цьому кожен є 
вільним у виборі захисника сво-
їх прав. У випадках, передбаче-
них законом, ця допомога може 
надаватися безоплатно. Важли-
вість, особлива соціальна значи-
мість права на правову допомогу 
полягає в тому, що воно виступає 
своєрідним посередником у здій-
сненні особою інших прав. Іноді 
їй важко повноцінно реалізувати 
гарантовані Конституцією пра-
ва, не скориставшись при цьо-
му правом на правову допомогу, 
оскільки процесуальне законо-
давство України має досить фор-
малізований характер.

Ось чому в ст. 3 Основного 
Закону чітко зазначено, що пра-
ва і свободи людини та їх гаран-

тії визначають зміст і спрямо-
ваність діяльності держави, яка 
відповідає перед нею за свою 
діяльність [2; 1996. – № 30. – 
Ст. 141]. Утвердження й забез-
печення прав і свобод людини 
є головним обов'язком держа-
ви. Як зазначає В.Ф. Погорілко, 
юридичні гарантії прав і свобод 
людини є обов'язком держави, 
а інші їх види – це обов'язок тих 
суб'єктів, які визначені законом. 
Основний  Закон надає право 
особі самостійно захищати свої 
права й посилює цю можливість 
у змісті своєї ст. 55 [3, с. 129].

У рішенні від 23 травня 
2001р. Конституційний Суд, який 
є єдиним органом конституційної 
юрисдикції в України (ст. 147), 
указав, що держава різними 
правовими засобами забезпе-
чує захист прав та свобод люди-
ни і громадянина в особі органів 
законодавчої, виконавчої й судо-
вої гілок влади та інших держав-
них органів. Як підкреслює М.Д. 
Савенко, звернення до суду для 
захисту конституційних прав 
та свобод людини і громадяни-
на безпосередньо на підставі 
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Основного Закону гарантується 
державою й не може бути скасо-
вано [6, с. 3].

Більшість науковців, зокре-
ма М.П. Рабінович і І.М. Панке-
вич, дотримується думки, що 
найвищою гарантією прав та 
свобод людини і громадянина 
є конституційний лад держави, 
заснований на неухильному до-
триманні Конституції й законів 
України, на приписах природ-
ного права й на загальновизна-
них принципах і нормах міжна-
родного права [4, с. 19]. Однак 
існує необхідність окремого до-
слідження питань про міжнарод-
но-правові стандарти права осо-
би на правову допомогу та про 
їх співвідношення із внутріш-
ньодержавними стандартами. 
Тісний взаємозв'язок між ними 
є безумовним. Конституційні 
норми визначають місце міжна-
родно-правових актів у системі 
права держави, регламентують 
право кожного звертатися до 
міжнародних організацій для 
захисту своїх прав, визначають 
межі дії міжнародно-правових 
гарантій. 

Ось чому, на переконання 
П.М. Рабіновича й М.І. Хавро-
нюка, закріплення в Конституції 
й національних законах змісту 
самих прав та свобод людини 
і громадянина є надзвичайно 
важливим аспектом їх законо-
давчого регулювання. Ще більш 
значимим є законодавче впо-

рядкування процесу реалізації 
закріплених законом прав і сво-
бод, установлення в законах їх 
гарантій [7, с. 221 ].

Відповідно до ч. 3 ст. 55 
Основного Закону держави кож-
на особа має право після ви-
користання всіх національних 
засобів правового захисту звер-
татися за захистом своїх прав 
і свобод до відповідних міжна-
родних судових установ чи між-
народних організацій, членом 
або учасником яких є Україна. 
Сучасний міжнародно-правовий 
механізм такого захисту охоплює 
міжнародні організації й устано-
ви, які безпосередньо розгляда-
ють питання, пов'язані з пору-
шенням прав і свобод людини. 
Ними є: Центр з прав людини 
Економічної і Соціальної Ради 
ООН; Комісія з прав людини 
ООН; спеціальні органи ООН – 
Комітет з прав людини, Комітет 
з економічних, соціальних та 
культурних прав, Комітет з прав 
дитини та ін. У громадян України 
можливість звертатися до Євро-
пейського суду з'явилася після 
вступу України до Ради Європи 
і прийняття 17 липня 1997р. За-
кону України «Про ратифікацію 
Конвенції про захист прав і осно-
вних свобод людини 1950р., 
Першого протоколу та протоко-
лів № 2, 4, 7 і 11 до конвенції» 
[2; 1997. – № 40. – Ст. 263]. З ме-
тою імплементації практики Єв-
ропейського суду з прав людини 
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в Україні 23 лютого 2006р. було 
прийнято Закон України «Про 
виконання рішень та застосу-
вання практики Європейського 
суду з прав людини» [2; 2006. – 
№30. – Ст. 260]. Цей Закон ре-
гламентує відносини, що вини-
кають у зв'язку: а) з обов'язком 
держави виконувати рішення 
Європейського суду з прав лю-
дини у справах проти України; 
б) з необхідністю усунення при-
чин порушення Україною Кон-
венції про захист прав людини 
та основоположних свобод і про-
токолів до неї; в) з упроваджен-
ням в українське судочинство й 
адміністративну практику євро-
пейських стандартів прав люди-
ни. Згідно із цим Законом суди 
України при розгляді багатьох 
справ застосовують згадану 
Конвенцію і практику Європей-
ського суду як джерела права. 

Однією з характерних осо-
бливостей розвитку співробітни-
цтва держав у сфері гарантуван-
ня прав людини на сучасному 
етапі є заснування системи між-
народного контролю за втілен-
ням у життя взятих ними на себе 
юридичних зобов’язань. Його 
заснування і функціонування як 
на універсальному, так і на ре-
гіональному рівні – одне з най-
більших досягнень в міжнарод-
ному регулюванні прав людини.

Роль контрольних органів за 
сучасних умов постійно зростає. 
Усе більше уваги приділяється 

їх функціям і повноваженням у 
діяльності ООН і в різноманітних 
універсальних і регіональних 
угодах. Як відомо, в міжнарод-
них відносинах немає наддер-
жавної влади, яка могла б контр-
олювати дотримання принципів і 
норм міжнародного права і в не-
обхідних випадках застосовува-
ти санкції за порушення взятих 
на себе зобов’язань. Тому дер-
жави й передбачили створення 
міжнародного контрольного ме-
ханізму, який виник у результа-
ті міжнародної правотворчості 
через ускладнення міждержав-
них зв’язків і появу глобаль-
них проблем, що визначають 
долю всього людства. Мета 
цього контрольного механізму 
полягає не в примушенні дер-
жав виконувати взяті на себе 
зобов’язання чи в застосуван-
ні санкцій за їх невиконання, а 
тільки в контролі за втіленням у 
життя міжнародних угод.

Інститут контролю за останні 
роки отримав значне поширен-
ня в різноманітних сферах між-
народних відносин, особливо у 
сфері прав людини. Держави, по-
годжуючись на міжнародно-пра-
вове регламентування основних 
прав і свобод людини, беруть 
на себе відповідні обов’язки. 
Об’єкти таких обов’язків – права 
людини – втілюються в життя са-
мими державами. Однак їх здій-
снення підлягає контролю з боку 
міжнародного співтовариства. У 
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цьому й полягає одна з принци-
пових рис міжнародно-правової 
регламентації прав індивіда.

У сучасних міждержавних 
відносинах імплементація прав 
людини здійснюється законо-
давчими, адміністративними та 
іншими засобами, які є в роз-
порядженні кожної держави, а 
міжнародні органи тільки контр-
олюють цей процес. У даний 
час низка контрольних органів 
створена відповідно до Статуту 
ООН, деякі виникли на підставі 
міжнародних угод з прав люди-
ни як універсального так і регіо-
нального характеру.

Функції й повноваження 
ООН у царині прав людини над-
звичайно різноманітні. Фактич-
но всі головні і значна кількість 
допоміжних органів ООН тією 
чи іншою мірою займаються пи-
таннями прав індивіда. Головну 
відповідальність за виконання 
функцій цієї організації у спри-
янні загальної поваги й дотри-
мання основних прав і свобод 
особистості несе Генеральна 
Асамблея ООН і під її керівни-
цтвом Економічна й Соціальна 
Рада ООН (ст. 60 Статуту ООН). 
Повноваження Генеральної 
Асамблеї в галузі прав людини 
визначені в ст. 13 Статуту ООН. 
«Генеральна Асамблея, – під-
креслюється в ній, – організовує 
дослідження і вносить рекомен-
дації з метою сприяння міжна-
родному співробітництву в га-

лузі економіки, культури, освіти, 
охорони здоров’я і сприяння у 
втіленні прав людини й основних 
свобод для всіх, без ознак раси, 
статі, мови й релігії» [8, с. 191]. 
Для здійснення своїх функцій у 
цій сфері Генеральна Асамблея 
відповідно до ст.22 Статуту ООН 
за необхідності створює різно-
манітні допоміжні органи, біль-
шість з яких є постійними.

У 1990 р. Генеральна Асамб-
лея ООН прийняла рішення 
провести Всесвітню конферен-
цію по правах людини у Відні. Її 
основною метою згідно з резо-
люцією Генеральної Асамблеї 
45/155 від 18 грудня 1990 р., 
була оцінка ефективності мето-
дів діяльності й механізмів ООН 
у царині прав людини і розробка 
конкретних рекомендацій з по-
кращання цієї діяльності. У про-
цесі підготовки до Конференції 
та її проведення вносилися різні 
пропозиції, зокрема, заснува-
ти посаду Верховного комісара 
ООН з прав людини. На 48 се-
сії Генеральної Асамблеї ООН 
після гострої дискусії 20 грудня 
1993 р. було прийнято резолю-
цію 48/141 про заснування цієї 
посади.

Поряд зі сформованою сис-
темою універсального співро-
бітництва держав у сфері прав 
людини, така діяльність здій-
снюється і на підставі регіо-
нальних угод. Регіональне спів-
робітництво доповнює форми 
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універсального співробітництва, 
а також більш ефективно забез-
печує реалізацію основних прав 
і свобод індивіда.

Згідно зі статтями 52 і 53 
Статуту ООН діяльність регіо-
нальних організацій має бути 
спрямована на мирне врегулю-
вання місцевих конфліктів, а та-
кож для застосування при цьому 
примусових заходів під керів-
ництвом Ради Безпеки. Проте 
згодом, після прийняття Стату-
ту ООН, почали формуватися 
організації, мета яких – захист 
прав людини на регіонально-
му рівні. Вони засновані на всіх 
континентах, за винятком Азії. 
Найстарішою регіональною ор-
ганізацією є Рада Європи, члени 
якої 4 листопада 1950 р. прийня-
ли в Римі Європейську конвен-
цію про захист прав людини та 
основоположних свобод, яка на-
брала чинності 3 вересня 1953р.

На підставі цього міжнарод-
но-правового документа були 
створені 2 органи – Європейська 
комісія по правах людини і Євро-
пейський суд з прав людини, які 
наділені повноваженнями з роз-
гляду скарг, що надходять як від 
держав, так і від окремих осіб. 
Будь-яка країна-учасниця (пози-
вач) може направити в Комісію 
скаргу про те, що інша сторона 
(відповідач) порушує Конвен-
цію (ст. 25). Комісія уповнова-
жена розглядати також скарги 
окремих осіб та їх об’єднань – 

неурядових організацій – про 
порушення їх прав державами – 
учасницями Конвенції. Скарги 
розглядаються тільки в тому ви-
падку, якщо держава, проти якої 
вони подані, визнала подібну 
компетенцію Комісії (ст. 25). На 
сьогодні всі члени Ради Європи 
визнали таку компетенцію не 
тільки Комісії, а й Суду [1, с. 50].

Гарантії прав та свобод лю-
дини і громадянина (як і самі ці 
права і свободи) залежать від 
конкретних умов життя суспіль-
ства. В Україні в реалізації про-
голошених Основним Законом 
прав та свобод людини і грома-
дянина виникає чимало труд-
нощів і перешкод, що викликає 
погіршення стану суспільних 
відносин у багатьох сферах, як 
і самого правопорядку в країні. 
Ці труднощі виявляються в не-
достатньому рівні соціальної 
захищеності громадян України, 
коли держава не виконує сво-
їх зобов'язань (приміром, щодо 
малозабезпечених працівників 
бюджетних установ та інших ка-
тегорій своїх громадян). Якщо 
конституційні права кожного на 
достатній життєвий рівень для 
себе і своєї сім'ї, на ефективне 
й доступне для всіх громадян 
медичне обслуговування, на 
безпечне довкілля, на працю, 
безпечні і здорові умови праці, 
на заробітну плату, не нижчу 
від визначеної законом, і на-
віть на життя в умовах зростан-



ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

2011/114230

ня злочинності й криміналізації 
суспільства, в якому діяльність 
правоохоронних органів знахо-
диться аж ніяк не на належно-
му рівні, а натомість на досить 
високому – корумпованість і 
правовий нігілізм, то про які га-
рантії можна вести мову? [7, с. 
12]. Причини такого стану забез-
печення прав і свобод громадян 
можуть бути поділені на 2 групи. 
Одна група належить до цари-
ни законодавчого регулювання 
прав і свобод людини, інша – до 
сфери їх фактичної реалізації, 
практики здійснення.

Ураховуючи наведені мірку-
вання, можемо зробити висно-

вок, що сьогодні вкрай необхідно 
вдосконалити як внутрішньодер-
жавні так і міжнародні механізми 
забезпечення й реалізації прав 
та свобод людини і громадяни-
на, в тому числі й права на пра-
вову допомогу. Адже ефективне 
їх співвідношення на практиці 
позитивно вплине на станови-
ще України на світовій арені як 
демократичної правової держа-
ви, а це призведе до утворення 
єдиного правового простору і 
втілення в життя належних умов 
для ефективного захисту осно-
вних прав і свобод людини, що 
відповідає Конвенції та практиці 
Європейського суду.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВА 
НА ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ: ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Исакова В.М.

Статья посвящена основным международным механизмам обеспечения права на пра-
вовую помощь. Наивысшей гарантией прав и свобод человека и гражданина (в частности, 
права на правовую помощь) является конституционный строй государства, основанный на 
неуклонном соблюдении Конституции и законов Украины, общепризнанных принципах и нор-
мах международного права. 
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ASSISTANCE: GENERAL THEORETICAL CHARACTERISTICS
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The article is devoted to basic international instruments guaranteeing the right to legal 
assistance. The ultimate guarantee of rights and freedoms of individuals (in particular the right to 
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of Ukraine, the universally recognized principles and norms of international law.
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ПОРЯДОК ДІЙ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ, 
СЛУЖБИ АВІАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ДЕРЖАВНО-
ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ ЩОДО ПРОТИДІЇ 

КРАДІЖКАМ ОСОБИСТОГО МАЙНА ГРОМАДЯН, 
ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЇ 

КОНТРОЛЬОВАНОЇ ЗОНИ АЕРОПОРТІВ 

З метою забезпечення на-
лежного рівня захисту пасажирів 
і членів екіпажів повітряних су-
ден від викрадення майна  осо-
бливого значення набуває вирі-
шення проблеми, пов’язаної із  
забезпечення належного збере-
ження вантажів і ручної поклажі 
громадян громадського порядку 
й безпеки  на об’єктах авіації  й у 
контрольованій зоні аеропортів. 

Актуальність теми даної 
статті зумовлена необхідністю 
посилення адміністративно-пра-

вового контролю міліції та інших 
правоохоронних органів в аеро-
портах для забезпечення ефек-
тивного захисту власності грома-
дян від протиправних посягань.

Мета публікації полягає у ви-
окремленні конкретних   завдан-
ня щодо здійснення заходів по 
збереженню вантажів пасажирів і 
членів екіпажів повітряних суден. 

Досягнення цієї мети перед-
бачає вирішення таких завдань: 
(а) визначити функцій міліції, 
служби авіаційної безпеки, дер-
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жавної прикордонної служби 
щодо охорони вантажу грома-
дян і (б) охарактеризувати їх 
особливості. 

Проблеми діяльності пра-
воохоронних органів стосовно 
охорони громадського порядку 
й захисту власності громадян на 
транспорті привертали увагу ба-
гатьох учених, у тому числі  прав-
ників-адміністративістів, як-от: 
В.Б. Авер'янов, О.М. Бандурка, 
Д.М. Бахрах, Ю.П. Битяк, І.П. Го-
лосніченко, С.Т. Гончарук  та ін.

Адміністративні порушення у 
сфері власності хоча й не  найпо-
ширеніші, але становлять досить  
небезпечну  групу  протиправних 
діянь, які не тільки створюють за-
грозу прав власності, охороню-
ваних державою, а й викликають 
соціальний резонанс, посягаючи 
на одне з найбільших цінних со-
ціальних благ – право власності. 
Адже за ст. 41 Конституції Укра-
їни кожен має право володіти, 
користуватись і розпоряджатися 
своєю власністю. 

Основне завдання право-
охоронних органів на терито-
рії аеропорту – здійснення за-
ходів з охорони громадського 
порядку, збереження вантажів 
і ручної поклажі громадян, які 
прибувають або вибувають  з 
аеропорту [ 1, c. 53]. Об'єктом 
цього правопорушення слу-
жать суспільні відносини у 
сфері транспорту. Перевезен-
ня вантажів повітряним тран-

спортом регламентується По-
вітряним кодексом України, 
Інструкцією з організації пере-
везень вантажів повітряним 
транспортом, затвердженою 
наказом Державіаслужби від 
2 листопада 2005 р., № 822, 
Правилами повітряних переве-
зень вантажів, затвердженими 
наказом Державіаслужби від 
13 березня 2006 р., № 186 та 
іншими нормативно-правовими 
актами. Відповідно до зазна-
чених нормативних актів пере-
візник несе відповідальність 
за шкоду, заподіяну в разі зни-
щення, втрати, ушкодження чи 
затримки в доставці вантажу, 
якщо випадок, що спричинив 
шкоду, стався під час повітря-
ного перевезення. Збереження 
вантажів забезпечується спеці-
альним порядком приймання, 
упакування, маркування, плом-
бування та інших дій, призна-
ченням яких є забезпечення 
їх цілісності й попередження 
пошкоджень. 

Порушення правил, спрямо-
ваних на забезпечення схорон-
ності вантажів на повітряному 
транспорті, передбачено ст. 137 
КУпАП і тягне за собою накла-
дення штрафу.  Воно полягає 
в пошкодженні або зриванні 
пломб чи запірних пристроїв з 
контейнерів і транспортних за-
собів, у пошкодженні окремих 
вантажних місць та їх упаковки, 
пакетів, а також огорож складів, 
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які використовуються для ви-
конання операцій, пов'язаних з 
перевезенням вантажів на пові-
тряному транспорті.

Дрібне викрадення чужого 
майна передбачено ст. 51 КУпАП 
і визнається як протиправне його 
вилучення і тоді, коли воно від-
бувається наприклад, в присут-
ності потерпілого або інших осіб, 
спостерігаючих за діями винного 
на певній відстані, але крадіж-
ник не усвідомлював цього мо-
менту, вважаючи, що діє таєм-
но. Як крадіжку слід розглядати 
протиправне викрадення чужого 
майна особою, не правомочною 
щодо останнього [ 7, c. 68-71]. 
Даний вид правопорушення є 
поширеним саме на території 
контрольованої зони аеропор-
тів: адже доволі легко кишень-
ковим злодіям під час великого 
скупчення людей у приміщенні 
аеровокзалу непомітно для по-
терпілого витягти з кишені, при-
міром, гаманець або документи 
із сумки. Тому саме дрібне вилу-
чення чужого майна є досить не-
контрольованим, оскільки віде-
оспостереження на аеровокзалі 
не може зафіксувати в скупченні 
людей крадія, який учиняє зло-
чин. Для протидії вищевказаним 
правопорушенням працівникам 
правоохоронних органів, служби 
авіаційної безпеки слід плідно 
взаємодіяти щодо попереджен-
ня й виявлення правопорушень. 
Потрібно ефективно маневрува-

ти нарядами міліції для забезпе-
чення на якісному рівні необхід-
ного контролю за пересуванням 
потоків громадян, прибуваючих 
або вибуваючих з аеропорту, а 
диспетчерській службі належить 
систематично попереджувати 
пасажирів про уважність щодо 
ручної поклажі, вантажу й не до-
ручати стороннім особам нагля-
дати за своїми речами. 

Служба авіаційної безпе-
ки є підрозділом авіаційного 
суб’єкта, який відповідає за 
вжиття заходів із забезпечення 
захисту, охорони та збережен-
ня вантажів, ручної кладі паса-
жирів і запобігання, виявлення 
й припинення правопорушень в 
контрольованій зоні аеропорту й 
на прилеглій території.

Додержання громадсько-
го порядку в пунктах пропуску 
забезпечується підрозділами 
Державної прикордонної служ-
би України у взаємодії (в разі  
потреби) з відповідними під-
розділами Міністерства вну-
трішніх справ України. Якщо під 
час  здійснення контролю на 
безпеку були виявлені  контр-
абандні товари, інформація про 
це надається Державній митній 
службі України. Якщо в процесі 
прикордонного (митного) контр-
олю були виявлені небезпечні 
предмети (у тому числі зброя, 
боєприпаси, вибухові пристрої), 
начальники змін цих підрозділів 
невідкладно інформують про 
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дане правопорушення праців-
ників служби авіаційної безпе-
ки аеропорту, відповідні органи 
Міністерства внутрішніх справ 
України та Служби безпеки 
України для вжиття заходів по 
вилученню і знешкодженню ви-
явлених предметів і затриманню 
підозрілих. 

Головними завданнями 
ОВС МВС України є координа-
ція спільних зусиль в діях САБ 
та ДПС з протидії крадіжкам 
особистого майна громадян і 
забезпечення заходів авіаційної 
безпеки, а саме: (а) забезпечен-
ня особистої безпеки громадян, 
захист їх прав, свобод, закон-
них інтересів; (б) запобігання 
правопорушенням та їх припи-
нення; (в) охорона й забезпе-
чення громадського порядку в 
контрольованій зоні аеропорту 
й на прилеглій території; (г) ви-
явлення, розкриття й розсліду-
вання злочинів, пошуки осіб, 
які їх учинили; (д) захист усіх 
видів власності від злочинних 
посягань; (е) виконання у меж-
ах наданої вказаним службам 
компетенції адміністративно-
правозастосовної діяльності; 
(є) участь у проведенні контр-
олю щодо безпеки пасажирів, 
членів екіпажу ПС, їх ручної по-
клажі, багажу, кур'єрських і тер-
мінових відправлень, пошти, 
бортових припасів, вантажу й 
супроводження в установлено-
му порядку; (ж) інші заходи по 

забезпеченню авіаційної безпе-
ки, передбачені чинним законо-
давством України. 

У ст. 3 Положення про взає-
модію в контрольованій зоні авіа-
ційних суб’єктів служб авіаційної 
безпеки з підрозділами органів 
центральної виконавчої влади, 
що забезпечують авіаційну без-
пеку, затвердженого наказом 
Державної служби України з на-
гляду за забезпеченням безпеки 
авіації від 28 вересня 2004 р., 
N 81, авіаційну безпеку в ае-
ропорту, в частині, що їх стосу-
ється, забезпечують підрозділи: 
служби авіаційної безпеки авіа-
ційного суб’єкта; Міністерства 
внутрішніх справ України; Служ-
би безпеки України; Державної 
прикордонної служби України; 
Державної митної служби Укра-
їни; Міністерства оборони Укра-
їни (на аеродромах спільного 
базування); Міністерства Украї-
ни з надзвичайних ситуацій та в 
справах захисту населення від 
наслідків Чорнобильської ката-
строфи (за запитом).

Взаємодія в контрольова-
ній зоні аеропорту САБ, ОВС та 
ДПС спрямована на забезпе-
чення безпеки цивільної авіації, 
особистого контролю щодо без-
пеки пасажирів і членів екіпажів 
повітряних суден на внутрішніх і 
міжнародних рейсах, при прове-
денні операції з ручною кладдю, 
багажем, вантажем, поштою, 
бортхарчуванням, а також запо-
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бігання, виявлення і припинення 
злочинів на об’єктах авіаційних 
суб’єктів і на прилеглій терито-
рії, а також виявлення осіб, які 
можуть становити загрозу для 
цивільної авіації, й контроль 
за ситуацією в разі виникнення 
правопорушень або надзвичай-
них ситуацій. 

Під час оформлення рей-
су на посадку в міжнародному 
аеропорту один з працівників 
служби громадської безпеки, 
який заступив у добовий на-
ряд, повинен перебувати в залі 
аеровокзалу цілодобово залеж-
но від черговості взаємозамін. 
Адже тільки в такому разі буде 
забезпечуватись охорона гро-
мадського порядку і власності 
громадян від протиправних по-
сягань. Однак у зв’язку з недо-
статньою штатною чисельністю 
патрульної служби громадської 
безпеки в лінійних відділах, від-
діленнях міліції аеропортів факт 
знаходження інспектора в при-
міщенні аеровокзалу 24 год. на 
добу неможливий. Як правило, 
в добовий наряд заступають 3 
співробітники: старший групи – 
інспектор сектора громадської 
безпеки і 2 інспектори патруль-
ної служби. У такому складі вони 
не в змозі належним чином, ра-
ціонально виконувати свої функ-
ціональні обов’язки і перебувати 
одночасно в залі аеровокзалу 
цілодобово, в секторі міжнарод-
них авіаліній, в секторі внутріш-

ніх авіаліній та VІР-зонах під час 
оформлення рейсу на посадку 
чи на виліт. До того ж при су-
проводженні пасажирів до пові-
тряного судна один з працівни-
ків служби громадської безпеки 
має знаходитись у кабіні водія 
транспортного засобу.

По отриманні інформації від 
диспетчера ВДСП начальник 
зміни служби авіаційної безпеки 
призначає необхідну чисельність 
прцівників для супроводження 
пасажирів, оформлюваних на 
рейс, які проходять відповідну 
перевірку для посадки на пові-
тряне судно, і для супроводжен-
ня багажа, що перевозиться на 
авіалініях міжнародного чи вну-
трішнього з’єднання, – від пові-
тряного судна до пунктів контр-
олю та в їх межах і від пунктів 
до здавання на збереження до 
складських приміщень, розта-
шованих в КЗ, або до виходу 
(виїзду) за межі цієї зони.

Супроводжуючи пасажирів 
до повітряного судна один з пра-
цівників патрульної служби гро-
мадської безпеки перебуває в 
кабіні водія транспортного засо-
бу, а інспектор ВКБ САБ – у са-
лоні, забезпечуючи охорону гро-
мадського порядку й захист від 
посягань на власність громадян.

Старший зміни органу вну-
трішніх справ призначає й на-
правляє працівника міліції до 
залу прилету (міжнародного або 
внутрішнього) відповідно до рей-
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су для озброєного забезпечення 
запобігання або припинення по-
сягань на власність громадян, а 
також забезпечення правопоряд-
ку й виконання своїх службових 
обов'язків, передбачених Зако-
ном України «Про міліцію».

Під час оформлення рей-
су на виліт ВДСП циркулярним 
зв'язком оголошує всім контр-
ольним службам про початок 
оформлення рейсу. Началь-
ник зміни ВКБ САБ організовує 
контроль щодо безпеки пасажи-
рів, їх ручної поклажі й багажу, 
поштових і багажних відправ-
лень, бортового харчування, а 
також членів екіпажу й пред-
ставників служб аеропорту, пра-
цюючих у контрольованій зоні. 
Старший зміни ОВС призначає 
й направляє працівника міліції в 
кожний пункт контролю на АБ (в 
сектори міжнародних авіаліній, 
внутрішніх авіаліній, VІР-зони) 
для озброєного забезпечення 
запобігання або припинення 
АНВ в діяльність ЦА й виконан-
ня своїх службових обов'язків, 
передбачених Законом України 
«Про міліцію». [ 4, c. 78] Спів-
робітник ОВС в зоні контролю 
щодо безпеки здійснює охорону 
громадського порядку, пасажи-
рів, їх ручної поклажі й багажу, 
при взаємодії з інспектором ВКБ 
САБ, який працює на РТУ. 

Досить проблемним є те, 
що у зв’язку з малозначністю 
розглядуваних правопорушень 

(ст. 51 КУпАП) потерпіла особа 
не звертається до міліції, оскіль-
ки вважає, що розглядом даного 
факту її прцівники займатися не 
будуть.

Таким чином, взаємодія в 
контрольованій зоні САБ, ОВС 
та ДПС в аеропорту спрямована 
на забезпечення безпеки цивіль-
ної авіації, особистого контролю 
щодо безпеки пасажирів і чле-
нів екіпажів повітряних суден на 
внутрішніх і міжнародних рейсах 
в аеропорту, при проведенні опе-
рації з ручною поклажею, бага-
жем, вантажем, поштою, борт-
харчуванням, на запобігання, 
виявлення і припинення злочинів 
на об’єктах авіаційних суб’єктів і 
на прилеглій території, виявлен-
ня осіб, які можуть становити 
загрозу для цивільної авіації, а 
також на контроль за ситуацією в 
разі виникнення правопорушень 
або надзвичайних ситуацій. 

Основною умовою ефектив-
ної діяльності підрозділів міліції 
є оптимізація організації і вжиття 
заходів щодо охорони громад-
ського порядку й забезпечення 
громадської безпеки в аеропор-
тах. Специфіка функціонування 
повітряного транспорту впливає 
на організацію охорони громад-
ського порядку, вимагає вдо-
сконалення форм і методів цієї 
діяльності, а саме: 

1) збільшення штатної чи-
сельності працівників ЛВ в ае-
ропорту з метою повноцінного, 
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швидкого і якісного реагування 
на прояви неправомірної пове-
дінки в приміщенні аеровокзалу 
й на території контрольованої 
зони аеропорту;

2) упровадження сучасних 
технічних засобів відеоспостере-
ження, що дозволить працівни-
кам міліції ефективно реагувати 
на вказані правопорушення в ре-
жимі реального часу і терміново 

втручатися з метою запобігання 
їм і вжиття заходів щодо цілодо-
бового контролю за місцями зна-
ходження пасажирів і багажу на 
території аеровокзалу. 

Ці завдання є пріоритетними 
у зв’язку з швидкоплинністю про-
ходження паспортного контролю 
й доставленням на повітряне 
судно пасажирів.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ХИЩЕНИЯ ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА ГРАЖДАН, 

СОВЕРШАЕМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ЗОНЫ АЭРОПОРТОВ
 Буцыкина В.П.

В статье подчеркивается необходимость усиления административно- правового контр-
оля милиции и правоохранительных органов в аэропортах. Рассматриваются особенности 
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ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ 
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Освіта визнається однією з 
пріоритетних сфер соціально-
економічного, духовного та куль-
турного розвитку суспільства й 
держави. Вища освіта вважа-
ється важливим чинником та-
кого розвитку. Це пов’язано на-
самперед з тим, що вища освіта 
і наука сьогодні значною мірою 
сприяють відтворенню інтелек-
туальних і продуктивних сил 
суспільства, розвитку духовної 
культури народу, служать запо-
рукою майбутніх успіхів у зміц-
ненні й утвердженні авторитету 
України як суверенної, демокра-
тичної, правової держави.

Проблеми розвитку сучасної 
системи вищої освіти в Україні 
розглядалися такими науков-
цями, як Я. Я. Болюбаш, І. О. 
Вакарчук, С. Г. Головко, С. М. 
Ніколаєнко [Див.: 2; 6; 11-14] та 
ін. Дослідження питань функці-
онування вищих навчальних за-
кладів (далі – ВНЗ) знайшли від-
биття у працях учених-юристів 
різних галузей права, зокрема 
П. П. Зайця, В. С. Журавсько-
го, О. В. Куцурубувої-Шевченко, 

І. В. Спасибо-Фатєєвої [Див.: 5; 
7; 17] та ін. Специфіка господар-
сько-правової відповідальності 
цих закладів України як учас-
ників господарських і цивільних 
правовідносин на сьогодні не є 
предметом широкого вивчення 
у вітчизняній науці. Однак варто 
відзначити праці Є. В. Булато-
ва, Л. В. Винара, Д. С. Лещенка, 
П. В. Нестеренко, О. П. Под-
церковного [Див.: 1; 3; 8-10; 16], 
що висвітлюють окремі аспекти 
зазначеної проблематики. При 
цьому ними досліджуються осо-
бливості, як правило, в межах 
розкриття питань майнової від-
повідальності непідприємниць-
ких (некомерційних) установ. 
Зрозуміло, що положення, роз-
глянуті в публікаціях зазначе-
них правознавців, містять уза-
гальнені висновки щодо такої 
відповідальності установ без 
детального аналізу. Оскільки 
специфіка застосування госпо-
дарських санкцій до ВНЗ України 
як учасників правовідносин роз-
глядається в сучасній юридич-
ній літературі доволі поверхово, 
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вважаємо, що вона потребує 
більш ґрунтовного дослідження, 
що й указує на актуальність об-
раної у статті теми.

У характеристиці правового 
статусу учасника правовідносин 
поряд з правами й обов’язками 
важливе місце посідає з’ясу-
вання меж його юридичної від-
повідальності, яка виступає 
важливим інструментом досяг-
нення високого рівня впорядко-
ваності правовідносин і показує 
здатність їх учасника до реалі-
зації цих прав та обов’язків.

Проаналізувавши норми 
Господарського кодексу Украї-
ни, Закону України «Про вищу 
освіту» [4; 2002. – № 20. – 
Ст. 134] (далі – Закон) та інших 
нормативних актів, можемо зро-
бити висновок, що юридична 
відповідальність державних ви-
щих навчальних закладів (далі – 
ДВНЗ) може проявлятись у 4-х 
основних формах: (а) відшкоду-
вання шкоди; (б) сплата штраф-
них санкцій (штраф, неустойка, 
пеня); (в) застосування опера-
тивно-господарських санкцій і 
(г) застосування адміністратив-
но-господарських. Частина 3 ст. 
69 Закону передбачає, що неви-
конання ВНЗ головних завдань 
діяльності, вимог стандартів ви-
щої освіти служить підставою 
для позбавлення його ліцензії. 
Вважаємо, що в Законі варто 
передбачити таке положення: 
якщо господарська діяльність 

ДВНЗ набуватиме характеру 
підприємницької (комерційної) 
діяльності (з огляду на зміст ст. 
42 ГК України), спрямованої на 
досягнення не соціально значи-
мого результату, а суто еконо-
мічних цілей, це буде підставою 
для позбавлення його ліцензії.

З урахуванням класичних 
визначень видів господарських 
санкцій відповідальність ДВНЗ 
можлива в наступних видах. 
По-перше, вона може бути ре-
алізована шляхом відшкоду-
вання збитків. По-друге, ДВНЗ 
можуть нести відповідальність у 
виді штрафних санкцій за неви-
конання чи неналежне виконан-
ня умов господарсько-правових 
договорів (наприклад, за не-
своєчасне виконання грошових 
зобов’язань). По-третє, до цих 
закладів можуть застосовува-
тись оперативно-господарські 
санкції як заходи оперативного 
впливу з метою припинення або 
попередження повторення пору-
шення визначених у відповідних 
договорах зобов'язань, що ви-
користовуються в односторон-
ньому порядку. По-четверте, до 
ДВНЗ можуть застосовуватися 
адміністративно-господарські 
санкції як заходи організаційно-
правового або майнового ха-
рактеру (приміром, адміністра-
тивно-господарський штраф, 
зупинення або анулювання лі-
цензії на надання освітніх по-
слуг, обмеження або зупинення 
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діяльності закладу, скасування 
державної реєстрації тощо), 
спрямовані на припинення 
правопорушень з боку цього 
суб'єкта господарювання та лік-
відацію їх наслідків. 

Відповідно до ст. 96 ЦК 
України юридична особа відпо-
відає за своїми зобов’язаннями 
усім належним їй майном. Утім 
це загальна норма, яка може 
мати винятки, встановлені спе-
ціальними законами. Яскравим 
прикладом є положення абз. 2 
ч. 2 ст. 63 Закону, який є спеці-
альним нормативно-правовим 
актом, регулюючим діяльність 
ВНЗ. Згідно з указаною статтею, 
майно, що перебуває в держав-
ній або комунальній власності, 
передане в оперативне управ-
ління цим закладам державної 
й комунальної форми власності, 
не підлягає вилученню або пере-
дачі будь-яким підприємствам, 
установам чи організаціям, крім 
випадків, передбачених законо-
давством. При цьому положен-
ня абз. 3 цієї ж статті Закону, яке 
закріплює заборону на передачу 
в заставу майна ВНЗ державної 
чи комунальної форми влас-
ності, яке забезпечує статутну 
діяльність закладу, не гаран-
тує належного захисту майна, 
оскільки не всі зобов’язання за-
безпечуються в такий спосіб.

Привертає увагу також пи-
тання про відповідальність 
ДВНЗ за своїми зобов’язаннями 

коштами, що є в їх розпоряджен-
ні. Чинне законодавство України 
всі кошти державних і комуналь-
них ВНЗ незалежно від джерела 
їх надходження відносить до ко-
штів загального фонду бюдже-
ту, крім тих, що призначені для 
зарахування до спеціального 
фонду бюджету. Їх використан-
ня цими закладами з метою ви-
конання своїх зобов’язань має 
свої обмеження. По-перше, не 
можуть бути використані для по-
гашення зобов’язань кошти, що 
належать до захищених статей 
видатків, передбачених ст. 55 
БК України та Законом Украї-
ни «Про державний бюджет на 
2011 рік» [15; 2010. – № 99. – 
Ст. 3541]. По-друге, кошти, які не 
належать до захищених видат-
ків, теж мають конкретне спря-
мування. Зокрема, власні над-
ходження ДВНЗ, які належать до 
спеціального фонду Державного 
бюджету, використовуються за 
напрямами, чітко визначени-
ми п. 4 ст. 13 БК України й по-
становою Кабміну України «Про 
затвердження переліку груп 
власних надходжень бюджетних 
установ, вимог щодо їх утворен-
ня та напрямів використання» 
від 17 травня 2002 р., № 659 [15; 
2002. – № 21. – Ст. 1032]. Пору-
шення цього порядку може ста-
ти підставою для застосування 
до ДВНЗ та його посадових осіб 
юридичної відповідальності за 
вчинення бюджетного правопо-
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рушення. По-третє, всі видатки 
за рахунок коштів, що облікову-
ються на рахунку в Державно-
му казначействі, здійснюються 
в міру їх надходження згідно з 
Порядком обслуговування дер-
жавного бюджету за видатками 
та операціями з надання та по-
вернення кредитів, наданих за 
рахунок коштів державного бю-
джету, затвердженим наказом 
Державного казначейства Укра-
їни від 25 травня 2004 р., № 89 
[15; 2004. – № 24. – Ст. 1609]. 

Можлива ситуація, за якої 
належне виконання зобов’язань 
ДВНЗ може мати місце лише за 
рахунок майна, на яке не вста-
новлено заборони відчуження. 
Виходом з такої ситуації може 
бути: (1) надання права ДВНЗ 
на формування резервного 
фонду за рахунок власних над-
ходжень; (2) внесення змін до 
вказаної постанови Кабміну № 
659 про визначення серед на-
прямів використання власних 
надходжень покриття неперед-
бачених витрат.

Як бачимо, досить складна 
правова природа ВНЗ зумовлює 
особливості застосування до 
нього майнових санкцій. Однак 
законодавство України в цій сфе-
рі не відзначається чіткістю й по-
внотою. Так, ЦК України (ст. 81) 
не регулює правового статусу 
юридичних осіб публічного пра-
ва, якими є ДВНЗ, специфіка 
їх юридичної відповідальності 

визначається спеціальними за-
конами. Отже, таке регулюван-
ня зведено до мінімуму і є не-
досконалим. Закони ж України 
«Про освіту» [4; 1991. – № 34. – 
Ст. 451] та «Про вищу освіту»
[4; 2002. – № 20. – Ст. 134] взага-
лі не містять норм про господар-
сько-правову відповідальність 
самого ВНЗ та його засновника – 
держави – за зобов’язаннями 
створеного ним суб’єкта. Існує 
лише загальна норма, що стосу-
ється відповідальності за пору-
шення законодавства про освіту 
(ст. 66 Закону України «Про осві-
ту», ст. 69 Закону України «Про 
вищу освіту»).

Неможливість ВНЗ викону-
вати зобов'язання, що виника-
ють у процесі провадження ним 
основної статутної діяльності, 
зумовлена здебільшого нена-
лежним фінансуванням остан-
ньої з боку держави. Відтак 
ДВНЗ вдається до самостійних 
кроків (придбання наукового об-
ладнання, комп’ютерів, ремонт 
приміщень, будівництво нових 
навчальних корпусів та ін.), 
спрямованих на використання 
майна для здійснення й оптимі-
зації своєї основної діяльності. 

З огляду на зміст ст. 63 За-
кону, можемо зробити висновок, 
що стягнення за зобов’язаннями, 
що виникли з провадження ста-
тутної діяльності ДВНЗ не може 
бути звернено: (а) на майно, пе-
редане державою в його опера-
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тивне управління; (б) на кошти, 
виділені закладу для досяг-
нення статутної мети (у межах 
загального фонду, окрім статті 
кошторису, що передбачає пога-
шення боргів ВНЗ за попередній 
рік), у тому числі на кошти спеці-
ального фонду, визначені ч. 3 ст. 
13 БК України. 

Особливість відповідаль-
ності ДВНЗ полягає в тому, що 
остання обмежується коштами, 
що знаходяться в розпорядженні 
закладу, що суперечить загаль-
ному правилу про самостійну 
відповідальність юридичної осо-
би щодо власних зобов’язань. 
Існування субсидіарної відпові-
дальності з боку держави й виді-
лення асигнувань з Державного 
бюджету на погашення його бор-
гів призводить до того, що санк-
ції, застосовані до закладу-пра-
вопорушника, не можуть суттєво 
вплинути на майновий стан цьо-
го ВНЗ, тобто в даному випадку 
вони не виконують ні превентив-
ної, ні виховної функції, які зага-
лом притаманні юридичній від-
повідальності. Ось чому ДВНЗ, 
який припускається порушень 
зобов’язань за господарськими 
договорами, повинен відчувати 
на собі негативний вплив від ре-
зультатів такої неправомірної ді-
яльності. Як бачимо, постає про-
блема захисту законних прав та 
інтересів кредиторів ДВНЗ за 
зобов’язаннями, що виникли 
в результаті здійснення ними 

господарської діяльності, що у 
свою чергу, ставить кредиторів 
у завідомо невигідне й нерівне 
становище порівняно з ДВНЗ. 

Отже, існує нагальна по-
треба у формуванні в межах 
спеціального фонду Держбю-
джету резервного фонду на від-
шкодування шкоди або збитків 
юридичним і фізичним особам за 
зобов’язаннями ДВНЗ, взятими з 
бюджетних асигнувань. Такий ре-
зервний фонд міг би бути сфор-
мований за рахунок періодичних 
відрахувань зі спеціального фон-
ду. Наявність такого механізму, 
з одного боку, стимулювала б 
ДВНЗ належним чином викону-
вати свої господарсько-правові 
зобов’язання, а з другого – нада-
вала б гарантії кредиторам щодо 
їх виконання. У разі невикорис-
тання ДВНЗ коштів резервного 
фонду в межах спеціального 
фонду бюджету потрібно як міру 
заохочення надати право таким 
закладам використовувати вка-
зані кошти для покращання їх 
інфраструктури, преміювання 
працівників тощо. 

Потрібно також звернути 
увагу на випадки відповідальнос-
ті, якщо мало місце взяття ДВНЗ 
зобов’язань за господарськими 
договорами без відповідних бю-
джетних асигнувань. Згідно з ч. 4 
ст. 48 БК України зазначене роз-
глядається порушенням бюджет-
ного законодавства і не вважа-
ється бюджетним зобов’язанням, 
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а витрати бюджету на покриття 
таких зобов’язань не здійсню-
ються. У такому випадку вимоги 
фізичних і юридичних осіб щодо 
відшкодування збитків та/або 
шкоди за зобов'язаннями, взяти-
ми ДВНЗ як розпорядниками бю-
джетних коштів без бюджетних 
асигнувань або з перевищенням 
повноважень, «установлених БК 
України й Законом» Про Дер-
жавний бюджет України, стягу-
ються з осіб, винних у взятті цих 
зобов'язань, у судовому порядку.

Підсумовуючи наведені мір-
кування, робимо висновок, що 
існуючий правовий механізм 
субсидіарної відповідальності 

держави за господарсько-пра-
вовими зобов’язаннями ДВНЗ 
є недосконалим, оскільки такі 
установи не відчувають на собі 
негативного впливу за їх нена-
лежне виконання, що неприпус-
тимо з точки зору юридичної від-
повідальності й не стимулює ці 
заклади до належного виконан-
ня взятих на себе зобов’язань. 
Існує необхідність у запрова-
дженні в межах спеціального 
фонду Державного бюджету 
резервного фонду на відшкоду-
вання шкоди або збитків юри-
дичним і фізичним особам за 
зобов’язаннями ДВНЗ, взятими 
з бюджетних асигнувань.
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ОСОБЕННОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОС-
ТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Гурак Л. В.

В статье рассматриваются особенности хозяйственно-правовой ответственности 
государственных высших учебных заведений, вносятся предложения по усовершенство-
ванию законодательства в данной сфере. В результате делается вывод о неприемлемос-
ти субсидиарной ответственности государства по обязательствам государственных высших 
учебных заведений в пределах ассигнований со специального фонда государственного бю-
джета и необходимости учреждения в пределах специального фонда резервного фонда для 
возмещения убытков или вреда физическим и юридическим лицам. 
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PECULIARITIES OF THE ECONOMIC AND LAW RESPONSIBILITY
 OF THE STATE HIGH SCHOOLS

Gurak L. V.

The peculiarities of the economic and law responsibility of the state high schools are 
investigated in this article. The propositions on improvement of legislation in this sphere are made. 
As the result the author makes the conclusion about inadmissibility of the secondary responsibility of 
the state on the liabilities of the state high schools within the special state budget fund appropriation 
and necessity to provide the reserve fund within the special budget fund for making a restitution to 
physical and legal persons. 
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внутрішніх справ

ДО ПРОБЛЕМ ПРИЗНАЧЕННЯ Й ВИКОНАННЯ 
ШТРАФУ ЯК КРИМІНАЛЬНОГО ПОКАРАННЯ 

Штраф уже давно став тра-
диційним видом кримінального 
покарання. Можливість і необ-
хідність його застосування за 
злочини невеликої й середньої 
тяжкості не викликає запере-

чень ні серед вітчизняних, ні се-
ред зарубіжних вчених. Згідно з 
ч. 1 ст. 53 Кримінального кодек-
су України (далі – КК) штраф – 
це грошове стягнення, що на-
кладається судом у випадках і 
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межах, установлених в Особли-
вій частині КК. Сутність цього 
покарання є загальновизнаною 
в науці кримінального права, 
однак нормативне закріплення 
окремих положень про штраф 
залишається спірним. Зокрема, 
потребує уточнення така обста-
вина, як майновий стан винно-
го, що повинна враховуватися 
судом при призначенні штрафу. 
Вимагають законодавчого вре-
гулювання періоди виплат при 
його призначенні з розстроч-
кою сплати. Також існує потре-
ба роз’яснення окремих поло-
жень інституту звільнення від 
покарання та його відбування 
в частині, пов’язаній із застосу-
ванням штрафу як додаткового 
покарання. Позначені пробле-
ми детермінують неоднакове 
застосування судами норм, які 
регламентують штраф, що при-
зводить до порушення принци-
пів призначення покарання.

Дослідження проблем засто-
сування покарання у виді штра-
фу знайшли своє відбиття в 
працях багатьох вітчизняних на-
уковців, а саме: Н.О. Гуторової, 
Т.А. Денисової, В.П. Козирєвої, 
Н.В. Марченко, Ю.А. Понома-
ренка, В.О. Попраса, В.В. Ста-
шиса, В.І. Тютюгіна та ін. Але 
чимала кількість питань, пов’я-
заних з призначенням і виконан-
ням зазначеного виду покаран-
ня, потребують подальшої роз-
робки.

Метою даної статті є вирі-
шення питань (а) роз’яснення 
такої обставини, як майновий 
стан винного, що обов’язково 
має враховуватися судами при 
обранні покарання у виді штра-
фу й визначенні розміру і строків 
його сплати; (б) з’ясування не-
доліків законодавчого врегулю-
вання, що спричинили незасто-
сування судами положень про 
можливість призначення штра-
фу з розстрочкою виплати пев-
ними частинами; (в) застосуван-
ня деяких положень норми про 
звільнення від відбування пока-
рання з випробуванням при при-
значенні додаткового покарання 
у виді штрафу, що спричиняє на 
практиці порушення принципу 
законності.

Позитивні риси штрафу в 
досягненні цілей покарання 
були очевидними і для науков-
ців доби соціалізму, і для до-
слідників часів вже незалежної 
Української держави. Кримі-
нально-правова традиція, що 
склалася до прийняття чинно-
го КК, засвідчила поступове 
зменшення кількості випадків 
призначення штрафу, який за-
стосовувався значно рідше по-
рівняно з іншими основними 
видами покарання. Незважаю-
чи на це, розробники КК 2001 
р. одним із завдань поставили 
забезпечення відповідності Ко-
дексу Конституції України й но-
вим економічним відносинам. 
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Із прийняттям КК штраф 
спочатку не зайняв одного з цен-
тральних місць поряд з таким 
найпоширенішим у застосуванні 
видом покарання тих років, як 
позбавленням волі на певний 
строк, хоча й призначався дещо 
частіше. У перші роки дії нового 
КК практика його застосування 
не була суттєво розширена, не 
зважаючи на позитивні прогно-
зи науковців [6, с. 138]. Протя-
гом 2002–2004 рр. питома вага 
штрафу складала 4,4–5,6% від 
загальної кількості призначених 
покарань (8915 і 11393 засудже-
них відповідно). Однією з причин 
цього можна назвати низьку пла-
тоспроможність громадян, не-
високий рівень життя більшості 
населення в країні, наявність 
безробіття, тривалу затримку 
виплати заробітної плати, та ін. 
Наприклад, у 2002–2003 рр. не 
працювали і не навчалися 61,4–
63% осіб, від загальної чисель-
ності засуджених; на обліку в 
службі працевлаштування пере-
бувало лише 0,5–0,4% засудже-
них [2; 2004. – № 4. – С. 29]. 

Лише у 2005–2006 рр. спо-
стерігається активізація в за-
стосуванні судами штрафу (6,6 і 
8,8% осіб від загальної чисель-
ності засуджених) [2; 2007. –
№ 6. – С. 37]. З нашого погляду, 
на зазначені обставини вплину-
ло декілька чинників. По-перше, 
це було спричинено відсутніс-
тю реального виконання да-

ного виду покарання в умовах 
неповної трудової зайнятос-
ті населення. По-друге, із 776 
санкцій у чинному КК (станом на 
1 листопада 2010 р.) лише у 267 
передбачено покарання у виді 
штрафу, що складає 34,4% від 
загальної їх кількості. Натомість 
у 586 (75,5%) із них закріпле-
но позбавлення волі на певний 
строк. Крім того, стримуючим 
чинником у застосуванні штра-
фу є те, що суди при визначенні 
його розміру мають враховува-
ти тяжкість вчиненого злочину 
й майновий стан винного (ч. 2 
ст. 53 КК). Пленум Верховного 
Суду України в постанові № 7 
від 24 жовтня 2003 р. «Про прак-
тику призначення судами кри-
мінального покарання» (далі – 
Постанова) підкреслив, що при 
призначенні підсудному штрафу 
судам належить брати до уваги 
його майновий стан, наявність 
на утриманні неповнолітніх ді-
тей, батьків похилого віку та ін. 
[2, 2003. – № 6. – С. 14]. Інши-
ми словами, Пленум Верховно-
го Суду України націлив суди на 
встановлення реального мате-
ріального становища винного, 
якому призначається покарання 
у виді штрафу. Інакше це може 
призвести до проголошення 
фактично не виконуваних або 
несправедливих вироків, що 
не відповідає меті покарання, є 
прямим порушенням принципів 
його гуманності і справедливос-
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ті, а також може послужити під-
ставою для зміни чи скасування 
вироку. Тільки у 2008–2009 рр. 
спостерігається тенденція ста-
більного застосування даного 
виду покарання в межах 14,7–
15,0% від загальної чисельнос-
ті засуджених, однак, у цей же 
період питома вага осіб, які на 
момент учинення злочину ніде 
не працювали й не навчалися, 
складає 66,4–70,6% від загаль-
ної чисельності засуджених [2; 
2009. – № 5. – С. 25; 2010. – 
№ 5. – С. 26].

Досягнення мети штрафу як 
кримінального покарання мож-
ливо лише у випадку, якщо воно 
буде виконано, тобто штраф 
сплачено повністю. Основною 
передумовою виконання остан-
нього є матеріальне станови-
ще засудженого, яке реально 
дозволяє йому сплатити всю 
суму штрафу. На жаль, суди не 
повною мірою враховують май-
нове становище підсудного. 
Проведений нами аналіз кримі-
нальних справ, що розглядали-
ся судами Черкаської й Харків-
ської областей (у період з 2002 
до 2009 рр.), показав, що майже 
в 61,4% вироках взагалі не вка-
зано про те, що суд урахував 
майнове становище винного при 
призначенні покарання у виді 
штрафу, як того вимагає ч. 2 ст. 
53 КК. У понад 38,6% вироків 
суд виконав вимогу закону, при 
цьому в 60,7% з них судом за-

значено, які саме обставини ха-
рактеризують матеріальне ста-
новище винного, а у 39,3% лише 
вказано, що покарання призна-
чено з огляду на майнове стано-
вище винного без конкретизації 
будь-яких даних. Вважаємо, що 
це відбувається через недостат-
ню визначеність такої обстави-
ни, як майновий стан засудже-
ного. А неврахування її судом 
нерідко призводить до того, що 
засуджений не в змозі виконати 
призначене йому покарання че-
рез нестачу необхідних коштів, 
що, у свою чергу, спонукає від-
повідні органи держави зверта-
тися до суду з поданням про за-
міну штрафу громадськими або 
виправними роботами чи при-
тягненням його до кримінальної 
відповідальності за ч. 1 ст. 389 
КК. Ось чому ми не підтримуємо 
точку зору деяких науковців, що 
ця вимога закону не несе само-
стійного змістового навантажен-
ня й може бути виключена з тек-
сту КК [4, с. 143].

Указівка закону про 
обов’язкове врахування май-
нового стану засудженого при 
призначенні штрафу (ч. 2 ст. 53 
КК) є, по суті, вирішальною при 
визначенні його суми. У науковій 
юридичній літературі загально-
визнаною є думка, що при при-
значенні цього виду покарання 
треба виявляти особливу гуман-
ність щодо малозабезпечених 
осіб. Також варто прогнозува-
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ти можливість реальної сплати 
штрафу, оскільки немає сен-
су призначати його особі, яка 
отримує мінімальну зарплату 
(пенсію) і не має інших джерел 
правомірного доходу. Із цьо-
го приводу вбачається вдалою 
вказівка російського законодав-
ця щодо необхідності при ви-
значенні розміру штрафу бра-
ти до уваги також можливість 
отримання винним заробітної 
плати чи наявності іншого дохо-
ду (ч. 3 ст. 46 КК РФ) [5, с. 25]. 
Обов’язкове врахування майно-
вого становища засудженого, з 
нашого погляду, має означати, 
що розмір штрафу не повинен 
спричинити дуже серйозні труд-
нощі щодо його сплати або за-
надто обмежувати чи підривати 
засади нормального (середньо-
го) рівня життя засудженого та 
членів його сім’ї. Призначення 
суми штрафу, яка не відпові-
дає тяжкості вчиненого й мате-
ріальному стану винного, може 
поставити доходи його та його 
сім’ї на рівень, нижчий від міні-
мального рівня , що отримують-
ся на одного члена родини, а це 
суперечить принципу гуманізму і 
принципам, проголошеним у Єв-
ропейській соціальній хартії.

На наше переконання, що 
при оцінці майнового стану засу-
дженого потрібно брати до уваги 
не тільки його доход у виді заро-
бітної плати й чисельність осіб, 
які знаходяться на його утриман-

ні, а й доходи, отримувані від не-
забороненої законом діяльнос-
ті: (а) від присадибної ділянки; 
(б) від цінних паперів; (в) відсо-
тки, одержувані по банківських 
вкладах; (г) плату за майно, що 
здається в оренду; (д) наявність 
домоволодіння та інших буді-
вель на праві приватної влас-
ності; (е) витрати підсудного на 
забезпечення своєї життєдіяль-
ності та членів сім’ї (квартплата, 
плата за навчання, лікування 
тощо). Перелік указаних чинни-
ків, звичайно, не є вичерпним, і 
в кожному конкретному випадку 
суд вправі брати до уваги й інші 
обставини, що можуть суттєво 
впливати на визначення розміру 
штрафу. Проведені аналіз і уза-
гальнення кримінальних справ 
показують, що роз’яснення по-
ложень про врахування окремих 
обставин при призначенні пока-
рання у виді штрафу, закріплені 
в абз. 4 п. 2 вищезгаданої Поста-
нови № 7 від 24 жовтня 2003 р., 
потребують деталізації.

У науковій правовій літера-
турі можна зустріти прихильників 
позиції щодо можливості при-
значення штрафу як додатково-
го покарання при застосуванні 
норм інституту звільнення від по-
карання й у випадках, коли його 
не передбачено санкцією статті, 
за якою засуджується винний 
[7, с. 44]. У ст. 77 КК дійсно за-
значено: «В разі звільнення від 
відбування покарання з випробу-
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ванням можуть бути призначені 
додаткові покарання…». Одним 
з видів покарань, що може бути 
призначено додатково при засто-
суванні ст. 75 КК, є штраф. Од-
нак, як вбачається, йдеться про 
можливість застосування додат-
кового покарання у виді штрафу 
лише в тому випадку, якщо його 
передбачено в санкції відповід-
ної статті Особливої частини 
КК, адже такі вимоги закріплено 
в ч. 3 ст. 53 КК. Суду надається 
право призначати або не при-
значати винному додаткове по-
карання, необхідне й достатнє 
для досягнення виправлення 
засудженого та інших цілей по-
карання при звільненні від від-
бування основного покарання з 
випробуванням. Недостатня чіт-
кість формулювання закону при-
зводить до неоднозначного його 
тлумачення не тільки вченими, а 
й місцевими судами, і, як наслі-
док – викликає неправильне за-
стосування останніми норм при 
призначенні покарання в межах, 
визначених санкцією статті Осо-
бливої частини КК (як вимагає 
п. 1 ч. 1 ст. 65 КК). 

Звернімося до прикладу із 
судової практики. Вироком Ве-
ликоолександрівського районно-
го суду Херсонської області від 
25 листопада 2002 p. K. було за-
суджено за ч. 3 ст. 185 КК на три 
роки позбавлення волі. На під-
ставі ст. 75 КК його звільнено від 
відбування покарання з випро-

буванням з іспитовим строком 
два роки й відповідно до ст. 77 
КК призначено додаткове пока-
рання у виді штрафу в розмірі 
510 грн. У касаційному поданні 
прокурор порушив питання про 
зміну вироку щодо К., а саме 
відміну рішення про призначен-
ня йому додаткового покарання 
у виді штрафу у зв’язку з непра-
вильним застосуванням кримі-
нального закону. Колегія суддів 
Судової палати у кримінальних 
справах Верховного Суду Украї-
ни касаційне подання задоволь-
нила, оскільки згідно з ч. 3 ст. 
53 КК штраф, як додаткове по-
карання, може бути призначено 
лише коли він спеціально перед-
бачений у санкції статті Особли-
вої частини КК. Оскільки в ч. 3 
ст. 185 КК передбачено лише по-
карання у виді позбавлення волі, 
додаткове покарання – штраф – 
суд призначив неправильно. 
Посилання при цьому на ст. 77 
КК є безпідставним, тому що це 
допустимо тільки за умови, що 
воно передбачено санкцією тієї 
статті, за якою особа була засу-
джена [2; 2004. – № 1. – С. 11]. 

Такі випадки непоодинокі 
[2; 2003. – № 1. – С. 28]. Уза-
гальнюючи практику застосу-
вання судами норм криміналь-
ного законодавства, Пленум 
Верховного Суду України пра-
вильно вказав в абз. 5 п. 9 ви-
щезгаданої Постанови № 7, що 
при звільненні засудженого від 
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відбування основного покаран-
ня з випробуванням суд відпо-
відно до ст. 77 КК може призна-
чити додаткове покарання у виді 
штрафу за умови, якщо останній 
передбачено санкцією статті, за 
якою засуджується особа.

Зазначене, втім, не може 
бути виходом із ситуації, що 
склалася. Вважаємо, що на прак-
тиці і в подальшому можуть мати 
місце помилки в застосуванні ст. 
77 КК, що є прямим порушенням 
принципу законності. З метою 
забезпечення правильного ро-
зуміння й тлумачення законо-
давства, пропонуємо викласти 
ст. 77 КК в такій редакції: 

«1. У разі звільнення від від-
бування покарання з випробу-
ванням можуть бути призначені 
додаткові покарання у виді по-
збавлення права обіймати певні 
посади або займатися певною ді-
яльністю й позбавлення військо-
вого, спеціального звання, рангу, 
чину або кваліфікаційного класу. 

2. Покарання у виді штрафу 
може бути призначено за умови, 
якщо його передбачено як до-
даткове в санкції статті (санкції 
частини статті) Особливої час-
тини цього Кодексу, за якою за-
суджується особа».

До недавнього часу існувала 
потреба збільшити термін спла-
ти штрафу, що було викликано 
станом соціально-економічно-
го розвитку країни. Адже в ч. 1 
ст. 26 Кримінально-виконав-

чого кодексу України (далі – 
КВК) закріплено вимогу про 
обов’язковість сплати засудже-
ним штрафу протягом місяця 
після набрання вироком суду 
законної сили. Але відсутність 
у законі норми про можливість 
збільшення цього строку в разі 
неможливості виплати винним 
штрафу протягом місяця схиля-
ла суди до застосовування інших 
видів покарання: виправних ро-
біт, обмеження волі, позбавлен-
ня волі на певний строк. Суди, 
при цьому, не нехтували доволі 
частим застосуванням статей 75 
і 76 КК, що суперечило принципу 
індивідуалізації покарання. 

Виходом із цієї ситуації ста-
ло прийняття Закону України 
«Про внесення змін до Кримі-
нального та Кримінально-про-
цесуального кодексів України 
щодо гуманізації кримінальної 
відповідальності» від 15 квітня 
2008 р., № 270-VI, яким внесе-
но зміни до багатьох статей КК 
[1; 2008. – № 24. – Ст. 236]. За 
діючою редакцією ч. 4 ст. 53 КК, 
з урахуванням майнового ста-
ну особи суд може призначити 
штраф із розстрочкою виплати 
певними частинами строком до 
трьох років. Це більш поблаж-
ливий режим виконання даного 
виду покарання, і така практика 
досить поширена в законодав-
стві багатьох зарубіжних країн 
(у Великобританії, США, Росій-
ській Федерації, ФРН, Швеції, 
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Швейцарії та ін.) [3, с. 325]. Роз-
строчка – це виконання вироку 
певними частинами з інтерва-
лом у часі. Періодичність сплати 
кожної частини штрафу й розмір 
повинні встановлюватися судом 
(абз. 5 п. 2 Постанови від 24 
жовтня 2003 р., № 7 зі змінами, 
внесеними згідно з постановою 
Пленуму Верховного Суду Укра-
їни № 8 від 12 червня 2009 р.) [2, 
2009. – № 7. – С. 11]. 

Вступивши в законну силу 
з 1 січня 2009 р. норма про роз-
строчку штрафу не дала мож-
ливості суттєво розширити 
практику застосування судами 
покарання у виді штрафу, що 
відбулося, очевидно, через брак 
деталізованої законодавчої ре-
гламентації строків відстрочки. 
Проведене нами анкетування 
працівників Державної виконав-
чої служби і вивчення обвину-
вальних вироків у Харківській і 
Черкаській областях показало, 
що суди взагалі не застосовують 
положення ч. 4 ст. 53 КК, що, на 
нашу думку, є порушенням прин-
ципів індивідуалізації і справед-
ливості покарання. Указана про-
блема вимагає вирішення на 
законодавчому рівні, зокрема, 
шляхом внесення відповідних 
змін до КК: інтервали часу в разі 
розстрочки, з нашої точки зору, 
мають складати два тижні, один 
чи два місяці і встановлюватися 
на розсуд суду, з огляду на пе-
ріодичність отримання доходів 

підсудним. Для забезпечення 
повноти реалізації принципів 
призначення покарання пропо-
нуємо ч. 4 ст. 53 КК викласти 
в наступній редакції: «4. З ура-
хуванням майнового стану осо-
би суд може призначити штраф 
з розстрочкою виплати певними 
частинами строком до трьох 
років. Інтервали часу, протягом 
яких повинні бути сплачені вста-
новлені судом частини, скла-
дають два тижні, один чи два 
місяці і встановлюються з ураху-
ванням періодичності отриман-
ня доходів засудженим». Крім 
того, в КВК й у Законі України 
від 21 квітня 1999 р., № 606–XIV 
«Про виконавче провадження» 
[1; 1999. – № 24. – Ст. 207] необ-
хідно деталізовано врегулювати 
процедуру практичного виконан-
ня розстрочки.

Підводячи підсумки викла-
деному, підкреслимо, що при 
призначенні покарання у виді 
штрафу необхідно обов’язково 
мати на увазі диференціацію 
суспільства за майновою озна-
кою, яка поступово утверджу-
валася з початку незалежнос-
ті України, оскільки без цього 
штраф не зможе ні чинити ка-
рального впливу на засуджено-
го, ні досягти інших цілей. Дуже 
важливо визначити такий роз-
мір штрафу, який винний був 
би здатен сплатити, й устано-
вити такі строки його сплати, 
які не доводили б засудженого 
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до зубожіння. Запропоновані 
нами зміни до статей 53 і 77 КК, 
спрямовані на повноту реаліза-

ції принципів і загальних засад 
призначення покарання при за-
стосуванні штрафу.
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К ПРОБЛЕМАМ НАЗНАЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ШТРАФА 
КАК УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

Пироженко А.С.

Статья посвящена актуальным проблемам назначения и исполнения уголовного на-
казания в виде штрафа. Рассмотрено категорию «имущественное положение виновного», 
определены сроки уплаты штрафа в случае его назначения с рассрочкой выплаты.

Ключевые слова: уголовное наказание, штраф, имущественное положение виновного, 
штраф с рассрочкой выплаты.

TO THE PROBLEMS OF SETTING AND EXECUTION 
OF A FINE AS CRIMINAL PUNISHMENT 

Pirozhenko O.S.

The article is devoted to actual problems of setting and execution of a fi ne as criminal 
punishment. A category «property position guilty» is considered, the terms of payment of fi ne are 
certain in the case of his setting with arranging on the installment system of payment. 

Key words: criminal punishment, fi ne, property position of guilty, fi ne with arranging on the 
installment system of payment.
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