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М.В. Цвик, д-р юрид.паук, 

В.С. СмородинскиЙ 

О СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

Принятие Конституции Уl(раиньr существенно усилило роль 
древнейшей из трех классических ветвей власти - судебной. 

Конституционное положение личности .как вьrсшей социальной ценности, 

расширение и повьппение обеспеченности прав и свобод человеr<а, прю.юе 

действие норм Консти.~ции резко повьrсили ответственность перед ним 

государства за свою деятельность . Роль главного проводниr<а политики 

защитьr прав личности и самоуnравленческих органов всё в большей 
степени берет на себя суд, которьrй из второстеnеmюrо и зависимого от 

иньrх ветвей власти государственного органа превращается в главіюго 

арбитра, решающего, по существу, все спорьr между гражданином и 

государством, пресекающего любьте нарушения прав человека . 

Исторически именно на основе пракгики судов, берущей своё наЧало 

ещё ат первобьrтного строя, складьmались представлення о справедливости. 

Содержание повторяющихся судебньrх решений стало впоследствии 

использоваться в nроцессе законотворчества. Судебньrе актьІ, процессьr и 
вся судебная практика продолжают оказьrвать серьёзное влияние на 

правосознание, правоотношения и другие проявлення права. 

В процессе исторического развития, особенно в условиях феодализма, 

разньrе проявлення государственной власти, в том числе и судебной, нередко 

сосредоточивались в одном полновластном государствеином органе . 

Решu:тельная борьба с зтим явлением началась лишь в XVIII в., когда на 
условиях реализации сформулированной Дж Локком и Ш. Монтескьё 

теории разделения властей судебная власть бьша отдел:ена от 

законодательной и исполнительной и стала по отношению к ним 

важ.чейшим противовесо:м. Однако разделение единой государственной 

власти на три ветви никогда не носило абсоmотного характера. Наоборот, 

оно предполагало наличие между . ними едержек и противовесов, 

проявлением которьrх стала правомерность определённой степени 

"вторжения" каждой из ветвей власти в сферу деятельности остальньrх двух. 
В зтом аспекте осуществление судебной властью в определёmrьrх пределах 

норм:отворчесюrх полномочий не противоречит теории разделения властей, 

способствуя устранению недостатков и пробелов в законодательстве. 

Широкая деятельность такого рода наблюдается в странах англо-саксонс,RОЙ 

правовой системьі, где судебньІе прецедентьr являются формой не только 

осуществления nравосудня и контроля, но наряду с законодательством и 
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важнейшей формой права. Историчесrсие корни зтого можно найти в 

классичесІ<9М римеком праве (достаточ1іо веломнить сентенцию 
древнеримских юристов: "Renun perpetuo similiter judicatarum auctoritas 
vim legis obtinere debet. - Судебньrе решения по делам, которьrе постоянно 

решаются одинаково, nриобретают силу закона" [1, с. 149)). 
Существенно иное положение сложилось в странах1 континентальной 

правовой системьr, J;де законодательная, исполюпельная и судебная ветви 

власти более жёстко отделеньІ друг от друга. Однако только применительно 

к судебной власти - единетвенной из трех властей - сушествует заnрет её 
передачи. Статья 124 · Конституции УкраиньІ щ)ямо заnрещает 
делегированне функций судов, равно каки их присвоение другими органами 

и должностньrми лицами. Особенность современной судебной власти 

nроявляется в установлении своеобразного nолновдастия судов nри 

определении обьёма IL"X фунІ<Ций. Зто вьrражается в том, что судебная 

юрисдикция распространяется на все сложившиеся ,.в государстве 

nравоотношения. В Украине кроме судов только !3ерховной Раде дозволено 

осуществлять квазисудебньrе фушщии в nроцессе осуществл:еиия проце,цурьr 

имnичмента. Однако зто осуществление nроисходит не в результате 

делегироваюrn, а на основе сnецнального конституционного установлеиия. 

В отmrчие от зтого Конституция УкраиньІ прямо закреnила возможность 

делегирования исnолнительньrми органСL.'ІJИ своих полноійочий органам 

местного самоуnравления и обратное делегированне от них полномо'lий 

исп~лиительной власти (ст. 143, 118). О делегировании полномо•rий от 
законодательной власти к исnолнительной Конституция прямо не 

уіrоминает. Однако делегированне с nо~ощью заmна в :пой сфере по 

ограниченному кругу воnросов фаrсrичесюr имело место там, где речь шла 

об осуществлении nолномочий, связанньІх с реализацией оценочньІх 

понятий. 

Повьrшение роли судов обесnечивается прежде всего nутём расширения 
их юрисдикции, которое в условиях разделения властей имеет, однако, 

оnрє;делённьrе nредельr. Именно с зтих лозиций необходимо оценивать 

"модньrе" среди российских правоведов взглядьІ о необходимости широкого 

осуществления судебной властью нормотворческих функций через 

сложивmуюся судеб.ную nparcrикy и даже решения суда по конкретньІм 

делам (6, С . 60-64; 7, С. 3-15, 16-23). В обоснование таКОЙ ПОЗИЦИИ 
приводител несколько аргументов. Утверждается, "ПО из mнспrтуционного 

nрава судебной nроверки нормативньrх актов на предмет установления их 
соответствия Конетитуцин и законам вьпекает право органов судебной 

власти отменить решение любого государственного органа. На зтом 

основани11 дсміется вьrвод, что суд стоит вьгще любого другого 
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тосударственного органа. Вьrnод зтот, однако, несовмеFТИМ с принципом 

разделения властей, в основе которого лежит требование равновесия всех 
ветвей власти. Полномочия: суда, позвошпощие ему отменя:гь действие акrов 

законодательнойи исполнительной ветвей власти, явшпотся люпь способом 

осуществления едержек и создания противовесов по отношению к другим 

ветвям власти, чго поJmостью согласуется с принципом разделения властей. 

Позтом:у нельзя согласиться с теоретической коІЩеІЩИей, согласно которой 

в на::-1оящее время существует необходимость и условия для чуть ли не 

повсеместного вьшолнения судебной ітракгикой, в том 'П!сле и решениями 

судов, общерегуЛятивньrх правовьІХ функций. 

В современньІХ условиях, как справедливо отмечает В.С. НерсесяfЩ, 

"суд не занимается законодательствомине управляет, а применяет право" 

[7, с. 34] либо способствует правильному его примененщо. 

ПреждевременньІМи применительно к условиям УкраиньІ представшиотся 

вьrnодьr Р.З. Лившица, что "судебная практика в самьrх различньrх 

проявлениях . . . - и при Щ)Ямом применении Консти:rуцЮІ, и при разрешеЮІИ 
конкретнЬІх споров - оказЬІвается источником права" [7, с. 11]. При 
безоrоворочной траь.товке каждого судебного акга r<ак нормотворческого, 

правового фактически игнорируется векамн сложившееся в юриспруденции 

аксиома:гическое деление юридических акгов на правовьrе акгьr, актьr _ 
толкования и акгьr применения права. Отождествление зтих различньІХ по 

своей природе акtов приводиткнедопустимому смешению таких понятий, 

как юридическое и правовое, общая нормативность и спец:И:фически 
правовая нормативность. Юридический характер присущ и актам . 
толкования права, и акга:м: его применения, и правовЬІм нормативНЬІм акга:м:. 

Всё правовое (нормативное) является, конечно, юридическим: феноменом, 

однако, не всё юридическое, в частности акгьr толКования и применения 

права, носит специфический нормативно-правовой характер. Для 

признания судебной пракгики одним цз проявлеюrй права она должна не 

только формулировать правило, но и отвечать требованням специфически 

правовой нормативносrіІU. Последияя воплощается в общих, расс'П!Танньrх 

на длительное и многократное повторенне первІІЧНЬІХ (новьІХ) правилах 

поведения, защищаемьrх государством от их возможньrх нарушений. Ме.щду 

тем судебньrе акгьr, в том числе и по отдельнЬІм рассмотренньrм делам, в 

определённом смьrсле обладают лишь общей норматІІБностью, т.е. содержат 

цндивцдуализированньrе правила поведенця для своих адресатов -
определённо обозначенньrх субьекгов и ситуаций. Зти юридические акгьr, 

конечно,. имеют юридический, но не правовой харакгер, так как новьІХ, 

подлеЛ>ащНХ многократному применению норм, не устанавливают и уже 

позтому источниками права бьпь не могут. Не будучи рассчита:нь{ на . 
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многократнасть своего применения, они со:щают права и обюанности не 

nервичньrе, а nроизводньrе от r,ормативньІХ актов, являются средспюм: 

применения: их норм к кон:кретньпvІ лицам или жизненньгм ситуациям. · В 

nравовой системе они вьrnолняют роль юридических фактов. 

Следовательно, имея оnределённую степень общей нормативности, 
nравовой нормативнос-r;ью они не обладают. Основньrе судсбньrе актьr -
решения, nриrоворьr, постановления, определения - явля.ются акта~rn 

nравоприменения, интерпретащюнньrми актами, актами с;~цебноrо 

кошроля за деятелЬностью всей системЬІ госу,царственньrх орг;шов, акrа..м:и 

внуrрисудебного контроля. Все они имеют разную nравовую nрироду, но 

новьrх правовьrх предnисаний не фиксируют и nрецедентного nрава не 
создают . 

. Одним: из rлавньrх артументов в nользу nризнания судебной практики 
источником (формой) nрава назьrвают возможность отменьr в судебном 

порядке всех видов правовьІХ нормативньrх акrов. "Решение суда об отмене 

того или иного нормативного акrа., - пишет Р.З. Лившиц, - .. .nорождает 
новьІе права и обязанности" [7, с. 7]. Ещё бопее категоричен В.М. Жуйков. 

"Признание судом нормашвиого шо-а недействительнь1м и лишение его 

таким образом юридической сильr, - пи.шет он, - по сути, равнозвач:но 

nринят.ию другого нормативного акrа, :которьrм отменя:ется nервмй" [7 , 
c.l9}. Можно констатировать, что таким образом правоотменяющим 
судебньrм акrам ошибочно приписьmается правовой хараь.-rер. · Следует 

признать, что arcr отменьr .компетентньrм органом той или иной правовой 
нормьr или даже а:кта действительно вносит нечто новое; в хара..'\.тер 

правового регулирования в целом. Таково, например, решение 

Конституционного·Суда Украним N2 1-рп/98 от 26.02.1998 r., отмениnшее 
nоложение Закона "О вьrборах народньrх деnутатов У":краин:н" о 

возможности кандидата в депутатьт баллотироваться как по nартийному 

спис.ку, так одновременноипо мажоритарному избирательном'; о:круrу [2; 
1997.-N2 43 . - Ст. 280]. Хотя характер правового регуmrрования вьrборов 
здесь, безусловно, несколько изменился, так как отпал один из вариантов 

возможного -участия кандидата в депутатьr в вьrборах, однако нового 

(первичного) nрава не бьшо внесено : Изменение же характера 

регулирования заключалось' в установлении необходимости для: в·сех 
кандидатов в депутатьr вьrбора лишь одного из возможньrх вариантов 

участия в вмборах. 

Утверждение, что отмена правовьrх норм nорождает новое nраво, 

з:Иждется на необоснованном, хотя и: широко расnространённом в литературе 
вюпочении в понятие нормотворчества не только создания и изменения, 

но и OTJ\Jeньr тех или И:НЬІХ норм или нормативньrх актов . Нормотворчество 
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всегда, как верно отмечает Ю.А. Тихомиров, "отличается своим 

созтщательно-процессуальньІМ характером" [4, с. 158] . Между тем отмена 
есть не творчество (созДание), а наоборот, прекращение действия, т.е . 

разрушение той или иной норм:ьr или акта. По отношению к 

нормотворчеству она является побочньrм: его продуктом, поскольку не 

формирует имеющего первичньІЙ характер нового wрава. Роль акта отменЬl 
различ:н:а:. он может полностью прекратить правовое регулирование по 

определённО"і'.1)' вопросу (при отмене нормативного акта как устаревшего 

или nротиворечатего акJ.у более вьrсокой юридической сильх), изменить 

правовое: положение субьектов права или хараю·ер правового уегулирования 

при решении тех или иньrх вопросов . Одна:ко акт отменьІ н~rда не саздаёт 
новьІХ правил поведения и позтому не является созидающим новое правовое 

пре,..'J)J.ИСание фактором. Отсутствие правовой нормативности характерно, 

хотя и в разной степени, для актов судов всех инсталций. В то )ке время 

достато•шо распространено создание в различной форме повторяемьхх ими 

на разньrх уровнях общих правил интерпретап;-пи, которьrе становя::tся 

пос.:тояююй праюлкой. :мшкно даже говорить о наличии прецедента так 

назьrваемого нормативного толкования . Так, все судЬІ обязаньr 

руко.водство:ваться офици:альньrм нормативньrм толксваннем законов 

Конституциоh'НЬL/11 Судом УкраиньІ, равно r<ак и аугентическим толкованием 

Верховной Радой У:кра:иньr. 

Общие судьr, вьшссящие в качестве первой судебной инстанции 

rіралопримешпельньrе актьr, не могут бьпь источником формирования :как 

новьrх правовЬІх норм, таки их нормативного толкования. Актьr зтих судов 

вьшосятся применительно к конкретньІМ жизненньrм сrпуациям, и их 

значение не может позтом:у вьrходить за пределиактов применения: права. 

Толr<ование зтими судами отдельньrх норм права, результатьr І«)Торого · 
обьrчно отражаются в мотив:Ировочной части решения, носит не 
нормативньrй, а казуальпьІЙ характер. 

Что :касается кассационньrх судов, т.е . инстанции, куда непосредственно 

обжалуютел вьшесенньrе общими судами реше:rшя по конкретиьхм делам, 

то из принципа независимости суда вьпе:кает отсутствие формальной 

обязательности их решений для судов нижестоящих. Однако зто не 

исключает значительного воздействия, влияния и даже связанности 

прюсrикой :кассациошюй инстющи:и по отношеншо к практике шDкесгоящих 

судов. Угроза последующей отменьr обжалованньrх и опротестованньrх 

решений nобуждает общие судьr :идти в форватере практики вьІШестоящих 

-:удов. В ::пом аспеюе последняя может приобретать характер правовой 

норrvіапrвности и стать источником права для нижестоящих судов. Зто 

относится и к фор:r-.qлировщцпо ими новьІХ правовЬІх положений и гораздо 
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чащ(;: - к "nрецедеюу" толкования правовьІХ норм. 
Значюельно большую или даже всеобщую для всей судебной системьr 

роль шрает nрактика Верховноrо и Вьrсшего арбитражного судов, а решения 

Констюуционного Суда не только обладают nравовой нормативностью, но 

и всеобщей обязательностью. 

Что r<асается Верховного и Bьrcnrero арбшражноrо судов, то их решения, 

принимаемме наиболее І<Валифицирован.ньrми и автор:ИтетньІМИ судьями, 

систематичес:ки обобщающие nрактику всей судебной системьІ, уже сейчас 

обладают rшивьrспrим авторитетом. Знание содержания зтих судебньrх 

актов, уважение :к тІм и убеждённо<;ть в их обоснованно сти, а в некоторьІХ 

случаях и · опасенне отменьІ собственньІХ акrов, если они посrупят на 
рассмотрение вьrспrих судебньІх инстанций, должньr побуждать 

нижестоящие судь1 учюьІВать все зто nри nринятии собствеННЬІх решений. 

Как отмечает Ю .М.Грошевой, "nракrика ВЬПІІестоящего суда не может не 
о-казьrвать влияния на формирования: суд~йского убеждения в силу 

однотиnности nрофессионального правосознания, одинакавости в 

понимании требоваЛи~ процессуального и материального законов .. . 
Профессиональньrй долг с:удьи состоит в том, чтобм во всех случаях 

соотносить свое решение с nракrш(()Й вьПІІестоящих судебньІХ инстанциіf' 

[3, с. · 84]. Повьrшение уровня знання: и вдия:ния решений Верховного И 
Вьrсшего арбитражного судов на работу всей судебной системм следует в 
будущем считать одним из основньrх наnравлений её развнr..:~я. Зта nрактика 

фактически обладает характером правовой нормативно сти, и в е.ё развитии 
можно усмотреть определённьrе злементьr формирования в будущем 

судебнЬІх прецедентов . Необходимо также отметить огромное значение 

системаrического обобщения судебной практики для вьІЯВленияустарелости 

тех или инь1х законов , необходимости дальнейшего развития 

за.І<Онодательства. Зто свидетельствует о целесообразности nредоставления: 
в будущем ВерховНОNІУ и Вьrсше1-rу арбитражному (хозяйственному) судам 

права законодательной инициа:гивьr. 

БезусловнЬІм зталоном, nриобретающим характер нормативности, 

является и модель толкования: в акrах Верховного и В мешего арбитражного 

судов тех или иньІХ норм. Зто мзуаЛьное толкование служит руководством 

для нижестоящих судов в процессе их правопримеmпельной деятельности 

в силу ero вьrсо:кого авторитета, хотя обязагеЛьно:й: сильr формаль но не :имеет. 
Нельзя обойти долгие годьr активно дискути:ровавши:й:ся в литературе 

вопрос о правовой природе и правомерности издания актов вьrсшей: 

судебной инстанции, nриннмаемьrх на основе обобщенИя теь.')тщей судебной 

пракrи:ки и содержащих юридически обяз11тельньrе для нижестоящнх судов 

указания. Соответствующие положения,. сфорNІ.улированньrе в Законе "О 
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судоустройстве У:ь.'}JаинЬІ" [2; 1981.- N2 24.- Ст.357.], до сих пор считаютсЯ 

формально действующими. Необходимость таких актов традиционно 

обосновьш<;ілась необходимостью обеспечения единой законности и 

правовой политики на всей территории страньr. Они не рассматривались 

как правозакрешrяющие и пра:воизменяющие, а относились· к кате.горюr 

интерпретационньrх актов. Бьшо общепринято, что главньrм ' 
предназначеннем таких юсrов является установление единства в толковании 

отдельньrх правовьrх предписаний. Обобщение в них судебной практики 

признавалось и~точником дальнейшего развития законодательства, 

васполнення имеющихся в нё:м пробелов. 

О,цн:ако праюнка Верховного Суда неоднократно расходилась с 'зтими 

положениями. Не оrраничиваясь толкованием, он · устанавливал 

пра:возакрепляющие предписания, восполнял пробельr в правовом 
регулировании, в результате чего вьrходилзапредельr своейустановленной 

законом компетенциИ. В зтом смьrсле очень mобоmrтно псстановление 

Пленума Верховного Суда Украиньr "О при...менении Констюуции УкраиньІ 

при осуществлении правосуд"".tя'' от 1 ноябрЯ 1996 г N2 9, в частности, такие 

его положения: "При рассметрении трудовьтх споров судам следует иметь 

вв.иду, 'ПО ч. 3 ст. 43 Конституции использование принудительного труда 
запрещено. В связи с зтим не могут применяться как противоречаЩие 

Конституции правила статей 32, 33, 34 · КЗоТ УкраиньІ ... , предус
матрц:вающие возмо.жность временного перевода работю-rка без его согласия 

на другую работу ... в случае производствеиной необходимости или 
простоя ... "; и дальше : " ... с учётом конституционного положения о том, 

что нИкто не может бьrть принудительно лишён жилья иначе как на 
основании заr(она ишr решения суда ... судам: следует при. разрешении 
жилищньrх споров исходить из недопустимости вьrселения в 

административном порядке по санкции прокурора лиц, самоуправно 

занявших жилое помещение либо прожнвающих в домах, уrрожающих 

обвалом" [ 5, с . 91 -94] . Интересно, что спустятри года после издания зто го 
постановления изменения по зтим вопросам не внесеньr ни в КЗоТ, ни в 

ЖилищньІЙ кодекс У:краиньr. 

Крайне важно и то, что наличие подобньrх обязательньrх разьяснений 

DpЯJ>.,fO противоречит принципу независимости .каждого судьи в процессе 

осуществления им правосудия. И, наконец, положения ст. 40 Закона "О 
судоустройстве YrqJaиньr" в части обязательности рукаводящих разьяснений 

ПлеІrума Верховного СудаУкраиньІ "для судей, других органов и служебньrх 

пац' ; и кон:гроля Верховного Суда за их исполнением нижестоящим:и суд;:ІМи 
утратили юридическую силу, так т<ак вошли в Противоречие со ст. 14 7, 150 
Конституции УкраинЬІ, в соответствии с которьrми право официалЬного 
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толкования законов стало прерогативой Конституционного Суда, а 

ВерховньJЙ Суд может лишь направлять в КонстиrуциониьJЙ Суд обращешrа 

по зтому вопросу. Зто, естественно, не лишаеТ' его, как и все и:ньrе звенья 

судебной системьr, права официального, но носящего :ка.зуальньrй харакrер, 

толкования законов, но с той ра~шицей, что ташювання Конституционного 

Суда обязательнЬІ для всех и имеют окончательньJЙ характер. Зто не 

принижает, а, наоборот, повЬІШает ответственность и независимость всех 

судов при принятии решений по коm<ретньrм делам. Особенно вахаю зто 

применительно к акrа..\1: Верховного Суда. Следует сrремиться к тому, чтобьr 

прИНІІИПЬІ решения им отдельньrх категорий дел станавились зталоном для 

всех нижестоящих судов, чтобьr усиливалось влияние практики его работьх 

на развитие законодательства. lі\іенно таким путём можно добитьсЯ 
посrепенного приближения значения актов Верховного Суда к судебиьrм 

прецедентам . Благоприятньrе условия для такого развития судебной 

практики можно создать путём более широкой публикации решений 

Верховного Суда по отдельньrм вопросам (зто следует сделать и 

применительно к практике областньrх судов), признания их наукой и 

общеетвенностью образцами для решения тех или инЬІх вопросов, их 

обязательного изучения судейски:м корпусом, проверки их знання при 

утверждении кандидатов на должность судей. Всё зто , естественно, не 

лишает все иньrе звенья судебной системьт права независимого, но носящего 

официальньтй характер 15азуального толкования законов. 

Список литературьz: 1. Алексеев С.С . Право: азбука- теория- философия: 

Опьrт комплексного исследования .. - М. : Статут, 1999. - 712 с. 2.Ведомостти 

Верховной Радь1 УкраиньІ . З.Грошевой Ю.М. ПроблемЬІ формирования судейского 

убеждения в уголовном судопроизводстве . - ХарІ,ков : Вища шІс., 1975.-144 с. 
4.0бщая теория государства и права: Академический курс в 2-х т. І Под ред. 

М.Н. Марченко.- Т. 2. Теория права. -М.: Зерцало, 1998.-640 с. 5.Право УкраиньІ .-

1996 .-N~ 12. 6.Ржевский В.А., Чепурнова Н.М. Судебная власть в Российской 
Федерапии : конституционнь1е основьr организапнии деятельности.- М.: !Ористь , · 
1998.-216 с. 7. Судебная практика как источник права. - М.: ИГиП РАН, 1997. -
48 с. 
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М.Ш.Киян, 

канд. юрид. паук. 

СОСТАВИ ОСНОВНЬІЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УКРАИНСКИХ ДЕПУТАТОВ В РОССИЙСКОМ ПАРЛАМЕНТЕ 
(1906 -1907 n). 

Начало ХХ в. в истории Российской империи ознаменовалось 

масштабньrми социально-политическими процессами, которьrе привели к 
. существенньrм изменениям в государствеином строе и правой системе. 
Важнейшим злеі1ентом таких изменений стало создание Государственной 

ДумЬІ, с появлением которой продошкилея хотя и противоречивьІЙ, не 

з<1:вершившийся, но процесс превращения абсолютной монархии в 

:конституционную . История государства и права Уr<раиньr, украинского 

национально-освободительного двпженюІ неразрьІВно связана с историей 

зтого у-чреждения. 

Деятельность депутатов от украинских rуберний и городов в Думе 

способствовала поднятию национального и политического самосознания 

украинсFоrо народа, верьr в свое дело (З, с. 321 ). Речи депутатов от 

УкраиньІ с думской трибуньr, вся атмосфера деятельности Думьr 

фор~ш.ровали и укрепляли тот «дух новой украинской гражданетвенности 

и государственностю>, rфторьrй отмечали современники, в частности 

МЛ.Чубинский ( 7, с. 14 ). Среди депутатов от укріШІ!СКИХ rуберний и 

городов бьrло немало политических деятелей УкраиньІ, которьrе оказвали 

влияние на обсуждение вопросов в Думе и общественньrе настроения в 

Украине и в России в целом. Зто таrщ:е вьщаюrциеся ученьrе правоведьі, 

как М.М.Ковалевский, М.А.Гредескул, Е.Н.Щепкин, Т.В.Локоть, и другие 
представители украинского народа, сьrгравшие значительвую роль в 

деятельности первого российского парламента. 

Особого внимания заслуживает Дума первьrх двух созЬІ:іюв, которая 

действовала в период относительной либерализации общественной жизни 
и сама зтой либерализации содействовала . Ее существование бьшо 

непродолжительньrм, но она ярко вьrразила суть социальньrх и 

национальньrх вопросов того времени, наметнла пути разрешения 

назревших проблем. Именно в зтот период еложились основньrе принципьr 

и норJІ1.ЬІ, определившие организацию и направление деятельности 

Государственной Думьr как парламентского учреждения. 

Создание Государственной Думьr, будучи вьrнужденной мерой, стало 
средством разрешения острой социально-политической ситуации в стране, 

возникшей в ходе революЦии 1905-1907 гг. Однако правящие круги 
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nьпатrись ограничить ее роль как nредставительного учреждешш, отводи;пr 

ей второстеnенную роль. Ограничительная наnравлениость 

законодательства не дала возможность Думе стать полновесньтм 

парламентом:. 

Консер:вативньrе политические тенденции особенно проявились в 

законах о вьrборах в Думу nрименительно к укра.инским городам и 

rуберниям. СnеЦифика Украиньr, прежде всего в социально-rrолитическом 
nлане, нашла свое отражени.е в «Положении о вьrборах в Государственную 

Думу». Зто · nроявилось :в nредоставлении недостаточного 

nредставительства (по сравнению с общероссийскими норма:м:н) от 

украинских городов, больтнх преимуществах землевладельческой :курии, 

недоверии :к крестьянству украинских rуберню':і:. Местньrе власти Украи:ньr, 

со своей стороньr, делали все возможное, чrобьr nомешать и:збранnю в Дw.ry 

кандидатов, rотовьrх отстамвать интересЬJ УкраиньІ и ее народа. 

Администрация Укранньr исnсльзовала весь арсенатr еnособов ко.нтрот:r 

над крестья:нами: заставляла сельскне сходьr составлять приговерЬІ о 

вьrсьrлке «неблаrонадежньrх)), следила за близкими к крестьянам: 

служащими, nоручала духовенству соответствующим образом «наставrоrть)) 

крестьян. В некоторьrх случаях заnрещалось nере .избирать десяти,дворн:ьrх, 

передава.11ись земско1rу начальнику «на утверждение» списки: будущнх 

кандидатов, чіо бьшо противозаконно ( 4, с. 70). Избирательное nраво 
превращалось в ряде случаев в избирательную пови:нность, которая 

вьrnолня.лась из страха nеред наказаннем или штрафом. Так бьrло, к 
npm,!epy, в Соснице на Черниrо.вщине, в Черкасском уезде на Киевщине, в 
Зень~овско:м уезде на ПоЛтавщине (5 , с. 159). 

Несмотря иа все неблаrо.nриятньхе условия, в Государственную Думу и 

первого и второго созьmов от украинских губерний и городов бьшо избрана 

немало радикально настроенньrх деnутатов, rюторьrе настойч:иво .вели 

борьбу не только за назревmие социальньrе и nолитические nеременьr, но 

и за nрава Думьr. Именно деnутатьr отукрапнеких губерний и городов чаще 

остальньтх членов Думьr шли в авангарде борьбьІ за расширение 

nоmюмочий Государственной ДумЬІ, что ярко nроявилось в так назяваемой 

« запросной кампан.ию>, име:вшей целью воздействовать на nолитический 
курс правительства, установить тесньrе связи с избиратеrоrми, по:вьrсить 

роль ДумЬІ в rлазах народа и тем самьrм укрсnить её nозиции снизу. Однако 

зти действия, тракrуемьrе в nравящих сферах как nротивоправнме, привели 

к досрочно:м:у pocrrycкy Государственной Думьr первого и второго созьrво.в. 

В значительной стеnени активность украинских депутатов бьrла 

предоnределена социальньrм:и характеристиками депутатекого корnуса: 

более молодой возраст no сравнению с депута·ліми из других регионов 
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. империи, более демократический состав (с точки зренщ социального 

происхождения, положения, образования), сплоченность на национальной 

почве (около половиньr депутатов от украинских rуберний заявили себя 

как представители украинской надии). Так, депутатьr среднего возраста 

(отЗО-тидо 50-тилет) составляли84,3%отобщеrоколичества, а депутатов 
старшеrо возраста (от 50-ти лет и старше) бьrло всего 8,8%. Зто 
набmодалось и в составе депутатекого корпуса государственной думьr 

второго созЬІва. Молодежь до 30-ти лет среди деПутатов от УкраиньІ Т<;ІК 
же, каки во всей Думе, составляла 1/5 часть. Больше всех молодежи 
nредставляло крестьянство . Вместе с тем ~двое возросла и численность 
деnутатов от украинских губерний в во~расте 50-ти лети вЬІШе. 

Что касается сословной nринадлежиости украинсЮLх депутатов, то по 
сравнению с представителями других регионов украинсr<ая депутация 

вьrrлядела более народ~ой, демократической, nоскольку в ней 57% 
составляли кресrьяне и казаки (в основном бьmшие запорожцьr), тогда 

как в общем составе Думьr зти сословля составляли 49,2%. 
Одновременно следует констатировать весьма пестрьІЙ партийньІЙ и 

фраrщионньІЙ состав депутатов от Украиньr (наличие большего числа 

представителей радикальнь1х и консервативнь1х партий, чем в целом по 

)J,уме). Зто, однако, не помешало значительной часtи,у:краинских депутатов 

сnлотиться для создания с&"V!остоятельной Украинской фракции, которая 

nозволила вьrступать единьrм фронтом nри посталовке национальньrх 

задач. К сожалению, неnродолжнтельное существование Государственной 

Думьт nервого и второго созьшов не дало в полной мере развернуть зrу 

фракционную деЯтельность. 

Основньrми вопросами, вокруг которьrх развернулась бортьба в Думе 

и в обсуждении ·которьrх самое активное участие nриняли деnутатьr от 

украинских rуберний и городов, стали аrрарНЬІЙ, о гражданеких правах и 

свободах, а также национальньrй. 

Основой дискуссин по аграрному воnросу стала nроблема отчуждения 

земель в п(Jдьзу кресrьян. Позиция Украинской фратщи:и: бЬІЛа опублнкована 

в "Заявлении" об образовании фракций 1 июня 1907 r. В нем, в частности 
указьшалось следующее: "В области зкономической на первом плане мьr 

вЬІставляем требование для народа земли, которой пользовались бьr только 

те, кто прилагает к ней труд свой. Для зтоrо мьr. считаем необходимь.rм 

проведение в законодательном порядке через Государственную Думу 

принудительного отчу'ждения в краевой фонд казенньrх, удельньІх, 

кабинетских, монастьrрских, церmвньrх и всех nревЬlІІІающих трудовую 

нopivJY честновладельческих земель для nредоставления их в уравинтельное 

пользование трудового народа)) (6). Большинство украинских деnутатов 
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вьrс:казалось за отчуждение земшr, хотя степещ. радшеальности в постановке 

зтоrо вопроса бьЕrа различной. Зто позволя:ет сделать вьmод, что в аграрном 

вопросе прежде всего депутатьr вьrступ:и:ли как оппозицисвтшя 

правительству сила . При зтом следует учесть, іrто депутат:ьr - чле:ньr 
Украинской фракции отстаивал:и идею красвого земельного фонда. 

Депутатьr от уrсраинских губертшй бьrш1 весьма активньт н: в ходе 

разработки и обсуждения законопроектов о rражданском равенстве и 

правах. Лидирующую роль при зтом в Думе первого и второю созьrвов . 
играли депутатьт-кадетьІ (1, с.48). Решительмая позиция украинских 
депутатов в ряде случаев способствовала принятfІ.ю более последовательньrх 

вариантов законопроектов. Так, в частности харьковский депутат 

lv1 . М.КовалевсюІй видел решение зтого вопроса в отмене сословности в 

Российской империи, в уравнении в правах национальностей :и 

вероисповеданий (2, с. 1050). 
Хотя национюrьньrй вопрос и не занял лІщирующее место на думск._чх 

заседанІUfХ, тем не менее он постоянно подНR.с\1ался в Думе обоих созьrnов 

при обсуждении других проблем. Украинские депутатЬІ в ·своем 

большинстве вьтс·rупили среди тех, кто требовал широких национальнЬІх 

прав для всех народов Российской империи. В програмJ\ШЬlХ положениях 

Украинской фракции, а таrсже в вьrщплешшх ряда украинских деnутатов 

впервьrе с трибуньr общероссийского государст!$енного представительного 

учреждения прозвучало требование автономни УкраИІ-ІЬІ. На всю Россш-о 

украинские деnутатьr заявиЛи о том, что «Уrсраин:а не только часть 
1осударства, но и нация, и в гораздо большей степени нация, чем часть 

государства>> ( 2, с.995). · 
Деятельность Государственной ДумьJ первого и второго созьrвов не 

привела к ожидае:мЬІм шубоким изменениям в государственном строе и в 

законодательстве, но обсуждешrе указанньrх: вьІше вопросов способствовал:о 

вовлечению значительньrх слоёв населения УкраиньІ в акти:вную 

общеетвенно-политическую жизнь; форм:ированию насущньrх 

политических требований, в том числе требованик автономного 

самоуправления, что, в свою очередь, открьшало новьrе перспективьІ 

возрождения украинской национальной государственности. 

Список литературьz: l.Брамсон Л.М. К истории трудовой партии . Трудавая 

группа первой Государственной думьr.-Птг.: Единение, 1916. - 95 с. 

2Государственная Дума: Стенографпческие отчетьr: (Первьrй созьrв): В 2-х т. -
СПб, 1906. · - т. 2. З.Дорошенко Д. Нарис історії Україди: У 2-х т. - К.: Глобус, 1992. 
-Т.2. 4.Конник 0.0. Діяльність селянських депутатів з України в І і П Державних 
Думах. -Дис .. канд. іст. наук.- К., 1994. -217с . S.Сидельников С.М. Образование и 
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деятельсіость первой Государственной думЬІ. -М.: ИЗд-во М.ГУ, 1962 . -382с . 
6. Товарищ -1 907.- 7 июня. 7 .Чубинский М.ІІ. Украинская национальная идея и ее 
прановь1е нос.тулатн /і -Укр. жи:>нь. -1913.- N~ 6. -C.S-20. 

Д.А. ТИхоненков, 

1шнд. юрид. науц 

УЧАСТИЕ ОРГАНОВ ГПУ УССР В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ч.РЕЗВЬІЧАЙНЬІХ СЕССИ.Й В 1922с 1928 п. 

Правовое положение органов Госполитуправлсшш в рассматриваемЬІй 

период не бьшо стабильньrм: Оно колебалось от ограничения компетеш.J;І'JІ 

ГПУ расследованием политических преступлешrй до возложсиня на него 

внесудебного рассмотрения уголовньrх дел. Менее всего в историко

прачово.й ли:fературе исследован вопрос об участии органов ГПУ в работе 
чрезвьrчайн"(;.ІХ сессий. Его разрешение позволяет более четко определить 

nраво:в:ьrе основьІ деятельности большеви.стских органов госбезопасности 

на Увраине в rодьr нзпа . 

Чрезвь-r.:rайньш сессии бьши образованьr в . соответствии с постанов·· 
лени:ем Всеу.R:раинского ЦИК от 17 июля 1922 r: под предлагом борьбьr с 
ба~щитизмои (1; 1922 .- NQ 31. -Ст.479). Они представляли собой 
сш:циа;тизи:ровшrньІе судебньrе установления:, которме действовали nри 

воеп:нь:rх отделениях губернс:кr:х революционньrх трибуналов. На них 

сосшено инструющи НародньlХ ко:.vшсса.риатов юстиции и внутренних дел 

от 3 августа 1922 г. рассматривались расследуемьrе ГПУ контррево

люционньІе и другие·дела. І3 мес-rностях:, обьявленньrх на положении, 

угрожающем по бандитизму, -решение о направленин дел в чрезвьNайньrе 

сессии принима..1ІИ распоряди:rельньrе заседания в составс председателя 

губотдела ГПУ, заместителя nредседате ::ш гу"бисnолкома и губернскоrо 

прокурора . В остальньrх местиостях дела в чрезвьrча.йньrе сессил 

направлялись по соглашению губnрокурора и nредседатеЛя rуботдела ГПУ. 
При Отс...утст.в!І!f такого соглашенюr, а равно при протесте проь.урора. против 
постанозления . распорядительного заседания вопрос о передаче дела 

решался соглашением НКЮ и ГПУ УССР. Дела, поступившие в 

чрезвь;ча:йную сессию, рассматривались в обьrчном для трибуналов 

порядке. Но срок иодачи прошення о по:r.шловании или кассационной 

.?r;<шобц бьш оrран:ичен 48 часас'І1и, с момента вьrнесения приговора. Причем 
псданн:1я в Берховньrй трибунал жалоба могла бьпь не пропуще.на 
JІ-рокуророч (2; ф. 8, оп. 1, д.868, л.75 -75об. или д.1496, л. б) 
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В § 8 вьииеуказанной инструкции отмечалось, ':l'J"'O расследуемЬІе ГПУ 

дела особо важного значения, а также дела о проступках и пресrуплениях 

сотрудникав органов безопасности подлежат рассмотрению исRJіючительно 

в чрезвЬІчайной сессии военно го отдела Верховного трибунала. Содержание 

§ 8 на местах бьшо полято по-разному, что вьrзвало ряд недоразумений. 

Положение усуrублялось еще и тем, что постановлением Политбюро ЦК 

КП(б)У от 14 апреля 1922 r. Госполиrуправлению бьrли предоставленьr 

особьrе судебно-:карательньrе nрава в оrношении nросrупков и nреступлений 

его сотрудни:ков. Согласно постановлению приговорьr по данной категории 

дел должньr бьши вьшосить тройки в составе начальника оrдела ГПУ и 

двух членов по его назначению. Административньrе взьrс:кания до одного 

месяца ареста могли бьrть . наложеньr исключительно властью начальниюl 
(2; ф.8, оп.l, д.1352 , л.б). Документ явно противоречил инстру:кц:й:и о 

чрезвьrчайньrх сессиях. В цеюр пошли запросьr с просьбой разьяС:н:ІfТЬ · 
порядок производства и направления дел о пресrуrіп:ениях рабоrников ffiY 
(2; ф.8, оп.l" д.1489. л.24- 25об.). Прокурюураответила, что постановление 

от 14 апреля утрачивает силу (2; ф.8 , оп. і , д.1352, л.4). А 1 октября 1922г . 
вьrmел приказ Госполитуправления УССР, раскрьrвающий смьrсл § 8 

· инструкции о чрезвьrчайньrх сессиях. В нем говорилось, что Степень 
важности дел определяется по линии ГПУ начальниками rубернских, 

дорожно-транспортньrх и особьrх отделов. Если они признавашr дело о 

должностном преступлении сотрудника ГПУ особо важньrм или если его · 
разбор б:Ьт связан с расmифровкой методов работьr ГПУ, секретн:ьrх агентов 
и т.п. , такое дело сначала разрабатьrвалось отделом ГПУ, затем все 

материальІ с заключением направлялисьвследственную часть ГПУ УССР, 

. а уже оттуда законченное производством дело посrупало на рассмотрение 
чрезвьrчайной сессии военного отделения Верховного трибунала. Все 

прочие дела о должностньrх преступлениях сотруцников и дела; не 

связанньrе с работой органов безопасности, подлежали направленню на 

общих основаниях (2; ф.8, оп.l, д.937, л.220) . 

В органахГПУ действовало предписание об юьятии из наnравляемьrх 
в судебньrе органьr дел всех агенrурньrх и информационньrх материалов. 

Вместо них к делу приобщалась сводка необходимьrх сведе:ний. Любое 

указание об источниках информации не доnускалось (2; ф.8, оп. і , д.574, 

л. 238 об.). Именно стремление сохраюпь «тайньr розьrскно:й работьr с 

контрреволю цией» (2; ф. 8, оп. І, д. 92 9, л. 7) и желание избежать пубшrчного 
рассмотрения <<Неудобньrх>>, комnрометирующпх советскую власть дел 

вьrзвали к жизни систему чрезвьrча:йньrх сесси:й. 

После упразднения военньrх отделений rубсрнских ревтрибуналов 

чрезвьrчаfuІьrе сессии в соответствии с постановлением БУЦИК от 
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25 ноября 1922 г. наqюr..и созьmюься непосредственно при rубревтрибуналах 
(1; 1922. -N2 46, Ст. 688). Когдажев ходес.:удебнойреформьr трибунальс:кая 
система бьша ликвидирована, они продолжаJІИ действовать при rубернских 
судах. При знакомстве с деятельностью чрез:вьІЧайн:ьrх сесснй бросается в 

глаза их явно чекистский состав. К rір:имеру, в окrябре 1923 г. nредседателем 
вьrездной чрезвьІЧа:йной сессии Харьковского губсуда бьш заместитель 

начальника Харьковского отдела ГПУ Ромейко, а членами - наqальник 

Сумского о кротделения ГПУ Тепло в и народньІЙ судья ХарьковСІФго губсуда 

Данилов. Подобньrм образом формировалясь и другие чрезвЬІчаЙІ{ЬІе 

сессии (2; Ф. 8, on.l, д.1252, л.З21). 
Новое положение «0 чрезвьrчайнЬІХ сессиях rубернских судов>> б:Ьшо 

введено в действие с і декабря 1924 г. Уже дервая глава .. дo~rema 
указьmала на акrивное уqастие ГПУ в зтих органах. Чрезвьrча:йньш сессии 

должньJ бьrmr заседать в составе трех человек, два из которьrх, в том числе 

и председатель, угверждались Наркомюстоr~ по nредставленшо 
Госnолитуправления УССР (2; ф.2, оп. З, д.345, л. 146). Получалось, 

что по определенньrм делам ГПУ вьrступало одновременно :как орган 

долrан.ия, сиедствия: и суда. 

По положе.ш1:ю от 1 декабря 1924 г. круг дел, которьrе могли бьпь 

переданьr в ч.резвьrча:йную сессша для рассмотрения «в . чрезвьrчайном 
порядке» и с применением по общему правилу «чрезвьІЧайной репрессии:>>, 

бьш очень mирок В зтой связи интересно обратиться к особому мнению 

заместителя народного комиссара юстшщ:и М:Рейхеля, которое он.вьІсказал 

на заседании Совнаркома УССР 20 ноября 1924 г . nри обсуж".1;енииnроекrа 

положения о чрезвьІЧайньrх сессиях rубсудов . І\1.Рейхель заметил, ~rro 
рассмотренІПО на чрезвьrqайньrх сессиях подлежат «все конгрреволю

ционнЬІе преступЛения, бющити3м, квал:иф:ицированное ограбление , 

подделка фальшивЬІх монет и nроч. Практически трудно .даже nр:идум:dть, 
какие еще дела может понадобиться передавать в Чрезсессшо. Между тем 

положение представЛяет право Центральному распоряд:ительному 

совещанию передавать на рассмотрение Чрезсесс:ии сверх перечисленнь.тх 

-любое дело (ВЬJ.делено мной - Д Т). Принимать, а тем более публикавать 
такое постановление совершенно нецелесообразно. Положение u без того 
слишкол1 обна:ж:ено u включает в себя пункmьl о чекистском составе 
Чрезсессии (2 из З) (вьrделено мной - Д.Т Предоставление права ... · 
uередаr;ать :в Чрезсзсс:ию любое дело только усилит антисоветскую 

аг:итац:ию вохруг проекта. Если фактически окажется необходимость 

персдачи какого-Jrибо непредусмотреІшого дела в Чрезсессшо, зто всегда 

иояvrо сделать через Президиум БУЦИКа и об зтомне нужно писать» (2 ; 
ф.2 , оп.З. д.345. л.l33,139). -
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Предложение М.Рейхеля бьrло отклонена и после утверждения проекта 

Всеукраинским ЦИК Центральное распорядительное совещание, сосrоя:щее 

из прокурора респубJІИЮІ, народного комиссара РУ..И и председателя ГПУ 

УССР, получило право направлять в чрезвьrчайньrе сессии шобьrе дела. 

Утвержденное совещанием обвинительное заключение сообщалось Под 
расписку каждому из обвиняемьrх не позднее, чем за 24 час. до слушания: 

дела. Предьявление следственного производства бьшо не обязательно . 

Обжалованньrе или оnротестованньrе приговерьІ рассматривались в 

Кассационной коллегии Верховного Суда с обязательнмм участием 

представителя ГПУУССР (2; ф. 2, оп.З, д.345, л.146-151). 
Зти принципьІ бьши сохраненьі и в принятом 10 октября ·1928 г. 

положении «0. порядке рассмотрения дел в чрезвьrчайньІх сессиях 
Верховного Суда УССР, Главного Суда АМ ССР и окружньrх судов УССР». 

В положении подтверждалось право Центрального распорядительного 

совещания изЬІмать из общей подсудности и nередавать в чрезвьrчайкьrе 
сессии дела о вооруженньrх восстаниях, террористических актах, 

КВЗJШфицированной контрабанде и не:которь1х других контрреволюционн:ьІХ 

nреступлениях и особо опасньrх преступлениях против порядка управления. 

Центральное распоряди-тельное совещание могло: направлять дела для 

доследования любому следственному органу; изменять квалификацию 

преступления; изменять меру пресечения, принятую в отношении 

обвиняемоrо, и прекращать дела. К компетекции остальнЬІх совещаний ~· 
относились дела о шпионаже, всякого рода деятельности, наnравленной на 

подготовку или севершение контрреволюционньrх преступлений, 

пропаганду и агитацию против советской власти, о контрреволюционном 

саботаже, бандитизме, подделке денежньrх знаков и неданесении о 

достоверно готовяrцихся или совершенньrх nрестушrениях. Кроме того, по 

представлению органов прокурорекого надзора в распорядительньrе 

совещания могли бьrrь наnравлекьr иньrе дела. А в местностях, обьявленньrх 

на и:скшочительном положении, проr<урорЬІ имели право посЬІлать дела 

непосредственно в ч:резвьrчайную сессню по nринадлежности. Присутствие 

прокурора бьІЛО обязательно В тех заседаниях, В КОТОрЬІХ не бьrла допущена 
защита. После вьrнесекия приговара он мог в течение 48 час. вьrне:сти 
протест, а также не проnустить r<ассационную жалобу, состюшв о том 

моти:вированиое постановление. О смерпюм приговоре не nозже как через 
ч:ас следовало по телеграфу сообщить генеральному провурору с указанием 

точного времени вьп!есения приговора, краткой сущности обвинения 

обвинения, фа..\1илии, имени, отчества, социального происхо:жденш;: и 

положения осужденного, его возраста и других существенньrх по делу 

обстоятельств. Если в течение 48 час. не поступало распоряжение о 
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приостановлении притовара и дело не затребовалось в порядке надзора, а 
/ . 

кассационная жалоба не бьша пропущена, приrовор приводилея в 

исполнение (1; 1928.-N'l28.- Ст. 246, 2; ф.l, оп.З, д.1785, л.93,94). 
Нередко приговор вьшосился органами ГПУ непосредственно. В 

соответстБии с решением Президиума ЦИК СССР от 1 апреля 1924 r. праве 
внесудебной репрессии (вцлоть до расстрела) бьrло дана Коллегии ОГПУ Е 

отношении фальшивомонетчикав к контрреволюционньІХ организаций (2: 
ф.l , оп.2 (доп.), д.58, л. 196). Кроме того, на протяжении 1924-1928 п 
ОГПУ неоднократно обращалос:Ь к ЦИК СССР с ходатайствами с 
предоставлении ему права вЬшесения внесудебНЬІх прш'Оворов ипо друrиr,; 

делам. К примеру, на заседаниях Президиума ЦИК от 22 марта, 7 шоля 1 

31 августа 1928 r. такuх ходатайств бьrло рассматрено соответствеиио 14 
44 и 28. Все онибьrли. удовлетвореньr (2; ф.l, оп.З, д.176, л.24,25, 46-50 І 
156, 157). Очевидно, подобная nракrика существовала ив отношениях ffi) 
УССР с Президиумом БУЦИК КосвенньІМ подтверждением тому служи: 

' цитируемое вьrше особое мнение М.Рейхеля, вьrсказанное им npr 
обсуждении проекта положения о чрезвьrчайньrх сессиях rубсудов. 

Таким <:!бразом к концу 20-х годов правовой статус opraнoJ 

госбезопасНОСТИ вruлоqал В себя не ТОЛЬКО ЗНачитеЛЬНЬІе ПОЛНОМОЧИЯ ГП~ 

при расследовании преступлений и производстве административньr: 

вьrсьrлок, но и, по сути, предполагал наличие судебІІЬrх прероrатив чере 

участие представителей Госполитуправления в системе чрезвьrчайньr: 

сессий. Законодательство о чрезвьrчайньІХ ессенях закрепюuю отказ а 

внесудебной репрессии. Но определяющая роль органов ГПУ пр: 

ра:ссмотрении дел, по коtорьrм они же проводили предварительно · 
расследование , делала зтот отказ формальньrм. Тем более, что . 
оnределенньrх случаях органам Госполитуправления предоставлялас . 
возможность са;чостоятельно разрешать находящиеся у них дела. 

Список литературьz: 1. СУ УССР. -1922-1928 2. ЦГАВО УкраиньІ.- ф.1,2,Е 

В.Е.Рубанш , 
кан.д.юрид.н.ау1 , 

НАУЧНАЯ ПОЛЕМИКА ОТНОСИТЕЛЬНО ПОНЯТИЯ 

И СОДЕРЖАНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВПНЕ 40-х- В 70-е ГОДЬІ ХХ ст. 

Отношения собственности и право собственности занимают одно J з 
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цеmраль:нь1х мест в системе общественнЬІх отношеюrй. По мнешію многих 

цивилистов [4; 10], в самом обп~ем виде собственность определяется :как 
отношешrя: между людьми по nоводу nрисвоення: материаль:нь1х благ и 

установления: господе--тва над ними, nринадлежиости их коюqJетному лип.у. 

Зти отношения вьrступают движущей силой обществешюго производства, 

его сущностью, ибо всякое производство есть присвоеюте нндн!3идом 

предметов природЬІ в рам:ках определенной формьІ общества и через нее. 

Именно собственность является условием функционирования органи

зованного nроизводства в пределах общего І)Омnлекса nроизводственнЬІх 

отношений, а значит, и их главной составляющей [ 4, с. 5]. 
В юридической науке советского периода неоднократно велась полемика 

относительно понимания и тракrов:ки nонятий "собственность" и "право 

собственности'' . В послевоеннЬІе годьІ, когда в науrсу вступало поколение 

учеНЬrх, вь:rроспшхи воспитаннЬІхв годьr Советской власти, та:кая:дискусс:к-<і: 
разгорелась с новой силой. 

В 1948 г. вьтходит фундаментальная: работа А.В .. Венедикто в::t 
"Государственная социалистическая собственность" [3] , которую автор 
посвятил изложешrю общего понимания: права собственности, анализу 

ІІрОЦессов зарождения, становJтеиия и окончательного утверждения понятий 

собственности и права собственности и предложі:-rл nонимание 

собственности какnрисвоения: [З, с.27). Зтот тезис вь1звал бурную полемику, 

и несколько позднее участииками дисІсуссин бьшо по:казано, что в своиХ 

· вьІсказьmаниях по зтому вопросу Ф.Знгельс, на которого как на источник 
сс:ьшался А.В.Венедиктов) rіользовался понятием "прис:воешrе" как 
синонимом "приобретение собственности", а не собственности каR 

производственного отношения. 

Понятие "собственность" как зкономнческое отношение в его развитьrх 

формах ("присвоение") не бьшо васnринято советским правоведением. В 
результате исследования: сущности имуществен:ньrх отноmений ученьrми 

. бьши предложе:ньІ ивьІе решения:. Так, С.Н.Братусь, [2}, не предлаrая: 
законченного определения· собственности как зкономичес:кого отцошения, 

изложил свое понимание ряда важньrх злементов зтоrо понятия. Он 

фиксирует место отношений собственности в системе общественньІх 

отношений, определяет собственность кюz "ядро производственньхх 

отношений"' как результат распределения: средств производства, как 

начальную и конечную предnосьшки nроцесса производства. Отмечена им , 
и историчность форм собственности; свя3анная с соответствующей 

общественной формой производства. Что же касается формьr собственности 

как ее структурьr, общей для всех зтапов исторического развития, что 

отличает зкономичесЮІе отношения собственности от других зкономических 
\ 
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отношений и делает отношения собственности ведущим звеном всей 

системьr им:ущественньrх отношений, то здесь С.Н.Братусь оrраничился 

вьrс:казьшанием о с9бственности как "отношении к условиям производства 

как к своим" и определил собственность как "состояние присвоенно'-їИ 

материальньІх благ" , как "отношение ёуб?екrа к вещи как к своей [2, с.21, 
23]. Харакrеризуя собственность как "nрисвоение" ее обьектов, он отмечает, 
что такая характеристика имеет место главньrм образом при рассмотрении 

отношения человека к ес..1ественньrм условиям его труда, которое еще не 

бьшо связано с его отношениямис людьми по поводу вещей. В зтом случае 

речь шла о физическом акте присвоення обьекrа, образующеrо "так сказать, 

лишь его удлиненное тело". Определять же отношения собственности как · 
"отношение субьекrа к вещи как к своей" в обществе, где 'rосподствуют 
отношения собственности, значит оnредеJІЯі'!, "собственность как отношение 

к своей собственности", оставляя тем самьrм вопрос об общественной 

собственности без ответа [2, с . 24]. 

С. С.Алексеев толкует собственность как "сторону nроизводственньrх 

отношений", ":которая блюкайшим образом связана с ;их сущностью" и тут · 
же подчеркивает ошибочность .мнения, что собственность "представляет 

собой нечто другое, чем производственньrе отношения в целом" [1, с:. 28, 
35, 36, 46]. Некоторую формальную противоречивость зтих определений 
можно бьшо бьr обойти, утштьшая, что "ближайшим образом связанное с 

сущностью" явление очень близоо к явЛенню "в целом", и сделать вьrвод, 
что уqеньrй ВІЩИТ в отношениях собственности материальное общественно

производственное отношение, реализуемое в волевьrх имущественньrх 

·отношениях конкретньrми лицами. Однако характеристика собственности 

лишь как стороньr производственньrх отношений дается неоднократно в 

его же работе ' вне указаиной связи, а имущественньrе отношения 
характеризуются и как "прямое ("естественное") вьrражение 

производственньrх отношений", и как ''волевое отнопrение собственности" 

[1 , с . 33 , 46] , вследствие чего коренной вопрос о взаимоотношении 
собственности, им:ущественньrх отношений не получил здесь четкого 

определения. 

Ю.КТолстой, исходя из вьщвинутой им концепции тождественности 

им:ущественньrх и производственньrх отношений, отверг разrраІШЧение 

отношений собственности как основьr производственньrх отношений и как 

конкретного волевого отношения, чем весьма упростил, на первьrй взгляд, 

решение вопроса о понятии собственности и о соотношении 

производственньrх отношений и отношений собственности. Зто позволило 

ему определит~ з:кqномическую категорию собственности как "совокупность 
исторически определенньrх общественньІх отношений по владению, 
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присвоетпо и распоряжению средства.\1и и продуктамн производства" [ 11, 
с.153). Такое же, в основном, поР..имание собственности, ЛИІІlЬ несшщько 

скорректированное, ученьrй предлагает и позднее (1971 г. ), . опредьшш 
"собственность в зкономическом с:мьтсле" rсак "совокупность исторически 

определеннЬІх имущественнь1х отношений по владению, пользованюо и 
распоряженmо" [7, c.226J . І--Іельзя, однако, упусмть из виду, что осно:вная 
предпосьrл:ка зтой позиции, - тождества имущественньrх и 

производственньтх отношений без учета их уровня и мтеrории - вряд ли 
может бьпь д01сазана, так Ісак она приводит к отрицанию материального 

характера общественно-nроизводственньтх отношениf'r в целом. 

Заметим, что определение обЩественной формьr собственности как 
зкономического отношения, а использование комnлекса признаков, 

присущих праву собственности общества развптого товарнОІ-о rrроиз;юдства, 

довольно nрочно укоренилось в учебной юридической литературе того 

времени. Так, в учебнике гражданского права под редакцией 

О.А.Красавчикова значится: "Собственность в зкономическом см:ьrсле 

можно определить как исторически обусловленньrе общественньrе 

отношения по присвоению матерй:альньrх благ, вьrражающее 

принадлежиость основньrх средств производства отдельньrм лицам, 

груqпам, класса.м:, а также пользование и р·аспоряжение им.и" [8, с.234]. 
Здесь любая историческая общественная форма собственности 

хара:ктеризуется наличием "пользования Ираспоряжения" и только третиіі 

злемент права собственности - "владение" - заменен термином: 

"присвоение", вЬІражающим принадлежиость вещи. Неудивительно, что 

при определении понятия права собственности осталось только сказать, 

что зто "система правоВJ?ІХ норм, устанавливаемая . ... с целью 

регулировани:язкономичесю1х отношений собственн;ости" (8, с.235] . 

В учебнике гражданского права под редакцией проф. В.А.Рясенцева 

собственность как "общественно-проюводственное отношение особого 

вида" также определяется совокупностью право~шчий собственника в 

обществеразвитого товарного nроизводства: собственность -"совокупность 

общественньІх отношений по владению, пользованию и распоряжению 

средствами и nродуктами іlроИзводства" [5, с.266]. 
Общее nонятие собственности как зкономического отношения, 

господствовавшее не ·.tолько в учебной литературе, но в немалой стеnени и 

в трудах исследователей, формулпровало отношения собствешюсти как 

совокушіость владения, пользования и распоряжения. Тем самьrм 

обшественная форма собственности любой об:щественно-зкономической 

формацни отождествлялась с правом собственно~ти господствуюшего 

развитого товарного производства. 
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Весьма nроблематичньrе результатьх такого подхода особенно 

оqевидньr в исследованиях различньrх аспектов феодагJЬной собственности, 

как зто можно видеть р,з J:сапитальньrх трудов в зтой области зкономиста . 
М.В.Кошанова [5], где севещение проблемьІ феодальной собственности _ 
насквозь пронизано попьпкой доказать, что производственньrе отношения 

соб<..-твенности порождаются и складьшаются лишь на основе товарного 

обращения и лишь в отношении тех обьектов, которьrе становятся 

предметом товарного обращения. Исходя: из представленюr, что только 

товарное обращение формируст отношение собственности, автор 

решительна отвергал наличие при феодализме земельной собственности и 

уnорна, хотя и безрезультатно, искал подтверждение своему взгляду в 

формах nравового регулирования поземельньLх ошошений nри феодализме. 

Ошибочность зтоrо подхода в полной мере бьша абнаружена и доказана 

учсньгми, при обсуждении его монографии "Собственность в 

содиалистическом обществе", где вьшвилось, что вьrсказьша:ния автора по 

вопросу о налич:ии или отсутетвин собс-твенности на землю в 

до:каrш:талистических формац:иях преж-де всего предельно проти:воре'-швьr. 

Тяк, М.В.Кошанов решшельно заявлял: "Мьr в своей работе всюду исходиl\,1 

из того положенюr, что земля ca1w.a rю себе (в отличие от продукrов труда) 
явля:ется только об'Ьекrом владения, чем: она и бьша в до:капиталистических 

формациях". [5,с. 13]. И тут же автор уже "не исходит" ю зтого положения 
и признает нашrчие "своеобразной формьт чаояой собственности на земшо 

в рабовJ:rадельчеtком и феодальном обществе;' [5 ,с. 14 J, а да.JІЬше утверждает, 

что феодал бьш "всего лишь владельдем в системе нерархической 

фесда.JІf>ІЮЙ земельной собственности", хотя и "вьrсшим субьекrом владеІllіЯ 

землей" , а крестьянин, тоже "владелец земли", "противостсял феодалу :как 

вьrсшеJІІ)' владель цу, а не мк собственниrсу" [ 5, с . 31]. 
В доказательство мнимой правильности зтого отрицания самой 

возможности земельной собственности при феодали.зме автор привОДІL'І 

слова К.Маркса: "Дюіе целое общество, :нация и даже все одновременно 

существующие общества, взятьrе вместе, не суть себетвенники 3емли. Они 

лишь ее владельцн. -_ . " [ 5, с. 3 9] . На зтом: цитата обор вана, видим о, потому, 
что далее у К.Маркса следует характеристика зтих владельцев, 

исключающая представление о них мк о частньrх собственниках вообще; 

зто - ·'ьоnі patres faшilias", которьrе доmкньr оставить земшо улучшенной 
последующим пш(олениям:" [5,с.40]. И, наконец, действительньІЙ смьrсл 

д:.'ітируем:ого М.ВJСолгановьrм вьrскаЗьrвания оконqательно раскрьmался 
'тут же в ут<азаніш Кl\1аркса на то, что о нево3мшююсти собственности на 
зем~тuо речь здесь идет "с точки зрения более вьrсокой общественной 

форl'.fации" (5,с.41]. 
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Вьrявленная в ходе дискуссни противоречивость позиции и 

аргументации М.В.Колганова в вопрасе о налиqии или отсутетнии 

собственности на землю в докапиталистических общестнах стала 
результаrом того, что cro рассмотрению не бьшо предпослало убеДИІельное 

· общее понятие собствешюсти, хотя автор и пьпался зто сделать. О,цнако 
предмет научного панска- "собственность" -при зтом сохра:нял смутньrе 

очертания, подменялея якобьr равнозначньrм понятием "владение". 

М.В.Колганов, утвер:ждая, что в феодальном обществе "земля сама по себе 

может бьrть ... rолько обьетсrом владения", а не собственности [5,c.l3], в 
последуЮщем ограничи:вается как бьl только отриданнем возможности 
при феодализме rоварной формЬІ земельной собс.твенноспr "в духе римского 

или современного буржуазного права", но тут же повrоряет утверждение, 

что здесь возможна бьща лишь та или иная форма владения землей и 

невозможна никакая даЖ:е "разделенная собственность" [5,с.32,33]. 

Наконец, в ходе дискуссин он заявил, что "владение есть rоже форма 

присвоення, а, следовательно, и собственности'' и счел возможньrм за111енить 

понятие "владение" понятием "неnолная" или "усло:вная собственность" 

[6, c.ll9]. СлЄщовательно, собственность определяется здесь как некое 
единство "nрисвоення" и "имуществениьrх отношений". Но несколькими 

строками ниже "ИJІ.1)'Щественньrе отношеmrя" отождествляются ("или, что 

то же") с "отношениями собственности" . Таким образом, понятие 

собственности представало уже как единство "присвоення" и "отношеюtй 

собственности". Имеющая здесь место явная тавтологня сводила понятие 

собственности к "присвоению". В толковании его J\1.В.Колrаиовьrм, зто 

чрезвьrчайно широкое понятие, охватьІВающее "простое овладение 

продуктами nриродьr ... nроиЗводство продуктов, обмен, распределение, 
потребление, наследование и т.д." (5,с.41]. Как видим, понятие 

собственности сводится уже к совокупности всех производственньrх 

отношений и даже правоотношений: (наследование). 

Ита:к, предложенное М.В .Колгановьrм определение понятия 

собственности :как присвоення и как возникающих на его. основе 

имущественньіх отношений, отождествлявшихся автором с Отношениями 

собственности, не раскрьrвало ни содержания, ни общественной формьх 

зтих отношений, что не могло не сказаться на результатах исследования 

зтой проблемьr. 

Ю.К.Толстой не без основания усматривал корни ошибочности 

канцепций имущественньІх отношений, вьт,ЦвинутьІХ в конце 50-х- начале 
60-х годов, в "чрезмерно прямолинейном, а по существу неверном" 

разrраииqении материальньІХ и идеологмеских отношений [ll. c.l44] . К 
сожалению, предложенное им решение вопроса, за:кл:ючавшееся в 
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отождествлении имущественньrх отношений с лроизводственньrми 

отношениями в целом без учета места той или иной груn:льr 

производственньrх отношений, как показало последующее обсуждение, 

бьшо тоже чрезмерно лрямолинейньrм. Чтобь1 отождествить волевьш 

осознаваемьш им:ущественнЬrе отношения с :материальньши общественно

производственньши, Ю.К.Толстой, утверж,пая, что "наиболее правильно 

рассматрдвать понятия имущественньІх и производственньrх отношений 

как тождественньrе понятия" [11, c.l47], предложил понимать 
независимос.:ть производственньrх отношений от воли и сознания: людей 

только в том cмьrcJre, что "люди отнюдь не свободньr в вьтборе зтих 

производственньrх отношений" [11, c.l45]. 
Зтот же аргумент вьщвиrал и С.Н.Братусь, отказьrваясь различать 

общественно-производственньте и конкретньrе производственньrе 

отношения [2, с.11]. Такое положение действительно имеет место как в 
имущественньrх конкретньrх производственньrх, так и в обществеюю

производствеННЬJх отношения:х, если речь идет о вь16оре участниками зтих 

.9тношений: общественно-пошrrичесюtх отношений. Люди не свободньт в 

вьrборе системьr или nодсистемьr общественно-производственньrх 

отношений, например, товарного или натурального хозяйства как общего 

условия своей зкономической деятельности. Но в вьrборе конкретного 

имущественного отношения в рамках данной системЬІ общественно

nроизводственньrх отношений они, конечно, пользуются значительной 

свободой, а зто говорит не о- тождестве общественно-производственньrх. и 

конкретньrх имущественньrх отношений, а о существенном их разли'ІИи. 

Научной общеетвенностью не бьша признана убедительной поmпка 

Ю. К. Толстого сблизить и отождествить nонятия имуществен:ньrх и 

общественно-производственньrх отношений путем утверждения, что 

проиЗводственньrе отношения: не зависят от воли и сазнання людей только 

в том смьrсле, что "общественнЬІе результатьr участия людей в 

производственньrх отношениях никогда не могут бьІТЬ охваченьr nолностью -
ни сазнаннем отдельного человеr<а, ни сазнаннем всего человечества" [2, 
c.ll; 11, c.l45]. 

Одним из итогов дис.r,.уссии стал:а вьrработr<а квинтзссентноrо общего 

понятия собственности, которое вьrглядело следующим образом : 

"Собственность еGТЬ органичеокое единство (система) материальньrх 

общественно-производственньrх и вторичньrх волевьrх отношений, 

сложившееся в результате разделения труда и об-ье:ктивной необходимости 

накоnления и котrентрации средств производства для существования и 

прогрессивного развития общества. В развивающейся общеегвенной форме 

собственности в руках отдельньrх лиц и социальньrх групп (классов, 
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сословий) сосредоточивается наиболее полное из возможньrх в данной 

социально-зкономичес:кой формацни распоряжение средствами 

производства и предметами потребления'' [10,с.37]. 
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Ю.М. Тодика, 

д-р юpuд.nayl{, 

В.О.Серьоrін, 

1(атtд. юрид. наук 

ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ОДНА З ФОРМ 
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ГЛАСНОСТІ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ 

КАБШЕТУ МШІСТРІВ УКРАЇНИ 

СПроможніСть громадян отримувати інформацію про свій уряд є 

ключовим елементом і запорукою демократії. Адже тільки добре 

поіформована громадськість може свідомо виконувати свої обов'язки по 

формуванню політичю1х наnрямків та керуванню діяльності владних 

структур. Якщо діяльність уряду оточена таємницею, зазначені цілі 

втрачають сенс. Суттєвою загрозою констюуційному ладу є усунення 

самоврядуванІІЯ і громадського контроmо в адміністративному механізмі, 

встановлення суто бюрократичної організалjї, спрямованої на реалізаціЮ 
своїх інтересів, а не потреб суспільства, некомnетентність nосадових ос..,'іб. 

Як свідчить політюю-·правовий досвід країн з усталеними 

демократичними традиціями, одним з найбільш еф~ктивних засобів 

контролю за адміністрацією є nарла.."\!Іентськнй контроль, який юшонує 

багато важливих функцій, зокреІІ,rа, забезпечення проведення законодавчо 
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оформленого політичного курсу, визначення необхідних змін у програмах 

та діяльності уряду, залобіганІш корупції та марнотратству. Водночас він є 

надійним каналом опосередкованого інформування громадськості npo різні 
аспекти державного управління. 

Контроль з боку .законодавчої влади є найбільш ефективним, коли 

парламент має доступ до різноманітних джерел інформації та її аналізу. 

При цьому, як слуш..чо зауважує американськиЙ державознавець В.Морман, 
щоб полегшити здійснення контролю, ;греба встановити nроцедури, згідно 
з яrilit.Yш "міністри · мають збирати точну і детальну інформацію про свої 
проrуаі\ш та діяльність", а парламент "здатний отримувати й аналізувати 

інформацію ... , вимагати від міністрів подання докла,.цн:их письмових звітів" 
[4,с.2]. · 

Особливо важливими є інформація й аналітичні дані, які можна 

одержати відурядових фах:івців та експертів. Навіть у США, де виконавча 

влада є найбільш незалежною від законодавчої~ урядові структури щорічно 
вдають Конгресу понад З ООО різноманітних звітів, окрім регулярних 

інформаційних матеріа.с1ів до слухань у парламентських комітетах [ 5, с. 4]. 
Тотожним шляхом Йде й українська пракшка. Так, уже на першій сесії 

Верховної Ради України 14-го скликання Кабінет Міністрів 9 разів 
інформував парламент про хід ліквідації заборгованості по зарплатах, 

пенсіях, стипендіях та ішпих соціальних виплатах. За цей же час більше 

половини народних депутатів надіслали урядові 8 запитів та понад 400 
депутатських звернень із різних питань [l,c .8]. 

Як свідчить зарубіжний досвід, інформування депутатів і 

парламентських комітетів про діяльність виконавчої влади абсолютно 

необхідне й, очевидно, повинно бути дійсно регулярним - щомісячним, 

щоквартальним, щорічним. Конституція України закріпила право 

парламенrу здійснювати контроль за діяльністю уряду (п. 13 ст.85), але 
передбачила подання Кабінетом Міністрів Верховній Раді лише двох 

інформаційних матеріалів - Програми діяльності уряду (п. 11 ст. 85) та звіту 
Про виконання Державного бюджету (п.4 ст.85; п. б ст.llб). Тому 

інформування парламенту урядом повинно бути більш детально 

врегJльоване спеціальними зююнами (наприклад, Законом "Про відкритіс:гь 

публічної влади" та Законом" Про Кабінет Міністрів Укрmни") щодо вимог 
як форми письмового звіту,-так і його змісrу. 

На сьогодні пррцедури подання парламенту урядової інформації 

врегульовані Регламентом Верховної Ради України та Законом "Про 

комітети Верховної Ради України". Зокрема, відповідно до вимог п.2 ст.l О 

Закону "Про коrvrітети Верховдої Ради України", на пропозицію комітету 

керівникИ kабінету 'Міністрів, міністерств, комітетів, відомств, інших 
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органів виконавчої влади зобов' язані прибути на його засідання й дати 

пояснення щодо питань, які розглядаються цим комітетом у поря,J;ку 

виконання контрольних повноважень, а згідно зі ст. 9 .1.1 О Регламенту 
Верховної Ради України Міністерство фінансів щомісяця повинно 

надсилати Коміте-ту з питань бюдже-ту необхідну інформацію про стан_ 

бюджеrу та його виконання. Крім того, ст. З 9 Закону "Про Кабінет Міністрів 
України" (прийнятого Верховною Радою 05.05.97, але повернутого 
Презrщентом на повторний розгляд) Передбачає обов' язок уряду подавати 
інформацію щодь виконання загальнодержавних програм: Верховній Раді 

- одночасно зі звітом про виконання Державного бюдже-ту України за 

минулий рік, а парламентським комітетам - на їх вимоrу відповідно до їх 
компетенції [3}. 

З початку першої сесії Верховної Ради України 14-го стшикання Кабінет 

Міністрів удався до нових форм співпраці з парламентом на pamiix стадіях. 
підготовки законопроеКТів . Зокрема, під час пленарних засідань Верховної 

Ради фаХівці міністерств і відомств консульrувал:и парла:.\1:ентарів із тих 

чи інших nитань, подавали довідкову інформацію. Розпорядженням 

Кабінету Міністрів України, прийнятим у травні 1998 р., керівників 
центральних органів виконавчої влади та структурних підрозділів урядового 

апарату було зш<ріплено за парламентськими фракцію11:и й комітетами; 

наказами по міністерствах і відомствах визначено осіб, відповідальних за 

взаємодію з Верховною Радою України. 

Надаючи важливого значення пошукам взаєморозуміння з 

парламентом, Кабінет Міністрів України створив спеціаг.и,не управління 

по взаємодії з комітетами Верховноі Ради УКраїни [7]. Саме у профільних 
комітетах буде зосереджена основна робота по nідготовці законопроектів 

до розгляду на сесійних засіданнях. Якщо представники уряду та іюшІХ 

органів виконавчої влади братимуть участь у роботі парламентських 

комітетів, логічною буде й участь членів цих комітетів у роботі. колегій 

міністерств. На я:ких засадах і з якими правами " це необхідно закріпити у 
Законі "Про комітети Верховної Ради Украіни", що безумовно, буде на 

користь справі, створить атмосферу більшої відкритості й довіри між 

владними структурами. Для :Rращої поінформованості народних депутатів 

управління по взаємодії з парламентом пропо:іІує й широкий обмін 

документами. Так, комітетам і Секретаріа-ту Верховної Ради України 

надавати.м.уться постанови й розпорядження Кабіне-ту Міністрів України, 

а також наf(аЗи і розпорядження міністерств і відомств. За таких постійних 

інформаційних потоків має відпасти багато питань щодо координації роботи 

органів державної влади й водночас сама їх діяльність стане значно 
"прозорішою" для широкого загалу. 
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Важливою формою- забезпечення шаеності діяльності уряду в усіх 

демократичних країнах є проведення так званих "години запитань" 

(Іспанія, Канада, Швеція) або "періоду запитань" (США). Найбільш 

відомою моделлю цієї процедури є "година запитань" у британській Палаті 

громад, коJШ члени Парламеmу роблять усні запити міністра_м: уряду, хоча 

чимало парламентів запровадили процедури запитів та відповідей у 

письмовій формі. 

Законодавчо закріпленою мет~ю таких процедур є отримання 
інформації або спону:кщшя: до дії міністрів. Однак парламентські запити 
мають цілу низку інших позитивних рис, серед яких нагода отримати 

безпосередню відповідь на запитання, які є "незручними" для уряду, але 

ціюmл:ять пересічних виборців, звернутнувату міністрів на певні проблеми, 

можливість ознайомлення широкого загалу з діяльністю уряду та з 

конкретними особами, які його представляють, та ін. 

Процедури подання запитів у парлаМентах різні. Так, у британській 

Палаті громад усні запити належить подавати в письмовій формі 

щонайменше за 2 дні й щонайбільШе за 21 день до тієї години запитань, 
lФЛИ на них мають дати відповідь. Це дає міністрам деякийчас на підготовку 

відповідей. В Австра1тії процедура "запитів без попередження" не вимагає 
. отримання міністрами попередн:&ої інформації про їхній зміст. 
Відрізняється й порядок надання слова для зачитування запиту: у 
Парламенті Канади за традицією право поставити перше запитання 

надається лідерові опозиції, поrім - лідерам інших партій та депутатам 

опозиції, а іноді й неза..тrежним депутатам або депутатам більшості; в 

Австралії спікер почергово надає слово представникам опозиції та 

парламентської більшості; у британській Палаті громадусі запити, внесені 

до порядку денного, "тасуються" ~бо вибираються навмання так, що жодне 
запитання не дістає переваги над іншими [8]. Практично в усіх країнах 
відповіді на парламентські запити транслюютьt:я телебаченням, а самі 

засідання є відкрr~ті для публіки. Крім того, всі відповіді публікуІРТься в 

парламентсь:к.их звітах і, таким ЧИном, завжди відкриті для громадськості . 

Слід зазначити, що за останні 20 років подання запитііз отримало дуже 
· значного обсяrу й невпинно зростає щороку. Наприклад, у Великобританії 
протягом зазначеного терміну :кількість запитів збільшилася з 20 тис. до 
40 тис. на рік [2, с.2]. 

В Україні практика "години запитань" до уряду відсутня. Стаття 86 
Конституції України передбачає nраво народного депутата звернутися на 

сесії Верховної Ради із запитом до Кабінету Міністрів України, керівників 

інших органів .z_J:ержавної влади, які, в свою чергу, зобов'язані повідомити 
народного депутата про результати розгляду його запиту_ Водночас Закон 
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"Про статус народного депутата УІ<раїни" передбачає крім депутатського 

апюу (ст. 12), ще й деnутатське звернення (ст. 19), яке відрізшrє;ться :від 
поnереднього колом nитань, процедурою та юридичними наслідками 

розгляду. 

Наявна практика внкористаннн депутатських затпів і з:верне:в:ь св:ідчить 

про два найвm1V1ивіті недолію,r: а) названі форми денутатської діяльності 

не в:абули регулярності ; б) їх зміст, результати розгляду й отрималі 

відповіді, як правило, не оnриmодІJЮються через наявні засоби масової 

інформації. Повністю відсутня статистика про кількість деnутатських 

запиrів і звернень, направлених до органів виконавчої мади протягом однієї 

сесії nарламенту. Текст депутатського запиту друкується лише в 

стенографічному бюлетені засідання Верховної Ради України (п.4 ст. 8. 3. 2 
Реrлам:енту), а відповідь на нього оголотуєгься головуючим на засіданні 

nарламенту тільки в тому разі, якщо на цьому наполягає деnутат. Згідно із 

Законом "Про статус народного деnутата України" злrіст залюу й отримана 

на нього відповідь можуть nублікуватися у "Відомостях Верховної Ради 

України" та газеті "Голос України" ЛИІІІе у виnадку обго:ворешт цих nитань 

на сесії царламеюу й прийняття відповідної постанови (ч.JО ст. 12 ), а 
опришоднення денутатськоrо звернення й відповіді на нього взагалі не 

nередбачено (ст. 19). За даних обставин не дивно, що деnутатські запити й 
звернення до органів виконавчої влади в У-країні досі не стали формою 

забезпеченнн nоінформованості широких кіл громадськості про діяльність 

урядових струкrур . 

Замість "години запитань" в Українському парламенті провод>:гться так 

звані Дні уряду, які вперше було запроваДжено постановою Верховної Ради 
12-го скликання 22 жовтня 1992 р. Відповідно до згаданої лостанови 
Кабінет Міністрів України та Національний банк України повнині надаваги 

народним деnутатам інформацію й відповідати на їхні заnитаяня один раз 

nоквартально. Верховна Рада 13- го скликанвя: встановила щоМісячний 
термін. На сьоrодні така процедура проводиться згідно з Положення..м: <й1ро 

День уряду України у Верховній Раді Україню>, затвердженим Верховною 

Р~ою У:країни 01.02.96 (зі змінами від 07.02.97) [6]. 
Основною метою Днів уряду є: а) ознайомити деnутатів і громадян з 

певною проблемою; б) надати деnутатам можJпшості публі~шо оголосити 

запюання, які ці:Rавлять їхніх виборців; в) одержати необхідну ін.форма:цію 

про дію й використаШІя прийнятих законів; г) одержати інформацію про 

те , як можна поліnпrити конкретний закон, щоб досягти бажаних 

результатів; д) привернути увагу міністрів дорозв'язання певних nроблем. 

Не пізніше як за 5 днів до проведення Дня уряду. Секретаріат Верховної 
Ради передає зведені запитання до Кабінету Міністрів України, а уряд у 
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той же термін надає народним: депутатам аналітичні та довідкові матеріали 

з питань, що розглядатимуться на Дні ypя,.J:JY. Запитання на Дні уряду 

подаються згідно з визначеною тематикою в письмовій формі і мають 

стосуватИся компетен-ції Кабінету Міністрів України та інших центральних 
органів державної виконавчої вл:Щи. Дтrя: інформування народних депутатів 
чJІену уря,пу чи керівнику відповідного центрального органу вИІ<онавчої 

влади надається 15 хв., а длявідnовідей на письмові звернешur ·-ЗО хвилин. 
Одна .година відводиться :відповідям на усні запитаF.ня і 20 хв., -на дебати. 
Наприкінці засідання прем' єр-міністр України й головуючий на пленарному 
засіданні Верховної Ради України підбивають підсумок проведення: Дня 

уряду. День уряду України проводиться відкрнто, з повною радіо- та 

телетрансшщією в запису. 

Положення "Про День уряду УкраїНи" містить рекомендаційну нор1-tу, 
згідно з якою для: більшої поінформованості населення бажано повідомляти 

заздалегідь про дату й мету проведення цього заходу у газеті "Голос 

України". Однак на пракrиці згадана норма майже не реалізується. 

У цілому, підсум:овую'flі nрактику проведення: Днів уряду України, слід 
зазначити, що ця форма є досить ефективною з точки зору забезпечення 

гласності діяльності урядових структур, але мала періодичність її 

проведення (1 раз на :м1сяць) та жорстка обмеженість певною тематИІ<ою 
(не більше двох тематичних пИтаиь) у поєднанні з відсутністю nрактики 

оприлюднення відnовідей на депутатсьr..і запити й звернення значно 

зменшують їх "потенціал гласності" порівняно з тими: форма.JІ.fИ, що 

nрактикуються у зарубіжних країпах з розюшутими парла:меmськими 

процедурами. Тому в новому Законі "Про регламент Верховної Ради 

Украіни" слід передбачити nроведення "години запитань" та обов'язковість 

оnрилюднення всіх деnутатських запитів і звернень, а також ..отриманих па 

них відповідей (за винятком тнх, що містять відомості, я-.tсі. становлять 

охорошовалу законом таємницю). 

При цьому важливо логічно пов'язати обидві згадані форми, Щоб 

"година запитань" використовувалася для відповідей не тільтш на питання, 

подані безпосередньо на засіданні, але й для оголошення письмових 

відповідей на запити, яЮ надійшли завчасно й потребували додатковоЇ 
підготовки. При визначенні irepioдwшocri та обсягу часу "години запитань" 

вважаємо За доцільне перейняти досвід Канади, де на nроведення "години 

зашпань" відводиться по 45 хв. кожного дня ПJІена1ших зас.ідань (приблизно 
о 14 rод.15 хв. період з понеділка до четвергай об llгод. 15 хв. у п'ятницю). 
Ue дасть змогу зробити інформаційний обмін між урядом і детральними 
органами виконавчої влади, з одного боку, і Верховною Радою України та 

громадянським сусіпільством - з іншого, більш оперативним, регулярним 
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та інтенсивним. Це має сУттєве значення для демо:кратизації державно
nравових nроцесів, становле:юrі взаємовідносин між органа.'\1и державної 
влади на консенсуа.ль:Ній, а не конфронтаційній основі. 
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІАСПЕКТИ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВА НА ШФОРМАЦПО ~УКРАЇНІ 

На сучасному етапі державотворення Україна nосідає одне з nровідних 

місць серед nострадянських країн no створенню законодавчої бази 

функціонування: засобів масовсі інформації. Сьогодні в українському 
-законодавстві є nонад десяток чинних законів, що регулюють nравові 

відносини в засобах масової інформації (далі- ЗМІ). Разом з цим на poзrJIJJД 

Верховної Ради України nодано два законоnроекти - "Про інформаційний 
суверенітет та інформаційну безnеку України" й "Про радіочастотні ресурси 

України". Фактично завершено розробку nроеь.'Тів законів "Про захист 

сусnільної моралі", "Про кабельне телебачення". Усе це свідчить про те, 

що в Україні зуе<иллями nарламеюу створюєтЬся нал:ежна nравова база 
регулювання у сфері інформації. 

Становлення державності в Україні потребує формування власного 
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інформаційного простору, а зі встуnом у міжнародний і європейський 

правовий простір ва."юшви:м є входження України у світовий інформаційний 

простір, оволодіння сучаснm.ш інформаційНими технологmш;. З розвитком 

інформаційного простору та сувереніте-ту краіни постає нагальна потреба 

в забезпечешrі інформаційного суверенітету й інформаційної безпеки як 

одного з принцІшів :конституційного ладу Україюr. З державно- правової 

точки зору , забезnечешш стабільності конституційного ладу України, 
охорони Конституції республіки nовинно посісти провідне місце в системі 

національної безпеки (4, с. 241; 2, с.9). Ю.М. Тодика ствердж-)'Є, що це 

комплексно правова Проблема, яка набуває особливого значення в період 

становлення державності, фор:~~,rування nравової системи держави на 

концеmуально новій основі(З, c.l96; 4, с.241). 
Консnпуція України (ст. 17) встановшоє, що забезпечення національної 

бе~ше:ки й оборони Украіни є одним із найважливіших завданЬ д~ржави, 
справою всього українського народу. Забезпечешrя інформаційної безnеки, 

ЯІG є важтш:вим елеме:кrом націона.;1ьної безnеки, має сутТєве значення 

для гарантування державотворення в Україні на демократичних засадах, 
необхідною умовою збереження й примноження духовних і матеріальних 
цінностей. Безпека - це стан захищеності Життєво важливих інтересів 

держави від внутрішніх і зовнішніх загроз. Національна безпека України 

(дaJri - НБ) є складним і батато гранним поняпям у змістовному аспекті. 
Вона включає такі види, як політична, економічна, державна, воєнна, 
інформаційна, науково-технічна, екологічна та інші види безпеки. Держава 

є осІіовним ауб'єктом НБ. Згідно з Констюуцією України (ст. З, 27-29) 
вона гаратує безпеку кожної mодинн й громадянина, їх жнтгя, здоров' я, 

•1есть, гідність, особисту недоторrGнність на всій території України. 

Основний обсяг прав на інформацію міститься у ст. 34 Кснстюуції 
України, в якій закріnлюється право кожного на інформацію, гарантується 

кожному право на свободу думки й слова, вільне вираЖення своїх поглядів 
і переконань, право вільно збирати, використовувати й поширювати 

інформацію усно, письмово чи в інший сnосіб - на свій розсуд. 
Право вільного пошуку й отримання інформації означає право кожного 

звертатися до органів державної влади, громадських організацій і 

nолітичних партій, органів та організацій, приватних фірм з питань, які 

стосуються ос1ювних прав і свобод, закріnленнх .Констюуці_єю України, з 
метою одержання від них необхідних інформаційних данних. 

Право вільно поширювати інформацію означає nраво кожного вільно 

сбмінюватися остаmfьою між суб' єктами правовідносин. Але Конституція 

України разом з цим передбачає обмеження щодо здійснення цих прав, 

JІКЩО це стосується інтересів національної безпеки, територ:і;lльної 
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цілісності чи громадського порядку, з метою запобігашrя заворушень чи 

порушень громадського порядку, для охорони здоров ' я населення, захиСJу
репутапії або прав людини, для запобігання: розголошенню інформації, 

--одержаної конфіденціально, для підтримки авторитету й неупередженості 
правосуддя. Застереження такого плану містяться й у нормах європейського 

права, у нормах міжнародних угод з прав людини . 
Законодавство України у сфері інформації охоплює досить широке 

коло відносин і своїм змістом спрямовано на забезпечення в режимі 

законності оптимального функціонування державних і недержавних 
струюур на засадах гласності, відкритості, врахування органами державної 

влади й місцевого самоврядування громадської думки. На наш погляд, на 

підставі створеної нормативної бази настав час розпочати розробь.'}' 

Інформаційного кодексу України. 
Разом з цим розвиток інформаційно-правового законодавства країни 

відстає від потреб сьогодення, а закони, які регулюють відноении в 

інформаційній сфері, на жаль, ігноруються або їх не дотримуються. Багато 
пробдем постає в правозастосовчій праь.'Тиці інформаційних відносин, а 

саме : вільна преса та захист свободи слова, заашажованість публікацій і 

соціальне становище журналістів , тиск на пресу й непомірні розміри 

судових позовів . На жаль, відсутня: правова основа механіз"Nrу реалізації 

права на інформацію, досить складно захистити право журналістів на 
свободу слова й право користувачів інформації отримувати правдиву 

інформацію . 
Засоби масової інформації в Україні є вільними, їх цензура 

забороняється . Але, . як свідчить практика діяльності ЗМІ, в нашому 
суспільстві цензура існує (відкрита й прихована) і спрямована вона на 

захист не основних державних ікгересів, а інтересів окремих політичних 

. сил і можновладців. З цього приводу Верховна Рада України прийняла 
постанову "Про діяльність Кабінету Міністрів України, іІПІІИх органів 
державної влади по забезпеченню свободи слова, задоволенню 

інформаційних потреб суспільства і розвитку інформаційної сфери в 

Україні" (16 лютого 1999 р.) Згідно з п. 9 цієї постанови Генеральній 
. прокуратурі необхідно в порядку нагляду перевірити факти відмови в 
публікації матеріалів, теле - і радіовиступів осіб, яким це право надано 

законом, а також проаналізувати стан дотримання ст. 15 Конституції У:кра'іни 
про заборону цензури й вжити відповідних заходів. 

Наступ на свободу слова, переслідування: журналістів, незадовільне 

економічне й матеріально-технічне становище Зl\ЛІ та інформаційної 

інфраструюури в цілому- саме на це зверталася увага на парла.vrентсьюІХ 

слуханнях "Інформаuj_йнаполітика України: стан та перспективи", які були 
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проведені Верховною Радою 11-13 травня 1999 р. в Києві, згідно з її 

посталовою від 16.02.1999 р. У них взяли участь керівники міністерств, 
відомств, учені, представники ЗМІ всіх регіонів . На жаль, саме в цей день 

була вимкнута пряма радіотрансляція парламентських слухань,що є 

порушенням чинного законодавства. Припинення радіотрансляції засідань 

Верховної Ради України й вилучення з сесійного залу знімальної техніки 

Національної телекомпанії України викликало глибоке обуреннЯучасників 

парламентських слухань. За їх резудьтатами Верховна Рада прийняла 

посталову "Інформаційна політика України : стан і перспекгиви" від 2 
червня 1999 р. Згідно n. 6 цієї постанови Генеральній прокурюурі України 
запропоновано одночасно здійснити перевірку виступів у ЗМІ по матеріалах, 

які принижують права й національну гідність громадян, розnалюють 

міжнаціональну ворожнечу, й прийняти необхідні заходи для: притягнення 

до відповідальності осіб, винних у появі таких виступів та недопущення 

подібних у майбутньому. 

Одним з перших симптомів у наступі на свободу слова були дії 

виконавчих струкгур проти ЗМІ. Пригадаймо історію з газетою "Правда 

України", випуск якої в порушення законодавства був призупинений 

Мінінформом України за наказом міністра З. Куліка. Головного редакгора 

газети О. Горобець було заарештовано, засуджено Ватутінскькимрайонним 

судом м. Києва на сім місяців, які він відсидів за час попереднього слідства, 

і звільнено з залу суду. Протиправні дії було також вчинено проти газет 

'·'Політика'', "Днепровская: правда" , "Кировоrрадская правда", "Полтавська 
думка". Газети дійсно закриваються з курйозними порушеннями 

законодавства. Так, газеті "Всеукраїнські відомості" арбітражний суд 

присудив до сплати штраф у розмірі 3,5 млн. гривень (на тОй час 1,5 млн. 

дол.). Газета була закрита, незважаючи на те, що справу повинен був 

розглядати суд загальної юрисдикції, а не арбітражний . 
Про ці протиправні дії виконавчої влади щодо ЗМІ стало відомо 

багатьом європейським cтpyкrypa,vr, зокрема, Парла..>.1ентській Асамблеї 

Ради Європи, Організації по безпеці та співробітництву. Ситуація, що 

скла..11ася в інформаційній сфері в Україні, примусила парламентаріїв 

прийняти 15 червня 1999 р. "Звернення Верховної Ради України до Ради 
Європи, Організації по безпеЦі та співробітництву,в Європі, міжнародним: 

парламентським організаціям, парламентам та Урядам європейських 

держав з приводу тривожної ситуації в інформаційному просторі України", 

з надією на розуміння й акгивну підтримку європейської спільноти. Ця 

підтримка сприяла б дотриманню в Україні Конституції та чинних законів, 

свободи слова.й преси, забезпеченню прав і своб.Qд людини, захисту 

демократичних завоювань перших років незалежної України в 
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інформаційній сфері. 
У 1999 р : Президент України був внесений до "Списку Купера" 

л:мериканським Комітетом захисту журналістів ( далі - КЗЖ). 
КЗЖ відверто пояснив своє рішення тим, що Президент України 

· в:и:користовує закони про податки та ліберальні закони як інструменти 
ворожого ставлення до журналістів , виступає проти всяких проявів 
оnозиції. Його "мовчазна згода" з порушеннями проти преси викликала · 
наnа.дИ на редакції газет, замахи на репортерів і редакторів, за~альне 
відч:УПЯ стJ)і.'...у й сам:оцензуру. Профе~_ія журналіста в Україні, як і в усьому 

світі, сьогодні стала дуже небезпечною, свідченням чого є "полювання" на 

журJІалістів , за.,\1ахИ на вбивство, побипя та масові судові переслід'"уваня. 

За останні рокИ в Україні згідно з данними Спілки журналістів 

зареєстровано понад сто протиправних випадків проти працівників ЗМІ -
nьrрабуваня, шаяrаж, за.JІЯЬ.ування та інші методи фізичного й психічного 
вnлnБУ (40 чоловік було вбито).(l) . 

Усе це є результатом недостатнього виконання Закону України "Про 
дерJКавну підтримку засобів масової інформації та соціа;r...ьний захист 
журІІалістів". Негативні наслідки викликає зволікання введення цього 

закоІІУ в дію: близько 15 місяців прийняття закону праь.-тично блокувалося. 
Що ж маємо на сьогодні? Кабінет Міністрів України прийняв постанову 
''f1po реалізацію ст. 14, 16 Заmну України" Про державну підтримку засобів 
масової інформації та соціальний захист журналістів ", яка відкрито 
ІІаділена на обмеження реальних заходів соціального захисту журналістів, 

як це визначено законом. 

З nрийняттям цієї постанови вИникає ще одне заmпання : Хто і як 
буде їі виконовувати . Деякі відповідальні працівникн виконавчих струкrур 
коментуюі:":Ь це становище не дуже коректно. Комітет Верховної Ради 

України з mпань свободи слова й інформації вистуmrв із спеціальною 
заявою " Проти фальсифікапjї Закону України " Про державну підтри.м:ку 

. засобів масової інформації та соціальний захист журна.тrістів". Але, на жаль, 
на цю заяву виконавчі структури ніяк не відреагували. Навпаки 

спостерігаються спроби блокування цього Закону, руйнування його шляхом 

ВJІесення змін, що протирічить самій ідеї державної підтримки та 

соціального захисту ЗМІ. 
Незадовільний стан в Україні зі свободою слова дуже тісно пов" язаний 

зі складним економічним становищем інформаційної сфери в цілому, 
фmансовою залежністю ЗМІ від своїх хазяїв . Наведемо деякі цифри. 
Мабуть, немає таких прикладів, коли редакція того чи іншого ЗМІ 

фінансувалася б достатньо. У цьому році НаціонаШна радіокомпанія 
україни профінансована з бюджету всього на 7 % , газета " Голос України" 
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nопередні И 1999 рік фінансується rіль:ки на ЗО %. І це не єдині приклади. 
А зараз , у період передвиборчої камnанії Президеmа України, деякі 

газети друкують ' так би мовити, заказні статті , які принижують честь і 
гідність кандидатів на цей вИсокий пост, заробляючи на цьому гроші.' Саме 
з виходом на старт передвиборчої президентської кампанії з усією 
очевидністю виnливли недоліки інформаційної політики в Україні, 

nосилилася небезпека в цілому для ЗМІ й для журналістів зокрема. 

Кабінет Міністрів України та структури виконавчої влади, як свідчить 

практика, не тіль:ки не виправляють ситуацію в інформаційній сфері, а 

, взагалі покидають її наnризволяще. Ліквідовано Міністерство інформації, 
а 'замість нього створено Держкомітет інформаційної політики, а це означає, 
що статус цього органу та його керівника знижені, тому що здійснювати 

інформаційну політику буде керівник, який не є членом Уряду України. 

Ще до цього моменту Президент України не призначив· згідно з 

Конституцією України ( 4-х членів ) у с:к.чад Національної Ради України з 
питань телебачення та радіомовлення й тим самим заблокував діяльність 

цього важливого органу у сфері телерадіомовлення. 

У nеріод передвиборчої президентської камnанії Центральна виборча 

комісія прийняла постанову " Про Положення про порядок використання 
засобів масової інформації для проведення передвиборчої аrітації під час 

виборів Президента України в 1999 році" від 18 червня 1999 р . Ця постанова 

спрямована на забезпечення гласності й відкрюості виборів Президента 

України. Зазначеним положенням окресшоються загальні рівні й однакові 

умови використання ЗМІ, друкованих та аудіовізуальних (електронних) 

ЗМІ, умови наданнЯ. без:кошrо:вного (за рахунок кошrів державного бюджету 

) й платного ефірного часу, а також обмеження й заборони, вирішення 
спорів, відnовідальність за порушення чинного законодавства тощо. 

Аналіз останніх публікацій виявляє переваги у висвітленні й 

пронагуванні матеріалів про деяких кандидатів у ПрезидентИ. Проблеми, 

що виникли зараз в інформаційній сфері, _ дуже актуальні й болючі. 

Виходwш з ана.,-rі.зу ситуації , яка склалася навколо свободи слова, можна 
зробити висновки, що необхідно : 

- захистити журналістів від будь-я:ких nерешкод у їх професійній 

діяльності та nротиправних діянь проти них ; 
-встановити граии'ІНИЙ розмір матеріальної шкоди по судових nозовах; 

-прийняти необлідиі за:кони для врегулювання інформаційних відносин 

щодо ЗМІ. 

З цього nриводу, як уже зазначалося раніше, у Верховній Раді України· 
пройшли парламентські слухання, на яких з доnовіддю виступив Голова 

Комітеrу з nитань свободи слова й інформації І. Чиж, у якій він порушив 
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деякі проблеми, що склалися в інформаційній сфері й закликав захистити 

:верховенство права та верховенство ЗаJ<О.Ііу, які є важливим складпн:rсшvІ 

інфраструктури вільної й незалежної преси. 

Вирішення аю:уальних питань правового регуm-овання інформаційних 

відносин повинно бути спрямовано на формування в Україні дієздатних 

tтруктур громадянського сусnільства, становлення суспільних відносин на 

демократичних засадах. 
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. ПЩСИСТЕМИ ПУБЛІЧНОЇ RЛАДИ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
. ЇХ ВЗАЄМОДІЇ 

•Наукове дослідження взаємовідносин інституту місцевого 

самоврядування йдержави неможливо без використання категорії «публічна

влада». У політалогічній і юрццич:ній літературі є декілька підходів до її 

визначення. Напримад, С.С.Алексєєв вважає, що публічна влада як 

різновид (форма) політичної влади означає . наявність у неї особливого 

апарату, який єдиний -представляє все суспільство в цілому, весь народ і 

має свою «публічну» матеріальну базу - . державне, казенне майно, свої 
джерела доходів, податІ<И [2, с. 15]. М.Ф.Орзіх для її характеристики 
використовує такі поняття, як територіальний колектив, територія 

( просторова межа й матеріальна основа дії публічної мади) , обов' яз:ксвість 

рішень їі. суб' єктів для всього насел:ешrn відповідної території. Базуючись 

на даному підході, вчений' у системі публічної влади в:иділяє дві самостійні 
підсистеми- державну владу й органи місцевого самоврядУВання: [9, с. 5 91: 
Tar<y ж позицію займає й В.М. LUаповал, указуючи, що складниками 
публічної влади виступають державна і муніципальна влада,, які 

реалізу:юпся відповідно органами державної влади й ортанами 1vrісце:вого 

самоврядування [10, с. 178] . О.Є.Кутафін і В.І.Фадєєв вважають 

муніциnальну вЛаду і державну форМ3.1"\1И публічної влади, влади народу 

[8, с. 89]. О.Ейхельман підRреслюва:в, що гармонійне поєднання праці 
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держави й місцевого самоврядування, по суті, рівноправних елеменrів у 

n:ублічно-правов.ому цілому, становить мету правильної організації 

раціонального суспільно-державного ладу [7, с. 18]. 
В.Г.Вишняков до системи публічної влади (в широкому розумінні) 

відносить різні громадсьFі організації й об' єднання (партії, союзи, рухи, 

органи І]JОІІ1.адського сfuvrоврядування, самодіяльності та ін.), які є 

організаціями б~зпосередньо самого суспільства [5, с . 36}. В.Авер'янов 
зауважує, що в демократичній державі функції виконавчої влади 

3дійснюються: не лиШе викmочв:о державними суб' єктами: по-перше, вони 
можуть буги делеговані державою органам місцевого самоврядування, а 

також і деяким іншим недержавним струюурам (наприк1Іад, деяким 

громадськv,м організаціям); по-друге (і це -головне, функції виконавчої 

влади у своєму змістовному плані об'єктивно властиві місцевому 

сас-vюврядував:юо, як формі реалізалії так званої публічної влади [1, с . 11]. 
Учені - правники минулого також аналізували взаємовідносини 

державлої влади й місцевого самоврядування, і їх висновки не втратили 

аю:уальності й сьогодні. Самоврядування припускає не шШІе розмежування 

сфер коJVшетенції центральних та місцевих органів, не тільки самосrіЩJ:іс.,ть 

останніх, але і взаємну незалежність. Різниця: міждержавним уnравлінням 

і само:врядува:НняJ\1 у тому, що уряд є носієм державного суверенітету, влада 
ж органів самоврядування не суверенна. З принципової точки зору ця 

різниця ш=щзвича.йно велижа, в1сазує на повну прот~лежність між двома 

інститута.vІИ, npore на практиці в різні епохи й навіть юпrі в різних державах 
сфера компетенції самоврядування так вигадливо перетипається зі сферою 
компетенції держави, приймає такі різноманітні форми, що ця 
rqJотилежність втрачає, nочасти, своє значення [3, с. 240]. · , 

При визначенні відмінних ознак публі'люї влади необхідно виходити 

з історично сформованого розуміння семантики слова «публіЧІГ&ІО> із 

визнанням того факту, що крім державної влади існують і інші її форми, 

суб' єкти якої спроможні впливати на поведінку всіх членів соціально

територіальної спільноти. Отже, пропонуємо ДJІЯ характеристики публічної 

влади використовувати такі параметри: 

а) влада інстиrуціа.іrізована; 

б) зовніпшьо й офіційно вона представляє всю соціально-територіальну 

спільність; 

в) їі С'Jб'єкти здійснюють владні повноваження відкрито (публічно) й 
бс:шосередньо, а не побічиим шшrхом впливають на її об'єкт; 

г) вона має достатні власні ресурси, а також право використовувати на 

'3аrюнних nідставах ресурси інших форм влади для реалізадіі владних 

новноважень у сфері своєї компетенції . 
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Констиrуція визначає основи взаємовідносин держави та місцевого 
самоврядування. В Україні визнаєтвел й гаратується місцеве само
врядУвання. · Аналіз норм права, що регушоють місцеве самоврядування, 

дозволяє зробити висновок, щ~ основним його гарантом є держава. 

Конституція України покладає на державу обов' язок брати участь у 

формуванні доходів бюджетів місцевого· самоврядування, фінансово 

підтримувати його, компенсувати його органам витрати, що виникли 

внаслідок рішень органів дері<авної влади [4; 1996. - N2 30.- Ст. 142]. 
Виключно . законами України визначаються основи місцевого 
самоврядування. До повноважень Верховної Ради України належить 

призначення чергових і позачергових виборів до органів місцевого 

самоврядування. 

Органам місцевого самоврядування законом наДаються окремі 
повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих 
повноважень у повному обсязі за рахунок коштів державного бюджеrу 

України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановлено:м:у 

законом порядку окремих загальнодержавних податків, передає орган&\1 

місцевого самоврядування відповідні об' єкти державної власності. Органи 

місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів 

виконавчої влади підконтрольні останнім [4; 1996.- 1'12 зо ... Ст. 143]. 
Делегуючи органам місцевого самоврЯдування повноваження, держава 

встановлює правові межі їх діяльності , визначає загальнодержавні 

стандарти, гарантує мінімум соціальних благ, які можуть і мають бути 
надані громадянам, і забезпечує адміністративний · контроль за їх 
реалізацією . Повноваження в яких предс;rавлені інтереси держави в цілому 

та територіальнИх громад, повинні здійснюватися органами місцевого 
самоврядування під контролем держави, не порушуючи при цьому 

са:м:остійності і незалежності місцевого самоврядування. Адміністративний 

ко:нгроль над органами місцевого самоврядування має відбуватися таким 

чином, щоб ступінь втручання контролІ;Оючого органу відповідала 

значущості інтересів, які треба захистити [6, с. 35]. На місцевому рівні 
взаємодію з органами місцевого самоврядування забезпечують місцеві 

державні адміністрації. Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» 

визначає, що державний контроль за діяльніспо органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування може здійснюватися лише на підставі , у межах 

повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та закон&.vш 

України, і не призводити до втручання органів державної влади чи їх 

посадових осіб у здійснення наданих їм власних повноважень . Органи та 

посад0ві особи місцевого самоврядування несуть відповідальність у разі 

поруrпеннян.нми Констиrуції або законів України [4; 1997. - N2 24.-Ст. 76) . 
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Чинне законодавство передбачає і зворотне делетування за ріШенням 
відповідних . органів місцевого самоврядування. Місцеві державні 

адміністрації підзвітні й ·nідконтрольні радам у частині повноважень, 

делегованих їм відповідними районними чи обласними радами[4; 1996.
Ns:> 30.- Ст. 118]. Виключно на пленарних засіданнях районмих і обласних 
рад: 

а) заслуховуються звіти голів місцевих державних адмініс.:трацій, їх 

заступників, керівників управлінь, відділів та інших структурних 

nідрозділів місцевих державних адміністрацій про виконання протрам 
соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із 

зазначених питань, а також про здійснення місцевими державними 

а,дм:іністраціями делегованих їм: радою повноважень; 

б) nриймаються рішення про звернення до суду щодо визнання 

незаІ\Оmг.rtми актів місцевих органів виконавчо і влади, яЮ обмежують права 

територіальних громад у сфері їх сnільних інтересів, а також повноваження 

районrtих, обласних рад та їх органів; 
в) приймаються рішення про внесення до Кабінету Міністрів України 

проnоЗицій щодо голови відповідної місцевої державної адміністрації [4; 
1997_-Ng 24.- Ст. 43]. 

Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відnовідної 

місцевої державної адміністрації, на іІідставі чого Президент України 

приіі:має рішення і дає обгрунтовану відповідь. Якщо недовіру голові 

р"'йонної чи обласної державної адміністрації вислови.JІИ _дві третини 

депутатів від складу відповідної ради Президент України nриймає рішення 

про відставку голови !.rісцевоі державної аДміністрації [4; 1996.- N2 30.
Ст. 118] . 

· Постійні комісії за дорученням ради, голови, заступника голови 
районної, обласної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність 
місцевих державких адміністрацій та ї;~ посадових осіб з питань, 

віднесених до відання ради, мають право отримувати необхідні матеріали 

й документи, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд 

їх керівників, а в необхідних випадках на розгляд ради (ст.47). Депутат 

міської (міста обласного значення), районної, обласної ради має nраво 

звернутися із затпом до голови місцевої державної адмініСІрації з питань, 

віднесених до віданняради [4; 1997.-N'l24.-Cт. 49]. 
Закон України «Про статус депутаті в місцевих Рад народних депутатів» 

надає право депутатам місцевІL'< рад звернутися із запитом не тпnе до 

голови місцевої державної адміністрації, а й до його заступників, керівників 

nідділів, управлінь та інших служб місцевої державної адміністрації з 

nитань, що мають суспільне значення і належать до відання ради [ 4; 1994.-
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N<! 24.- Ст. 11]. Положення ч. І ст. 5 Закону У:країни «Про статус деnутатів 
місцевих Рад народних депутатів», що депутат ради не може бути головою 

місцевої державної адміністрації, його заступником, керівником її 

структурного підрозділу, визнано не відповіда.юЧИlVІ Конституції зrіддо з 

Рішенням Конституційного Суду від 13.05 .98 р. Місцеві державні 
адМіністрації разом з постійними коуісіями здійстоють узагальнешщ та 

попередній розгляд наказів виборців депутататvt: [4:, 1994. - N<! 24.- Ст. 23] . 
За пропозицією голови відповідної місцевої державної адміністрації 

скликається сесія районної, обласної ради (ст. 46). За наявності визначених 
законом nідстав голова обласної Київської, Севастопольської міської 

державної адміністрації може пору:mувати перед Верховною Радою України 
питання про призначення позачергових виборів сільської, селищної, місьІ<ОЇ, 

районної вмісті, райошюї, обласної ради (п. 4 ст. 78) йnозачерп:ших виборів 
сільськоrо, селищного, місьІсого голови [4; 1997. - N<! 24.- Ст. 79] . 

Органи виюнавчої влади, їх посадові особи не мають права втручаг..rся 

в законну діяльність органів та посадових ос.іб місцевого самоврядуван:::-m, 

а також вирішувати питання, віднесені Конституціє-ю і законами Украіни: 
до їх відання, крім випадків в:и.конаяня: делегованих їм рада.'І1и повновая<:еm, 

та в інших випадках, передбачених законом. Місцева державна 

адміністрація повюта повідомити органи та посадових осіб місцевого 

с<шоврядування в разі розгляду питань, які стосуються інтересів місцевого 

самоврядування. Місцеві органи виконавчої влади несуть встановлену 

законом відnовідальність перед органами місцевого самовряд';ва:нюf за 

заподіяну останнім шкоди своїми діями або бездіяльніс110, а також у 

результаті невиконання рішень - органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування; nрийнятих у межах наданих їм nовноважень (ч. 3. ст .. ї3) . 
Суб'єкти місцевого самоврядування мають право звертатися до суду 

стосовно визнання незаконними акІів місцевих органів виконавчої влади, 

які обмежують nрава територіальних громад та повноваження органів .та 

посадових осіб місдевото самоврядува.ння [4; 1997.-Ns> 24.~Ст. 71]. 
Взаємодія мо:ятива і в інших сферах · Наприклад, орган місцевого 

самоврядування разом з місцевою державною адміністрацією я:к 

засновником (співзасновником) на базі чи за участю комунальної власності 
та відповідного фінансування з місцевого бюджету може створювати 

комунальний засіб масової інформації (аущовізуальний . або друковаF.ий) 

[4; 1997.-N<! 50.- Ст. 1]. 
Не сприяє вирішенню проблем правового регулювання й те, що 

Верховна Рада України навіть після nрийняття Констюуції України 1996р . 

nродовжує в одній і тій же статті закону вишачати компетенцію суб' єкті в 

різних підсистем публічної влади, що Є підгрунтям для майбутніх 
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конфліктів і непорозумінь. Так, у ст. 8 Закону України «Пр<;> 

гідРометеорологічну діяльність» від 18 . 02.99р. визначаєтьсякомпетендія 

місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування у 

сфері гідіюметеорологічної діяльності [4; 1999. - N5! 16. -Ст. 8]. 
На конституційному рівні була розв' язана надзвичайно складна 

про.блема взаємовідносин влади в центрі і на місцях, а та:кож визначені 

функції і завдання, . яке покликані виконувати місцеві державні 

адмі:ністрації й органи місцевого самоврядування. Положення Основного 

Закону потребують подальшої деталізації в чинному законодавстві, тому 

досить важливою є проблема розмежування компетенції органів ви:конавчої 

влади на місцях та органів місцевого самоврядування, забезпечення їх 

взаємодії, законодаwюго закріплення механізмів розв'язання конфліктів. 

Ефективній діютьності суб' єктів публічної влади сьогодні суттєво 

перешкоджають: 

- в:ідсутність законів які визначали б статус Кабінеrу Міністрів України, 
міністерств, державних комітетів, інших цецтральних органів ви:конавчої 

влади, 

- нечіткість, а іноді й дублювання їх функцій; 
- невизнасrеність у розмежуванні їх компетенції. Основними 

завданнями є: 

формування нормативно-правової бази, що визначає організацію 

функціонування державних органів та органів місцевого самоврядування; 

утвердження принципу законності в їх діяльності; 

ефективне правове й організаційне забезпечення економічних, 

соціальних і політичних реформ, сцрямованих на утвердження й 

гарантування державою конституційних прав та свободе людини й 

громадянина. 
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ДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ПИТАНЬ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 

Одним із основних європейських принципів діяльності органів 

місцевого самоврядування є створення механізмів реалізації соціальних 
прав шодини і соціального захисту населення [ 5, с. 25]. У Законі України 
«Про місцеве самоврядування» цей принциn реалізується через 

встановлення ·nрямих та делегованих повноважень з nитань надання 

громадянам соціальної допомоги та соціальної підтримки. [6, с. 37]-. Прямі 
повноваження передбачають дії органів місцевого самоврядування по 

розробці й реалізації місцевих програм по наданню різних видів доrюмоr 

та соціальних послуг, делеговані -_регламентують дії органів місцевого 

самоврядування щодо виконання державних програм. З цією метою 

відпрацьовуються необхідні механізми, створюються умови, спрямовані 

на реалізацію місцевих і державних програм. 

Оскільки соціальний З<L'ШСТ і соціальні послуrи є кшочовими по:юrf.rями 

в соціальнозахисній діяльності, розглянемо їх зміст і співвідношення між 

ними. 

Соціальний захист являє собою комплекс заходів, по подоланню 

перепон, що виникають у процесі реалізації соціалмmх прав людини (nрава 

на їжу, одежу, забезпечення в старості ч:иу виnадкувтрати працездатності, 

на працю, помешкання та ін..). Головною формою реалізації цих заходів є 

надання соціальних послуг. 

Соціальна послуга - це дії заЮІадів, установ, організацій та осіб, 

спрямовані на забезпечення життєдіяльності людей, які потребуютЬ 

соціального захисту. Для характеристики послуг доцільно їх 

классифікувати за такими критеріями: види послуг, механізм їх надання 

громадянам, об'єкт послути (9, с.4]. 
За видом послуги можна умовно поділити на контЗJ(rні та інформаційні 

-[10, с. 22]. До контактних безпосередньо належать послуги, надання яких 
можливо тільки через контакт з їх одержувачем. Інформаційні послуги не 

передбачають безпосереднього контакту з їх одержувачем, а можуть 
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отримуватнея через пресу, радіо , телебачення. 
За механізмом надання послуги поділяються на систематичні та 

одноразові. 

До основних nрющипів забезпечення соціальними послугами в умовах 
становлення місцевого самоврядування на засадах громадянського 

суспільства слід віднестти такі, що базуються на поняттях «досrупність», 

«ефективність» , «громадська підтримка>> . [7, с. 1]. 
Принцип досrупності - це створення такої організаційної системи 

соціальних послуг, яка задовольняЛа б основні потреби населення, тих 
його верств, для кого ці послуги конкретно передбачені. Особливо це 

стосується :громадян пільгового континrенту, які потребують допомоги 

сторонньої mодини в силу захВорювання та фізичних вад. Реалізація цього 

принципу потребує від органів місцевого с::wоврядУБаННЯ та фахівців, 

які забезпечують населення Сіоціальними та медичними послугами, знання 

демографічної сю:уації на конкретній території, а також розташування і . 

соціальних характеристик житлових масивів, де мешкають громадяни, яким 

неохідні такі послуги. Це дає можливість спланувати розміщення 

соціальних закладів у найбільш доСІуІІНИХ територіально місцях. Реалізація 

нр:ющипу досrупності, передбачає також вивчення і відлагодження 

функціонування самої системи соціальних закладів. Соціальні послуги 

І<онкретного закладу будуть доступними населенню лише в разі 

раціональної організації роботи цього закладу: Рівень інформації, її якість, 
різноманітність- це теж складники цього nринципу [10, с. 22]. 

Ефективність соціалЬних послуг значною мірою залежитЬ від рівня 
rrідготовки соціальних працівників, наявності кваліфікованих 

уnравлінських кадрів, від різноманітності та розвитку форм надання 

допомоги закладами соціал:ьного захисrу . Провідне місце серед таких 
закладів nосідають територіальні центри. 

У м. Харкові територіальні центри є в кожному з 9 районів. У них 
11рацює 1330 фахівців, якіnротягом рокунадають понадпівмільйонапослуг 
І~ , с.2]. Вивчення роботи цих центрів виявило відсутність підготовлених 

фахівців, недостатню спеціальну підготовку на таких наnрямках, як перша 

медична допомога та догляд за хворою людиною (що суттєво знижує якість 

обслуговування), а також керівників nрацівНиків та територіальних цеюрів 

' І питань фандрейзинrу - здобування коштів (що гальмує створення умов 
для роботи центрів nри обмеженому фінансуванні). 

Все це викликало необхідність відnрацювання системи підготовки і 

1 І ерепідготовки фахівців Закладів соціального захисrу населення у вигляді . 
семінарів, нарад, стажувань ТОЩО. Але досвід свІдчить, ЩО вона повинна 
формуватись і· реалізовуватись на базі спеціальних навчальних закладів 
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по підготовці соціальних працівників, яких в Укрзїні в цілому ще 

недостатньо. 

головним джерелом труднощів у вирішенні таких nроблем системи 

соціал:ьного захисту, як подальший її розвиток і ІГ...двишення ефективності, 

є недооцінка регіонального аспекту в підході до цих проблем (:2, с . 76]. 

з цієї точки зору особлиВо важливі два моменти 
По-nерше, практика свідчить, що реалізація принципів дос-г;mюсті й 

ефе:кrІfВНОсті не ·дає бажаІІих результатів без громадської nідrримки, яка в 
умовах. . обмеженого фінансування є - важливим джерелом додаткових 

коппів та фізичної допомоги. Активна співnраця з громадськими 

організація.ии й окремими громадянами дає можливість соціальним 

закладам додатково використовувати спонсорські кошти волонтерів у 

забезпеченні населення соціа.чьними послjrами. 
ДРугий момент стосується розширення Повноважень і можшшостей 

. органів самоврядування. Здійснити це можІJИВо тільки через створенF.я 

широr<-ОЇ системи підтримки органів місцевого самоврядування 

безпосередп:ьо в місцях rrроживання населення (на зразок ради 

самоврядування мікрорайону), розробки локальних: програм соціально

економічного розвитку конкретної території , залучення додаткових 
позабюджетних коштів. В умовах , коли бюджет розраховується з центру 

й оргаnн місцевого самоврядування мають так звану <а<антрольну цифру» 

витрат на соціальlШЙ захист, інших шляхів немає. Особmшу роль при цьому 
мають відіграти місцеві програми соціального захисту населення:, д.J 

реалізації яких необхідно залучати не ті.r...ьки бюджетне фінансування, а й 
коmти: громадських організацій, спонсорів та ін. Головною умовою 

виконання цих програм має бути Ь."Оординація дій усіх партнерів, оскільКІ.і 

всі ви:ди соціальних послуг, передбачені ними, не тільки користуються 

попитому населення, але є такожнадзвичайно важливим суттєви.\1 додатком 

малозабезпеченим громадянам в умовах, колидержавні пporplliVIИ повною 

мірою не виконуються. 

Здійснення координації ви..>..1агає врахування не лише правового статусу 

суб'єктів програм соціального захисту, але :й; того, . що за сучасних умов 

послуги: виступають у подвійній формі - ринковій і неринковій. А це 
істотнИМ чином впливає на те, хто є сіюживачем їх послуг, тобто це 

соціальний статус суб' єктів - програм соціа.lТЬного захисту. 
При реалізації бюджетно передбаченої частини програми соціа,льного 

захиС1У споживачем послуг є головним чином мююзабезпечені гро:мад>rnи, 

при аJІЬтернативнИ.х ринкових формах соціа.11ьних послуг змінюються 

характеристики споживача: оскільки, ці послуги надаються: приватним 

сектором з орієнтацією його на прибутки, то фактично споживачами таких 
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rюслуг є найбільш забезпечені верстви населення (6.-8% від · загальної 

чисельності), хоча в деяких випадках у зв' язку з високою якістю цих послуг 

ними: користуються й інші прошарки. 

Надання: соціальних послуг здійсн:юпься через діяльністІ, громадських 

та релігійних організацій, основна мета якях - полегшення с:траждань 

шодини. Ця допомога надаЕс"Ться у вигляді роздачі гарячої їжі, речей, 
одягу та нагляду за вЮккими хворими. Частково до користувачів цих послуг 

належать ті, кому надапься допомога як через державу (пенсії, с;убсидії), 

так і через місцеві nрограми (матеріальна й нюуральна допомога). 

Таким чином , можна · говорити про партнерські стосунки між 

державним, приватним: сектором і секторомнеурядових організацій у сфері 

соціаJтьІюго захисrу; хоча для державного сеь.тору джерелом фінансування 

є перш ~ш все держ.:~вний бюджет, місцеві бюджети , позабюджетні кошти, 

а приватний секІ'Ор для забезепечення соціальних послут використовує 

е,таспі кошти. Сектор неурядових організацій залучає до сво'іх бюджетів 

тше:нські внески_ Що ж стvсуєт.~>ся таких джерел, як спонсорські кошти, 

благодійні внески, гуманітарна допомога, то вони достуnні представникам 

усіх секторів і можуть використову&'1тися для фінаисуванна соціальних 

nocJryJ· усіма парtнер&V!И. У зв' Я.ЗК)' з цим у сфері фан...1}>ейзйнгу може 
виникнути кшrкуренція. Наприклад, у м.Харкові до 20% звернень за 
сnо.нсорсь:кою допомогою надходя:п, :від органів місцевого самоврядування, 

дер?:f:авшrх структур, які зайl'Ііаютьс.я: соціальни..'І1 захистом громадян, 

біля: 10% звернень - від приватних підприємств з поясненням, що гроші 

будуть в:ююристані на організацію соціаJТ..ьних послуг для населення. 

Надмірна їх чисельність в умовах .І;fедостатньої кількості грошей є 

nричиною для: відмови. До перешкод, що стршv~.ують розвиток міжсекторної 

співпраці в галузі надання соціальних послут, можна віднести відсутність 

на.rrежної інформації та єдиного банку даних на громадян, які потребують 

соціальних послуr: 

Згідно з тими повноваженнями, що їх мають місцеві органи 

самоврядування у сфері соціального захисту населення [6, с. 7-39]., 
об' єдн;;wчим органом на місцевому рівні в стосукках між суб'єктами 

соціального захисту виступає Обласна координаційна рада з питань 

соціальної політик..ч. Оскільки членамі цієї ради є представники всіх 

державних crpyrayp, органів місцевого са.'v!'оврядування та громадських 

організацій, від яюІх залежить виконання соціальних програм, сама вона 

визначає на."Ірямки надання l'ІШдичІшх та соціальних послуг населенmо й 

об'єднує всі :1-усилля для його соціального захисту. 

Більшість закіІадів соціального захисrу (районні відділи субсидій, 

сот.J,іап-ьr.і:ого захисrу населення, територіальні центри, пансіонати для 
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ветеранів та ін.) підnорядковані безпосередньо управлінню 

облдержадміністрації. Тому місцеві органн самоврядування найбільш 

ефективно діють в організаційно-методичній та організацшно

rуманітарній сферах. НапрНКJІад, nрограма «Основні напрямки соціального 

захисту населення м.Харкова у 1999 році» [8, с.2) передбачає здійснення 

організаційно-методичних заходів (моніторинг, створення банку даних та 

аналітична робота, технічне забезпечення програми, підвищення 

кваліфікації фахівців), надання адресної матеріальної допомоги окремим 

верствам населеJШЯ (різним категоріям дітей-інвалідів, студентам-сиротам 

та дітям без батьківського піклування, неnрацюючим та одиноким матерям 

та ін.), надання допомоги в натуральному вигляді. Слід особшшо відзначити 

орієнтацію nрограми на адресний характер доnомоги - один з найбільш 
ефективних шляхів подолання бідності та її наслідків [ 4, с. 17]. 

Дослідження _ринку соціальних послуг і можлИвостей соціального 

захисту населення свідчить про необхідність громадського, 

демократичного й легітимного впливу на покращання їх стану. 

Загальновизнаним суб' єкrом такого впливу на місцевому рівні висrупає 

громада [5, с. 8]. Територіальна громада є об'єднаним споживачем 
соціальних послуг. Вона має можливість впливати на nроцеси розвитку, 

фінансування й ефективність соціального захисту населення. Механізм 

такого впливу вкшочає організацію звітів nредставників органів місцевого 

самоврядування перед населенням конкретних територій , направлення 
звернень від громадян, рад мікрорайонів, домових комітетів стосовно 

І<Онкретних ситуаujй, що виникають на певній території та в суспільсТві в 
цілому, формулювання nропозтщій з тих чи інших питань. НапрНКJІад, 

широко відомо рішення Конституційного С'уду України про скасування 

деяких нормативних до~ентів, nрийняте під впливом територіальних 

громад через подання депутатів Верховної Ради України. 

У діях органів місцевого самоврядування актуальною виступає 

nроблема використання досвіду західноєвропейських країн щодо 

соціального захисту населення й надання йому соціальних послуг. Щоб 

оцінити можливості його застосування за соціальних і nравових умов 

самоврядування в Україні, розглянемо організаційно-методичну й 

гуманітарну роботу з надання соціальних послуг, а також їх фінансування. 

У сфері ?рганізаційно-методичної та гуманітарної роботи органи 

місцевого самоврядування використовують закордонний досвід 

(Німеччини, Щвеції, Фінляндії, США .. , Великобританії) , особливо при 

організації соціальних та медичних послуг. У м.Харкові, наnриклад, він 

знайшов широке застосування і виявився досить ефективним: 

створюється широка система надання соціальних по~луг населенню, 
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.відкрито територіальні центри по обслугову.вашuо одиноких літніх ' 

громадян та інвалідів, іюпі центри соціальних послуг і захисту населення. 

Досвід західноєвропейських країн з питань організаці] дещо 

тvаасформувався й позитивно вплинув на діятrьність зак.чадів і служб 
содіальнош захисту населення. У той же час опановані організаційні 

заходи, на жаль, мають вкрай недостатнє фінансове забезпечення, у зв' язку 

з •пrм суттєво страждає рівень якості послут. (Приміром, кошти, які повішні 
'Іаl<JJ.адатися rs бюджет на nроїзд соцпрацівників у міському транспорті, з 
року в рік не виділяються). 

Неуперер;жений аналіз дій органів місцевого са.\юврядуванюr з 

питань соціальв:оrо захисrу населев:ня свідчи:ть, що їх правовий простір і 

набутий фахівцями досвід входять у протиріччя з фінансовими 
можливостями. Але, керуючись Заков:ом України «Про місцеве 

самоврядувашш з Україні», на-віть в умовах обмеженого фів:ансування 

органи місцевого самоврядуванР.я можуть зробити злачно більший внесок 

в розвиток системи соціального захисту населення та підвищення її 

ефекгивності. 

Перш за все, в:еобхідно відпрацювати методи збору й вивчення 

необхідних даних, за допомогою яких моЖна забезпечити раціональне 
j)Озміщення та оргав:ізацію надав:ня соціальних і медичних послуг 

населенню , а також налагодити використання . всіх. каналів інформації 

органів місцевого самоврядуванюr як для інформуванюr населення по 

соціальним питанням, так і для одержання зворотнього зв' язку. Це 

дозволить якісно скласти соціальні ту_;шрами і впроваджувати ефективні 
соціальні nослуги. 

Потребує вдосконалення система професійної підготовки соціальннх 

nрацівників з орієнтацією на спеціалізовані :навчальні заклади . 

Надзвичайно іuауальним є вnровадження фінансування соціальних програм 

неурядових організацій через проведення конкурсів та наданюr державного 

замовлення на ви:конанюr соціальних послуг населення. 

Для забезпечення подальшого розви:тку діяльності органів місцевого 

Сfімоврядування у сфері соціального захисту необхідно: 

- відпрацювюп такі методи в своі:й роботі, які можна використовувати 

11 ри спілкуванні з Потенційними сnонсорами з метою залучення додаткових 

коштів на виконанюr соціальних програм і - розширення соціальних та 
.н дичних послуг; 

- створити єдиний банк даних на всі пільгові категорії населенюr, який 
б:v ь би дос·rупним для представників усіх секторів nартнерсь:кої співпраці 

у сфері надання соціальних послуг; 

- організуВати систему звітів органів місцевого самоврядування 
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nеред своїми rромадяна1\1и для налагодження контактів, необхідних для 

nідвищення ефективІ:ІОСТі місцевих соціальних програ~; 

-налагодити контакти органів місцевого самоврядування з депутатами 

:всіх рівнів для вирішення Місцевих та державних проблем соціального 

захисту населення; 

- вивчати й використовувати досвід інших організацій щодо надання 
соціальних послуг, поширювати його шляхом про.ведення семінарів та 

розробки методИ'llіИХ рекомендацій; 

- організувати робо:rу рад з координації діяльності всіх закладів та 

організацій соціального захис:rу населення. 
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llРАВОВИЙ СТАТУС НАРОДНОГО ЗАХИСНИКА ' 
В ІСПАНІЇ 

Світовій практиці відомі різноманітні інсппуці.ї, які своєю діяльністю 

забезпечують нагляд за дотриманням прав людини. Важтrиве місце серед 

1ІИХ посідає _інсти:rут омбудсмена, який діє майже в 100 країнах світу. Його 
створенюr й діяльність відкрили нову сторінку у відносинах між державою 

та rромадяна..мл, значно демократизували сам ста:rус людини й rромадянrrна 

nідвищилв захищеність їх прав та свобод від зловживань з боку органJБ 
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державної влади. 

Становить інтерес дослідження цього інституrу в Іспанії, оскільки ця 

країна (як деякою мірою й Україна) розпочала побудову демократичного 
суспільства, маючи за rшечима тривалий період існування авторитарного 

pewJIIvry. Тому не випадковим було прагненЮІ законодавців Іспанії створити 
і1 забезnечити всі необхідні :умови й засоби, які гаран::rували б повагу й 

·~ахист JЧ)ав людини й не допустили б повернення авторитарного режиму. 

Одним із проявів цієї тенденції й було .запровадження інституту Народного 
'І<Іхисника, введення якого прискорила свого часу спроба здійснення 

nрофранкістського заколоту [2]. Вважається, що це було одне з найбільш 
кдашrх державно-правових нововведень на стадії переходу від режиму 

Франко до демократії. 

Модель омбудсмена Іспанії наближена до "сильної" класичної 

ІІtведської моделі, що, на думку дослідників цьоrо інституту є вІШравданим, 

tю Це робить інститут Народного захисника здатним ефективно захищати 
11р::іва гром:а,цян особливо на cyчacнOllfJ' етапі, коли зростання повноважень 

органів державної влади повинно супроводжуватися зростанням міри 

' Іахисrу прав громадян і перш за все від самих же органів державної влади. 

Згідно з законом Іспанії "Про Народншu захисника" від 6 квітня 1981 р. 
І !ародний захисник- це уповноважений Генеральних Кортесів, який 

Іірюначається ними для охорони прав людини та здійснення нагляду за: 

'\інльністю адміністрацій терміном на n'ять років : Він nідзвітний 

І uнеральним Кортесам, які керують його діяльністю через Голову Конrресу 

•і !олову Сенату [4, c.l58]. 
При.значешш на посаду Народного захисника зДійснюється Конrресом, 

1 •(1раною вважається особа"-яка атрnмала трип'ятих голосів членів Kompecy 
t 1ула затверджена такою ж кількістю голосів у Сенаті. Якщо необхідної 

1 ідьrюсті голосів nретенденrу отримати не вдається, то не пізніше ніж 

'Іvрез місяць висувається нова кандидатура й обраною вважається особа, 

111 а зібрала триn'ятих голосів у Конгресі й абсалютну більшість голосів у 

І \;паті. 

ВИС'jВання кандидатур (чи кандидатури) на nосаду Народного захисника 

11 ровадять сnеціально призначені комісії Конгресу й Сенату простою 

tІtJ1ьшістю голосів на сnільному засіДанні rriд головуванням Голови 

l І1Нrресу. У т;з.ком.у ж nорядку здійснюються висування й вибори його 
Ін>мічників, ЯЮІХ рекомендує комісії Народшrn захисник. 

Законом не встановлено спеціальних вимог щодо кандидата на nосаду 

( 11рофесія, віІ<, правозахисна nрактика), і Народним захисНІІКом може бути 
ІІ(>раний будь-який nовнолітній ісnанець, наділений у повному обсязі 

1 ромадянськими й політичними правами. Однак nосада Народнdго . 

51 



захисника несумісна з будь-яким nредставницьким :маНДатом, політичною 
посадою чи діяльністю, з членством у політичній nартії чи з виконанням: 

керівних функцій або служ-бових обов ' язків у політичній nартії, профспілці, 

асоціації, об' єднанні, з перебува.ння.м на дійсній сл:ужбі в органах публічної 

адміиістраці'і, зі здійсненюrм судової чи прокурорської діяльності та будь

якою іншою професійною, комерційною, трудовою діяльністю .. 
Такий іrідхід спрямований на те, щоб гарангувати більшу незалея<Ні.сть 

Народного захиснИка .в здійсненні своїх фунrщій. Важливо nідкреслити: й 
те, що1сп3Jіськ:и:й омбудсмен кориСІ)'ється правом н:едоторканності . Він не 

може бути затриманий, заарештований, оштрафований, піддаюпl 

кримінальному переслідуванню чи судовому покаранню за :висловJповання 

чи дії , здійснені nід час виконання своїх слулrоових обов'язЮв. В :інших 
випадках Народний захисник у періо,д виконання: своїх обов' язЮв не може 

бути затриманий чи заарештований, окрім ви.п:адків затримання на місці 

злочину; в цьому випадr<у його затримання, арешт, притягнення до судової 

відповідальності здійснюються виютючно палатою з кримінальних справ 

Верховного Суду Іспанії. Достроково nовноваження омбудсмена Ісnанії, 

окрім випадку винесення обвинува,їЬного вироr<у за здійснен...'іЯ тяжкого 

злочину, можуть бути nрипинені тільки у випадr<ах його відставЮІ, смерті 
чи несподіваної втрати здатності виконувати свої функції, а також при явно 

недбало:му ставлеНІПО до виконаІШЯ своїх службових обов'язЮв. 

Діяльність Народного захисника не nриnиняється у виnадку розnуску 

Генеральних Кортесів, коли вони не засідають, коли заЮнчився термін їх 

повноважень, або коли оголоmенно надзвичайний чи воєнний: стан. 

ОчевJЩНо, що все зазначене, як і положенняч.l ст. б Закону, що "Народний 

захисRИК ... не отримує вказівок ні від якого органу. У здійсненні своїх 

функцій він незалежний і діє згідно своіх переконань", служать свого роду 

вагомими правовими гарантіями його діяльності. 
Сфера діяльності омбудсмена Іспанії - це відносини між особою й 

органами держави, іх посадовими та С.JІуJJіі5ов'ими особами (міністри, 
адміністративні органи, службовці та інші особи, які знаходпьсяна СJІ:у)[<бі. 

в публічній адміністрації) . Крім того, Народний захисник наділений nравом 
здійсRЮвати наг!1ЯД за діяльністю Регіонального автономного утворенш і 

за дотриманням прав людини військовою адміністрацією, але без втручання 

в керівництво національної оборони. До ньоrо надходять також скарги з 

nитань функціон)rвання судової адміністрацй. У цьому вишщ:ку омбудсмен 

направляє скарги в прокурюуру для розслідування їх вірогідності й вжиття 

своєчасних заходів по усуненmо порушень прав громадян або передає їх 

коnії в Генеральну Раду судової влади, або повідомтоє :rrpo це питання 
Генеральним Кортесам. 
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Закон водночас обмежує сферу діяльності Народного за.'<исниіа. До 

його компетеІщії не входять ті справи, де громадяни взаємодіють .між собою, 

або з яких очіRується винесення судового рішення. Він також призупиняє 

розгляд справи, якщо зацікавлена особа подає позов чи скаргу в суд першої 

інстанції чи Конституційний суд країни. Однак це не є перешкодою для 
. . 

розсmдування захисником загальних порушень прав людини, зазначених 

у скарзі. У будь-якому випадRу він стежить за тим, щоб відповідний орган 

чи посадова особа усунули названі в ній nорушення nрав. 

Діяльність омбудсмена Ісnанії більш демократдчна й менnr 

формалізована nорівнянна з іншими державними органами, що 

здійсю{)ють захист прав громадян. Він не такою мірою обмежений 

правовими рамками. Скарги nо:цаються Народному захисникові 

зацікавленою особою із зазначенням їі nрізвища, місця nроживання, чітким 

почерком на звичайному паnері без стягування державного мита. Усі 

службові послуги Народного захисника здійснюються ним безкоштОвно, 

із заявників не береться також плата за доnомоrу адвоката й nрокурора 

nри вирішенні скарг. 

КонтРольні функції ісnанського омбудсмена здійснюються nерш за все 
на підставі скарг, тобто основним методом його роботи є розгляд і перевірка 

скарr на порушення nрав людини. Звернутися до Народного захисника може 

кожна фізична чи юридична особа без будь-яких обмежень. Він реєСТрує 

всі скарги, які надійшли до нього і nровадить розслідування зазначених у 

скарзі фактів порушень. Якщо ж скарга незначна чи анонімна, або її розгляд 

не належить до компетенції захисника, або містить недостовірні дані, 

неіснуючі nретензії, він відхиляє і:ї розгляд. В останньо:rvtу випадку письмово 

обгрунтовуються мотиви віДмови розгляду скарги. Рішення Народного 
захисника з цього nриводу оскарженню не nідлягають. 

Здійснюючи свої обов' яз кн по розгщцу скарг, омбудсмен користується 

досІпь широкими nовноваженнями. Так, nрийнявши скарrу-до розгляду, 

Народний захисник повідомляє про неї відповідні адміністративні органн 

чи служби, для того щоб їх керівники не пізніше ніж через 15 днів дали 
пояснення по фактах порушення nрав, викладених_у скарзі. Якщо ж скарга, 

по якій nровадиться розслідування, стосується nоведінки посадових осіб 

чи державних службовців, які nорушил~-1: nрава nри виконанні своїх 

службових обов'язків, то вони зобов'язані в десятиденний термін дати 

nисьмове nояснення Народному за..'<исникові з Додатком усіх необхідних 

(на їх думку) документів, які підтверджують правомірність їх дій. 

Омбудсмен може перевірити вірогідність nоданих документів, інших 

JІ,Оказів і в нео?лідних випадках 3апроnонувати державному службовцю, 

nосадовій особі провести зустріч за участю всіх зацікавлених по даній 
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справі осіб з метою вретуmовання: конфлікту й поновлення їх nорушених 

ІТрав. Відмова дати ІТояснення по скарзі з боку адміністратмвн:и:х органів, 

службових і посадових осіб може бути розцінена Народним захисюї1сом як 

переШІюда, що затруднює виконання його фующій. 

Д1ІЯ реалізації своїх правоза.-хисюfх фун:кцій інсrюут ом(~удс:м:ена Ісnанії 

наділений відповіднями правовими гарантіями. Так, усі органи й 

організації, їх посадові особи зобов' язані надавати Народному захи:сшш.ов · 
доЛомоту в його розслідуваннях та інспекціях. На стадії перевірки скарги 
чи в процесі розслідування порушення ІТрав людини він · за власною 

ініціативою може безперешкодно відвідувати будь-якуустанову пубіllчної 

адміністрації, зустрічатися зі службовцями й особа,'\1и, ят<і знаходлться на 
\ 

публічній службі, з метою перевірки фактів порушення зловживання 

владою, отримання й вивчення необхідної для вирішеюrя ск.арти 

документації . Йому не може бути відмовлено в доступі до будь-яких 
службових паперів чи адміністративн:Их документів або тих, що стосуються 
діялr,ності чи служби об' єкта розслідування. Не становлять виняток і 

секретні документи. Якщо ж захисникові відмовлено у видачі останніх, то 

рішення про це повшrно прийматися Радою Міністрів. Однак, якщо він 

вважає, що такий доь.-ум:ент може значним чином вплшrути на позитивне 

вирішення справи, то доводить це до відома Членів спеціальної комісіІ 

Конгресу й СенаJУ, ЯІ<і спрюооть йому в отриманні потрібної інформадіі: 

по цих документах. 

Протидія чи негативне ставлення до діяльності омбудсмена Іспанії з 

боку будь-якої установи, службовця чи особи, яка знаходиться на слркбі в 

публічній адміністрації, можуть бути предметом спеціального nовідомлеюІя 

Генеральним Кортесам. lЦодо службовців , які вчИняють перепони: 

розслідуванню матеріалів скарги, відмовляються наДавати необхідну 

інформацію, утруднюють доС1}'П до службових па.ттерів чи адм:.іністративної 

документації, Народний захисник передає наявні документи з відповідною 

заявою в прокуратуру для вжиття правових заходів. 

При розгляді скарг захисюr:к. повинен детально оціюrти, чи це й,хrеться 

про скарту індивідуального характеру, чи вона має більш широкий аспект. 

Надійним індикатором при цьому стає частота й кіль:r<іс:Ть поданих скарг 

однакового характеру. Виявлення й вивчення недоліків у діяльності органів 

влади за допомогою таких даних є однією з функцій іспанського 

омбудсмена. -
Народний захисник здійснює свої контрольні функції не тільки на 

підставі поданих скарг, а й за власною ініціативою , за обов' яз ком служби. 

Він має право відкривати провадження в справі й ІТритягати до 

відповідальності службовців і громадських уповноважених урядового чи 
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ад;-.Ііністративного рангу, а таJ<Ож місцевого рівня без будь-якої nопередньої 

письмавоі сю1рги. 

У своїй діяльності з'l.Хи.сник не обмежений тільrш вузькоюридичними 

рамк<:L\fИ, тобто він контролює не тільки закошrість і доцільність актів та 

дійорганів влади, іх посадових осіб. Вінуповновжений виявляти, що стало 

nричиною скарги (зловживання, дискримінація, помилка, свавіллЯ, 

недбалість , упущення:), rюtrrрошовати відповідність актів і дій органів 

державної влади, і:rосадових, службових осіб закону, встановлювати 

нстю3у:мність, неспРаведливість рішень, перевіряти їх цілі й підстави 
Харюперною особливістю діяльності Народного захисшІка в Іспанії 

нк ш:ісередника між чюмащпІЮ\1И й. органами влади є те, що він не має 

ніякої можливосгі безпосередньо корегувати рішення органу чи особи, яка 

rюрушила права людини, тобто він не має повноважень змінити чи 

а:е:улювати акти й рішення публічної адміністрації, а може тільки 

·Jа..чропо:нувати змінити критерії і:х використа..чня:. Якщо ж у результаті с:воїх 

розсліду_вань захисник nереконується, що виконання: норми може сщ:шяти 

впюІК11Сонню несправедливих чи небезпечних ситуацій для осіб, які 

підлягають адміністратJ:ffіному впливу, :він :може звернутися у повноважJП.fЙ 

орган чн ад1-rlністрацію з пропозицією :внести зміни в цю норму 

Народний захисник наділен~й також правом звертатися в 

Кон.:титуційний суд Іспанії з заявою про неконституційність певних 

'!аконодавчих: положень. 

Незважаючи на л:;, що омбудсмен має право тільки рекомендувати, а 

не зобов ' язувати юнеонувати свої вказівки, форми реагування захистІка у 

вшrадтqт виявлення порушень заJ<Ону, прав rромадян різноманітні. Він може 

наnравляти органам і службовим особам публічної адміністраціі 

~snу:важення, рекомендації, пам'ятні заnиски з приводу їх законних 

обов' язків, а також ІГропозиції по усуненню порушених прав_ Не nізніше, 

ніж через місяць ці органи й особи зобов'язані дати письмову відповідь із 

зазначенням вжитих заходів_ Якщо такої відповіді Народний захисник не 

одержав або ж ніяrшх заходів по усуненню порушених прав не було вжито, 

він може зробити спеціальне повідом;rення П? суті справи й про 

запропоновані рекомендації міністерству відповідного департаменту чи 

предслшюша.м вищої влади відповідної адміністрації. Якщо ж і від них 

він не отримає пояснення, то шсrюча є дані факти порушень прав людИШІ в 

своєму щорічному звіті чи спеціальному повідомленні Генеральним 

Кортесам із зазначенням прізвищ представниЮв влади чи службових осіб, 

я.кі зайняли позицію, яка, на думку Народного захисника не сприяла 

позитивному вирішенню питання поновлення порушених. прав_ 

Таким чином, дуже важливою формою реагування, притаманною 
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ембудемену Іспанії, є його щорічний звп і спеціальне повідомлення 

Генеральним: Кортесам, де він, окрім вищезазначених фактів, повідомляє 
також про кі~кість скарг, що надійшли до нього за рік, про скарги, які він 
не прийняв до розгляду, які відхилив, вказує причиюr відхилення, а також 

про кількість скарг, що були ним розглянуті позитивно. У ЩL"- доі\УМентах 

захисник аналізує nорушення прав громадян, що зустрічаються найчастіше, 

зазначає недоліки в · діяльності органів публічної адміністрації, їх 
посадових і службоВJ.іХ осіб, інформує про випадки неправильного 

тлумаченНя й застосування законів, висловлює свою точку зору щодо 
вдосконалення законодавства та практики його застосування. Ці матеріа!ІИ 

обов ' язково публікуються. · 
Народному захисникові при здійснені ним правозахисної діяльності 

надають допомогу його перший та другий ломі 'Шики, яким він може 

делегувати свої функції і які заміНЯІОТь його в порядку черговості у вИпадку 
тимчасової нещ~ацездатності чи дострокового припинення його 

повноважень . Окрім того, Народний захисник відповідно до реrламеmу 

й у межах кошторису вільний призначати асистеmів, необхідних йо:му 

для здійснення правозахисних функцій. Особи, які знаходяться на слуі!Фі 

у Народного захисника, в тому числі й помічники, Щшпшшють виконувати 
свої повноваження з моменту встуnу на посаду новообраного Народного 

захисника.· 

Інститут омбудсмена Іспанії ніякою мірою не претендує на 

монополізацію функцій захисту прав людини. Разом з тим, йо:муприта.ІІ1анні 

особливі рисИ й низка переваг, що вигідно вирізняють його в системі 
правозахисних органів . Слід зазна'Lшти, що післЯ призначення першого 

Народного Захисника його апарат букваJТ...ьно був завалений скаргами. З 
часом кількість скарг стабілізувалася й уже в другій половині 80-х років 
с:кладала в середньому 12500 скарг на рік Однак останнім часом знову 
з' явилася теІЩеrщія зростання числа скарг. Наприклад у 1991 р . їх надійшло 

25730, із них до розгляду було nрийнято біля 6000 і біля 19000 було 
відхилено. 99,27% скарг у 1991 р. були індивідуальними й 0 ,73%. 
колективними; 36,26% надійшло від nрацівНИУjв, 4,14% - від осіб, які 

перебувают~- у місцях позбавлення волі, 2,4% - від студентів [1, с . 178, 
179]. Усе це говоршь про високий авторитет інстюуrу омбудсмена в Іспанії 
і про його значну роль у забезпеченні прав людини. 

Список літератури: l.Гладьааев В. Институт пародного защитни ка 

(омбудсмена) в Исnании 11 Констиrуц. вестн. - 1992.- N~ 13. 2.Макаренко С. ЧтсбьJ 
чиновник не путал закон и дь1шло !І Голос УкраиньІ.- 1997 .- 12 марта . 

З.МарцелякО.В. Статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 
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И. В. Спасибо-Фатеева, 

канд. юрид. наук 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО С ПОЗИЦИЙ ТЕОРИЙ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

При харакrеристике акционерного общества как юридич.еского лица 

след:rет исходить из классического подхода, основьшаясь на теориях 

юридических mщ, а тю:оке принимая во внимание функции юридического 

;шца п анаJшзируя признаки юри,Lщческого лица. 

Теория: фи:кций с различними ее ответвленF.я..ми, пожа..чу:й, бьrла и 

остается сам: ой распространенной, родоначальником которой считается папа 

И.ннокентий IV, заявивший, что ,корпорация существует лишь в 

чоловеческом воображении, что зто фикция, придуманная разумом·. 

Р<:~зработчиком теоретической базьr теории фикции в континентаі:rьной 

1 1раво:rюй нау-ке явилея Ф . К.Савиньи, утверж,давший, что юридические 

JІИца - зто <.<лскусственньrе, допущенньrе в сиЛупрастой фиющи субье.ктьD>, 
обьясняя зто тем, что истинньrм суб:ье.ктом права может бьпь лишь человек 

І\аК волесrюсобная личность (2, с. 16 5). В СІІІА основу применения теории 
фющии положило вьrражение судьи Маршюта о том, что <<корпорацИя есть 
нскусственное существо, невидимое, неосязаемое и существующее лишь с 

ючки зрешш закона. Будучи чистьrм созданием: закона, :корпораціш обладает 
JШШЬ теми свойствами, которьrе ей сообщил е~ учредительньІЙ акт, прямо 

ІШИ предполагая их необходимьrми для ее существования>> (17, с. 30-31). 
Критики зтой теории отмечали, что она ничего не привносит в 

обьяснение понятия юридического лица, что зта теории ясна для 

11оверхностного взгляда, но туманна для того, :кто хочет установить 

ІІСТИНН)'Ю сущность юридического лица (2, с.lбб). В отношении подобньrх 
· sамечаний можно ЛlШІЬ сказать, что именно зтой теорией бьшо проведено 

размежевание между физическим и юридическим лицом . 

Современньrми последователями зтой теории в ее развитие предла

І нст<.:я расширение использования функций фиющй для характеристики 

11ризнаков юридического лица, в том числе фикции цели, под которой 

11оним:ается ответственность, и фющии обособленного имущества для 

ІІСсения зтой ответственности (l, с.98). Таким образом, фикция как бьr 
11rохшзьrвает все признаки юридичесr<Ого лица и цели его создания, которьrе 
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также сводя.тся кодному из зтих признаков. 

Несмотря на упреки в том, что большинство остальньrх теорий 

являются см:ежньІМи с теорией фикции, производньrми от нее либо вовсе 

ее разновидностями, зта теория является чуть ли не единственной, которая 

не пьпается рассмотреть в юридическом лице какой-либо символ, 

декорацию того, что за ІППІ1 скрьrnается, вьmвление так назьшаемого сгуст.ка, 

характеризующего все то, что и является истинной сущностью зтой 

искусстве:нной конструкции. · 
Так, теория делевого имущества, представленная А.Бринцем, исходит 

из того, что главнь1м для имущества является не его принадлежиость :кому

либо, а его назначение для чего-либо. В nреломлении зтой теории І\ 

современнь1м дополнениям: теории фикции получается, что целевЬІм 

назначеннем имущества юридического лица является ero сохранею-rе и, 

может бьrгь, даже сnасение от ответственности, которую может нести шщо 

физическое. В зтом смьrсле не только остается актуальнЬІм упрек зто:й 

теории в абстраrировании имущества от субьекта («имущество, 
принадлежащее цели, не может одновременно принадлежать лицу» , 

«имущество nовисает в воздухе, остается без субьею·ю> (2, с. 167)), но и 
сохраняется неразрешимое противоречие: если имущество требует только 

своей сохранности, то для зтого нет необходимости в использовании 

конструкции юридического лица. Имущество с зтой целью можно вложить 

в банк, использовать для инь1х непредпринимательских целей, 

исключающих риски ответственность. Очевидно, что все же целью явля:ется 

прибьільное использование такого имущества с соблюдением условия 

максимальной сохранности его самого и исключительной сахранности 

другого имущества собст:5енника, не вложенного в предпринимательскую 

деятельность или вложенноrо в другие юридические лица. При зтом вряд 

ли допустимо так категорично заявлять о «висшцем в воздухе безсубьектном 

имуществе» . Понятно, что зта теория (каки любЬІе другие) строится на 
некотором смещении акцентов в пользу того или иного фактора и не дает 

оснований утверждать, что тем самЬІм отверrаются иньrе основопо 

лаrающие составнь1е часги констру:кций собственности, юридических лиц 

ипроч. 

Иное см:ещение акцентов привело и к mюй теории - кол..rrективной 

собственности, основой которой явилось обоснование создания 
юридического лица для существования коллективного имуществ3 . 

родоначальником которой бьш М.Планиоль, а отечественньrм 

предст.авителем- Ю.С.Гамбаров (2, c.l70;16, с. 154,155). Зта теорияхсrа 
и бьш:а раскритикована классиrФм советской цявилистики С.Н.Бра:гусе:м. 

однако следует обьекіивно сценивать л:у критШ\J ученого, относяrцJІЮся J( 
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советекому зтаnу развития права. После реформирования собственности в 

Украине и возникновения колле:ктивной ее формьr именно зта теория· и 

1 юслужила основанием для шшструкций коллективньІХ предприятий и иньrх 

юр:идичесюrх лиц негосударственной формьт собственности, в первую 

()•tередь, хозяйственнь:rХ обществ. 

С одной стороньт, создание акционерНЬІХ обществ Rак собственников 
11мущества, образаванного путем· продажи акций либо (что особенно 

. ·а рактер но!) путем приватизации имущества госу,царствеЮІЬІХ предприятий 
11 своей осr-юве имеет теорию созд·ания структурьr с зффективньrм 

~rсханизмом собственности ( т. е. чтобьr физиqеские лица, наполняющие 

·vщность юридиqеского лица, чувствовали себя собственииками). Зти и 

1 юдобньrе призьmьr бьши особенно аюуальньr со времен перестройки и до 

на'іала процессов приватизации. С другой стороньr, становилось все более 

о•rевІЩНЬІМ, что факгиqески никакого чувства собственности по отношению 

1\ акционерном:у обществу акционерьr непосредственно не испьльrвают. 

\Іх отношение к собствеь<юсти общества опосредовано их акциями, с 

rюмощью каторьrх и достшается цель удовлетворения их интереса, решения 

1 t.:.X или иньrх вопросов, существенно важнь1х для акционерного общества, 

11 утем участия в общем собранни акционеров и одновременно 

ІІСвмешательство в повседневное фующионирование самого -капитала. 

І 1уководство последним процессом осуществляетсяуже не собствеННИІ<аJ.>~:и: 

ІІІЩИЙ, а наемньrми:управляющи:ми. Складьmается некоторое прати:воречи:е 

~ rсжду зтими mщами и акционсрами, а также акдионерами и обществом. 

' о не обошло своим вниманием и теорию юрИДИLІеского лица, сказавшись 

1111 ней путем формирования теории должноетного и товарищеского 

нмущества. Гельдер сформулирован ее таким образом: юридиqеское mщо 

то персонифицированное правовое отношение, частиqно дошкиостное 

(у•tреждение ), частично корпоративное ( союзьr лиц) . Как персонификация 

)\()ЛЖНОСТИ ЮридиqеСКОе ЛИЦО принадлежит К облаСТИ пубЛИ'іНОГО права, 

Іщнако использование теории фикции и позволяет должностную 

r,омnетенцию трактовать как права и обязанности частного лица (2, с.171 ). 
Вьшвление так назьшаемой персон:и:ф:и:кации должности. как «ядрю>, 

«rІсрвоосновьD> в зтой теории сказалось и на советсЮІХ теорияхди:рекrора, 

r 1рсдставителем которой бьш советский ученьІЙ . Ю.К.Толстой и 
Н . П.Грибанов (15, с. 88; 5, с. 46-52). Напротив , теории государства 

(С.И.Асканазий) и коллектива (А.В.Венедиктов) призванЬІ защищать 

о -основание всенародности I<.al\ собственности, так и сформи:рованнь1х в 

10сударстве коллекrивов (16, с. 158). 
В теории коллективной собственности вnолне_ обоснованно 

у~.;матривалось nротиворечие интересов мелких собственн:иков-акционеров 
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и а:rдельньтх шщ, со ередоточивших ими же образованньrй :кап:атал в своих 

-у"1(3Х· .:ЛО противоречие сохрашт:ось и до настоящего време:ни:, и оно всеща 

~Jfcyщe шобом:у обьединению :каnитала. Очевидно, не последшою роль 
:ff11>(:110Т здесь и интересьr тех или иньrх лиц, и.rv.rеющих в о:п:ределеІІНом 

с~ьз:сле то или иное отношение к юридичес:кому лицу. Разрешением 

rrРе,дьщущ:их ~омнений и обосно:ванием различньrх констру:кций 

rrrа:боотношении внутри юридического лица явилась теория интереса, 

пр~р;ложеиная Иеринrом, суть :которой~ в nревраще:тrиюридичес:коrо лшщ 
рр:nем юридической техн.uки, обесnечлвающей совместное пользование 

в . 
с~0:nм имущество:м в своих интересах (кор:порация) и интересах 
неоnРедел:еиноrо :круга л.uц (учрелщение) (2, с. 168). В дореволюц:ионной 
россии зта теория бьша разюпа Н.М.Коркуновьrм, счита:вшим, что 

необ:?'Одимо рассматривать «одиородньrе интересьr как одно целое, :как один 

и§Серес и самую rpynny :как один субьекr · юридического от.ч:ошения -
юр:н;zХИЧес:кое лицо» (7, с. 148). Для целей вьrражения едююrо интереса, 
о60бщающеrо интересьr груп:пьr лиц, он :предлагал использовать 

о1J:С'ТРУ,КЦИЮ юридического лица в качестве технического приема. В 
І« V 

Q1'Jіо:f1Іении зтои теории следует зам:етить, что она не только не утратила 

с:во:fО аюуальность, но и: до11ЖНа nриабрести еще более насьnцеюІЬІЙ окрас 

в совре:менньrх исследованиях юридических mщ. 

!(ак видно, многие теории не просто пере:клruсаются, а вьпе:кают пз 

:со JІЛИ иного аспекrа юр.идического лица, из :какой-либо из ero черт, 
то ф V . 

пр:ИзІfа:r<Ов, уи:кции или nризваньr насьrтить ::ну nравовую конструкци:ю 

ка$ форму тем :или иньrм содержанием. 

с:в:ова и снова исследователи задаются воnросом о подлинной nрироде 

:по:f!ЯТИЯ юридичес_:коrо лица, в результате чего возникает теория системьr 

J.(llaJIЬНЬIX связеи О.А.Красавчи:ко:ва (8), являющаяся nродолженнем и 
со . 
а3:витием теории социальньrх связей Д.М.Ген:кииа (4, с. 17). 

р к :последней тяготеет и вьrсказалная Я.Н.Шевчен:ко точка зpemm о 
nУФйчес:ком лице :как самостоятельном правовом виде оформленюr 

ю:...ааль:Ньrх связей людей в рьrночном обществе, .которьrй является не 
со~·- · 
ф1j)(дІіей, а :подЛИffНЬІМ суб:ьекrом nрава Автор зтоrо вьrсказьrвания: исходн:: 

из 'foro, что «юридическое лицо не является порождением таrсои 
фо:Р~;VІИзоваююй ?бщесrвенной системьr, ЮlК право Юридическое лицо 

:каJ{ nонятие лиmь оформляется правом, на самом же деле оно является 

роя<дением з:кономики, ее развития и функционирования ... юридическое 
~~о J.[1!ШІется единицей зкономич:ескоrо (rражданскоrо) оборота>> (8, с. 
40). . 

ЯJІ.Шевчеико, ВЬJСІ<аЗЬІ:Вая свое видение nробЛСМЬІ юридического 

JП-[V:З , ge просто nрисоеДиняется к теорюrм ДМ.Геикина и О.А.Краса:вчикова 
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, а преломляет их к современньL"-'І зкономичес:ки..м: и правовьІМ отношениям. 
Ее позиция вмещает в себя и теорию собственности, и определение воли 

суб:ьекта, и отправление от интересов собственнкка. Такой подход является 

сдинственно оправданнЬІм при характеристике современньrх юридических 

Л1Щ и их разновидностей. 

Для преодоления стереотипов nодхода к раскрьrтию nриродьr 

юридического лица nосредством вьrявления его «субстрата» необходимо 

nоследовательно проана"тrизировать значимость его функций и признаков 

как субьекта права. Общепризнанн:ьІМи с<Іитаются следующие функции 
юридического лица: обьединение лиц для совместной предпринима

rсльской деятельности; обьединение :капиталов; управление капитал:ом; 

траннчение предпринимательс:кого риска (13, с. 180). 
Весьма важв:ое и осно:вополагающее значение для юридических лиц 

11меют так назьrваемьrе «союз лиц» и «союз капиталов», их 

нзаимоотношение · и вза.имозависимость. По nонятньrм nричинам в 

оветс:кой правовой доктрине такой подход отсутствоваJr и его можно бьшо 

освещать в юридической литературе, лишь критикуя западньrе теории и 

1уржуазную классификаиию юридических лиц. Но настало время, когда 

наша зконЬмика иправо пришлик необходимости создания суб:ьектов права 

с имуществом, формируемьІМ его участниками, а не государством, и для 

1 rравовой теории УкраиньІ также стало важньІМ обоснование понятий зтих 
<<Союзов» и их влияние на систему юридических лиц. 

Мьr nредлагаем исходить из органмчиого единства союза лиц и союза 

Ііашпалов, традиционно лежащих в основе любого товарищества, 

,ІІщионерного общества и корпорации. Призтом личноСтиьІй злемент 
у•1астня в том или ином образовании постепенно зfu~еняется участием 

юнш:тала ( 14, с. 3 -8). Сами по себе терм.ииьr «союз лиц», <<союз каmпалов», 
«Обьединение лиц и капІпалоВ>> в вьrсmей мере условньr, так :как отвечая 

ІІа вопрос «обьединяются ли лица>>, точнее будет ответить отрицательно, 

11 u лица по:купают а:кЦии акционерного общества. Преследуют ли они 
11ри Зтом общие цели? У :каждого из них есть непосредственная цель -
ІІунить акции иполучить из зтоrо приобретения прибьшь и опосредованная 

обьединить свои капитальІ, поскольку они понимают, что первая цель 

~~ ожет бьпь достиrнуrа то.'ІЬко в результате осуществления второй. Однако 

' ІТНМИ вопросами и ответамн на них могут задаваться шща при создании 

а 1щионерного общества, а не при приобретении акций действующего 

общества на фондовом рьшке. Во втором случае nриобретатели вряд ли 

mду:мьшаются над тем, что, по:купая акции, они об:ьединяют свой капитал 

~~ /І.ругими лицами. 

В :пом смЬrсле более правильньІм является употребление термина 
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«привлечеюtе :капитала>> , установления сnособа и цели та.кош прив..11счеюrm. 

В.М.Корецкий (опять-таки с большой стеленью условностн) говQрит 

об активном, организующем І<ШІИтале, обnаченном в форму общества с 

ограниченной ответственностью, и пассивном капитале акционерного 

общества, твердостью и определенностью своей оргаm-І.ЗіllІ.У.И внушающем 

доверие деловому обороту (6, с. 50). Покой для пассиnнош каnитала 
понимается оrносительно роли акционеров в его дальнейшей судьбе. 

Очевидно, можно говорить о вьтс:казьrвании В .М. Корецко го .как основе для 

дальнейшего пони..\1:ания функций r<ашrтала акционерного общества: 

капитал-собственности и каnитал-функции. В зтом смьтсле шmитал·· 

собственность является вьrражением nассивности, а капитал-фуюсция -
напротив, ибо благодаря ей капитал работает и приносит nрибьшь, в том 

числе для атЩионеров. 

Из-за указанньrх тенденций капитала в акционерном: обществе и 

говорят о том, что личньІЙ злемент в нем скрьтт в тени значения: :кmпrтала. 

Особенно зто наглядно видно в утере акционером свойства 

предnрини:матеюr-:каnиталиста. :3кономччески акционер является 
кредитором общества с «колебшощимся доходом, зависящим от успеха 

дела, ипотому сохраняющий права контроля и вшrя:н~пr на сргаіw.зацию 
управленИЯ>> (6, с. 52). С правовой же точки зрения положение акц-11онера 
существенно отличается от кредитора и прочих лиц_. посколь:ку только 

акционерьr имеют право на участие в управлении обществш.r (11, с. 161). 
В свою очередь, «союз І<аПИталов» приводит :к обособлеюuо имущества 

акционерного общества от имущества его акционеров, что явюrется одюL\1 

из признаков юридического лица. Формирование капитала акционерного 

общества необходимо для его зксплуатации при осуществле:нии 

предпринимательской деяте.rrьности. 

ОтсюДа преслеживается непосредственная: связь уже не двух, а трех 

направлений - союза каnиталов, личного злемента и обьединения усилий 

в предпринимательской деятельности . Имеет ли место в акционерном 

обществе обьединение лиц для совместной предпринимательской 

деятельности? ОчевИдно , что нет. Никакай совместной 
предпринимаtельской деятельности лица, которьrе nриобрели акции, не 

осуществляют, а зтим способом создают нового предпринимателя, которьІЙ 

и призван осуществлять такую деятельность с целью пoлyr:reщrn прибьши 

для самош общества и для лиц, чей капитал в него вложен. Ацrионерьт не 

могут считаться предприни :vІателями, ибо ника:ко.й неnосредственной 

деятельности в области прои3водства, торговли, ycJI) г и прочего, они не 

осуществляют. Их задача состоит ШІШЬ в финанемровании осуществлеюrя 

подобньJХ операций создаJІ ного юридического лица - акционерного 
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общест:ва. Их риск - не в непосредственной предпринимательской 

деятел:ьности, а в доходности либо неприбьпі:ьности акций, в которьrе .они 
нло:.'КИли свои средства. 

Происходит перенесение тяжести ответственности с физич:еских лиц 

на лицо юридическое (1, с.99). _ 0собенное значение все больше придается 

такому назначению капитала и, как следствие, такому признаку 

юридического лица, как его самостоятельная имущественная 

ответственность при отводе ему роли главного и определюощего. Все 

остаrіьньrе признаки носят вспомогательньrй характер, подчиненньrй 

основной. идее - возложению ответственности на юридическое шщо и 
устранеюоо от ответственности его участника (в широком: см:ьrсле зтого 

слова). «Современное юридическое лицо - зто персонифиц:ированная 

ответственность субьекта, специально сазданного для зтой цели правовьrм 

строем» (1, с.98) . 

Так, Е.В.Богданов, вьrсказьrвающийся столь категорично, вообще 

считает признак организационного единства юридического лица 

несостоя:тельньrм, поF.азателем чего, по его мненню, являются компании 

одІюго лица, в которьrх вообще нет пикакой организации и тем более 

организадиенного единства (1, с. 98). И.Е.Красько непосредственно зто не 
уrве1)ждает, оrраничиваясь шшrь тем, что та:r<ая компания самим фаrсrом 

своего с--уществоваюш отрицает юридическое лицо как коллекrив. Вместе 

с те:і.1 он считает необходиммм пересмотреть два других признака 

юрищнескоrо лица - обособленность имущества,. ибо она «не . должна 

доводиться до абсурда», и самостоятельность имущественной 

ответственности, предлагал исходить из возможности признания 

учредителя субсидиарно ответственньrм по ее долтам (9, с.4) . 

Сютадьrвается своеобразная тендеР.ция не просто пересмотра, но и 

11ракгически отказа от слож1rвmихся признаков юридического лица. По 

з тому поводу можно отметить неустрани..м:ую тяrу ученьrх, их непреходящее 

желание вьrявить в юридическом лице основное , стбросив что-то 

несуr..цесr:венное и прrщав ему значение второстепенного. Мьr не сторонники 

1'аІ<ого подхода и счиrаем, что в акr"тионерном обществе (rсак и в любом 

юрІЩИЧ:еском лице) каждая его функция и каждьrй признак имеІОТ свое 

назначение и призваньr вь1ражать те или иньrе стороньr зтой правовой 

конструкции. Только все вместе они являются необходимьІми и 

;:юстато•rньІми условюL\1И для ее функционирования. 

В своих возраж:ениях против подобнь1х тенденций вернем:ся к 

1кономической обус.-ювленности указанньrх процессов, что, на нащ взгляд, 

mсшется единетвен но возма>кньrм обоснованием правильности того ил н 

tt нoro подхода. Как возникновение круnньrх корnораций, так к 
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возникновение компаний одного лица uбусловленьr определенньrми 

з:кономичесщrми факторами. Если первьrе требуют для своего заданного 

функционирования сосредоточення крупного капитала (признак 

обособленного имущества), то акцент при создании вторьrх может бьпь 

nеренесен на избежание предnринимателем имущественной 

от:ветственности вследствие конкурентной борьбЬІ, з-к.ономичес~их 

-к.рJІЗИСОВ, бан-к.ротства и пр. Названньrе причиньr диюуют необходимость 

в рассредоточеним -к.апитала для nредотвращсния rgJaxa всех финансовьrх 
ресурсов лица. При зтом инвесторьr, вкладьrnая свои средства, 

предnочитают также приабрстать акции не одного, а нескольких 

корnораций. Ими движет опять-таки стремление избежать риска, а 

сJ1едовательно, и ответственности. Естественно его применение и при 

создании юридических лиц и в nервую очередь компаний одного лица . 

позтому кажущееся перераспределение акцентов в той или иной 

ко:нструкции сводится к тем же двум традиционньrм признакам 

юридического лvща - имущественной обособленности и са;\1остоятельной 
и~ествеююй ответственности. 

Представляется теоретически и пр~ескн бесперспеь.-тивной позиция 

отJ<З.За от зтих признаков, так как через зти проблемьr другие государства 
)')l'e прошли и их правовьrе доктриньr на зто_ адекватно отреаrировали. 
Б.ьшо отмечено, что «nоскольку -к.омпания образована в соответствии с 

за.J<ОНОМ, она должНа рассматриваться как обособленное лицо со всеми, 
тоJ1ЬКО ему принадлежащими правами и обязанностями, а мотивьr тех, кто 
пр:инимал участие в создании зтой І<Омпании, абсоmотно безразличньD> 
(10, с.45). 

Различия компаний одного лица и обьrчньrх корпораций очевиднь.r, 

чТО влечет за собой необходимость введения сnециальньrх оговорок в 

регулировании общего nорядка создания и деятельности корпораций. 
отечественньrе исследоватеmr время от времени заявляют о непримиримьrх 

противоречиях, порожденньrх компаниями одного лица, с законо

дательством о корпорациях, изначально рассчитанньrм на. коллепивньrе 

образования; неизбежном столкновениИ с предписаниями закона; 
са:тщионироваНии прямого отказа от злементарньJх принципов правового 
регулирования деятельности юридических лиц и пр. Предлагается считать 

их не корпорациями, а )"іреждениями (10, с.43-46). 
Ангдийская, американская, французская, немецкая и другие правовьте 

до:кгриньr, напрmив, исходя.т из того, что корпорация не обязательно дoJ!ЖIGJ 

бьrть слоЖНЬІМ образоваІО1ем, хmя она как сложное образование наиболее 
т І{ІІІІЧна (1 О, с.44). Действ 11Тельно, если, например, более двух трете й акций 

<J кционерноrо общества принадлежат одному лицу, то фактиqески 
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волеобразование общества как самостоятельного субьекта определяется 

nолей такого акционера, и в подобньrх ситуациях и общее собрание 

;нщионеров, и его функции есть лишь камуфляж. ИнтересЬІ · остал.ьнь1х 
акционеров· практически во внимание не принимаются, и органьr такой 

І<ш.ша:нии работают на лицо, владеющее контрольньтм пакетом акций. В 

І'аІ<ДХ ситуац.юL"І: не идет речь о визвержении конструкции юридического 

;нща, а лишь предлагается установить систему гарантий дшІ мелких 

:!rщионеров. 

Оргаюrзацио:н:ное единство традиционно восприншvrается нами как 

с,ІJ,инство, целостность явления, состояп~его из составнмх частей и особьrм, 

оnределенньш образом уnорядоченньrх. Позтпм:у-де «з аканодатель nризнает 

·Іа корпорацией свойства лица, субьекта. Иньrми словами, зта корnорация · 
І'Лицет.воряется персонифици:руется» (16, c.l53). Зто действительно так, 
но рассуждения зти безоговорочно приемлемьr шппь для традиционной 

І:орпораци:и, а не корпораr.щи одного шща. 

Отвергаотся ли признак орга:низат..rионноrо единства в ней? Нам 

нгед<..-тавшrется, что признак организационного единства недастаточно 

ІІОНИУШТЬ только как «обособление оnределенно}~ , групnьІ Щ{)дей в целях 

1бсспечения: и осуществJІения тех или иньrх, продиктованньrх данньІJІІrи 

бщест.венньІми условиями интересоВ>>, что «должно вьшиться в 

надлежащую организационную форму» (3, с.45). 
Бессмьтсленно отрицать, что практичесrш все вЬІсказьrnания об 

орrанизационном единстве исходя:r из колле~тивной основЬr юрИДИ'Іеского 

щща. Однако его понятие как определенного социального образования, т.е. 

«системьr имущественньrх существенньrх социальнЬІх взаимосвязей, 

ІІасредством ~-оторь1х люди (или их rpynnьr) об'ьединяются для достижения 

rюставленньrх целей в единое структурное и функционально 

дифференцированное содиальное целое» (12, с. 129) не колеблf}тся, а 

Іі;tпротив, всячески подчеркивается при раскрьrтии зтоrо признака в 

11сдалеком прошлом в отношении rосударственнЬІх социалистических 

юридических тщ. По сути же, ученьrе поЮLvrают, что никакого обьединения 

юдей в такото рода юридическое лицо не происходит. Не имеют места 

ІІрИНІ1ИПЬІ обьединения, его цели, порядок, не обьединяются имущество 

ІІІЩ, их усчлшr в управлении зтим юридическим лицоми прочие атрибутьr 

•юдлюшого обьедиі-rения. Таким образом, вьrходит, что не только 
о( оединение порождает организацию. Последняя может иметь место и при 

ІІІІОМ порядке возникновения юридических лиц ~ государственньrх, 

1 щшунальньІх предприятий, компаний одного лица. Несмотря на свое 

•• ! 'mикновеmш по воле одного лица, действие в его интересах, специфиr<у 

І' ІІратш:ения им и прочие особенности, таr<Ие юридические лица тем не менее 
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р:остаточно Qрганизо:ваньr, чтобЬІ представлять собой внутреннее (І\а:К 

ІlРОцесс осуществления: :капитал-фующии) и внешнее (в правоотноmеюrя:х 

с третьими лицами) единство. 

С.Н.Браrусь шире раскрьmает зтот nризнак, говоря о том, что юта 

организациониая форма создает необходимЬІе для даІшого общественного 

образоваНJІя единство и порядок в его деятельности, делает его 

0 р гани з а цией» (3, с.45) . Именно из зтого и следует исходить nри 

харак-терист.ще акционерного общества как определенной оргаІШЗации. 

Сегодня рассмотрение аІЩИонерноrо общества ІФ.К юридического лица 

:13 первую очередь служит nредставлению о нем как о субьекте 

предnринимательской деятельности, которьrй епособеп организовать 

Jq>ynнoe диверсифицированное ннновационное производство, зффеь.'ТИВІ-ІЬІЙ 

механизм внутриотраслевого, м:ежотраслевого и внутрифирмен:н:ого 

перслива капитала, гарантированное усrойчивое существование независхс11.ю 

от состава акционеров, . · квалифиn:ированное уnравление, основанное на 
профессионализме и личной ответственности доюrаюстньІх тщ. 

В таком понимании оргаІШЗационное единство будет обеспечено не 

об-ьединением акционеров (зто nризнак скарей всего формл-:оровани.<~. 

имущест.вениой обособленност.и: общества), а уnравлением а:кционернь.Ім 

обществом и его :каnиталом со стороньr его органов и: должностнЬІХ лиц. 

При зrом не будет nротиворечий и относительно орrанизационного единства 

:компании одного лица, которая также должна бьпь достаточньrм образом 

организована для вьхступлеh'ЮІ вовне как единое целое. 

Из сRаЗаниото следуе1~ что исследования юридических лиц в последнее 

время бьrли обусловленьr переносом аRдекrов с организациотrьrх на 
имущественньrе nризнаки. Предnочтение все более стало отдаваться 

признаку имущественной ответственности вплоть до отвержения всех 

осгальньІХ nризнаков юридичес:коrо лица, сочтения: его самодостаточньrм 

для характеристики юр:идичесЮLх лиц. Нам nредставляется зто неверньІМ 

и требующим отказа от nредлож\':нноrо разрупrения :конструкции nринципов 

юридического лица. Особенности же того или иного их вида следует 

отражать в реrулирова:шш порядка формирования И~.fУщества тех или иньrх 

юридических лиц, имущественньrх прав их участников, управления 

каnиталом, установлення nорядка и видов ответственности юридического 

лица, его участников и дотrаrостньrх липи пр . 
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И.В.Жилинкова, 

канд. юрид. наук 

ПОНЯТИЕ И ВИДЬІ ПРАНОВЬІХ РЕЖИМОВ ИМУЩЕСТВА 

РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 

Правовой режим имущества членов семьи может бьпь 

охарактеризован как возникающий в результате действия комплекса 

правовьrх средств порядок регулирования отношений, складьmающихсяпо 

поводу имущества членов семьи, и определяющий характер И об-ьем их 

нрав и обязанности в отношении зтого имущества . Одним из видов 

правовьrх режимов имущества членов семьи в зависимости от суб-ьектного 

состава участников имущественньrх отношений может бьпь назван 

правовой режим имущества родителей и детей. 

В литературе получила, распространение мьІсль о том, что для 

собственности родителей и детей не существует никакого особого правового 
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режима (2, с.207; 3, c.l73). Действительно, при жизни родителей дети не 

nриобретают права собсп~еююсти на их имущество, равно каки родители 

н:е . приобретают права собственности на имущество детей (ст. 77 КоБС 
УкраинЬІ). Зти лица рассматриваются как любЬІе иньІе участники 

;гра.жданских rтравоотноmений, rю поводу JL.\1)'mecтвa которЬІх устаJІовлен 

режим раздель ности. Одна:ко отсутс.'Твие общности имущества родителей 

и детей не означает отс:утствия между ними отношений по Ію воду имущества 

вообще. 

В семейно-правовой литературе опюшения между родителями и 

детьми. 110 nоводу nрй:надлежащеrо им имущества рассматриваются 

(н:аряду с алиментиьrми отношениями) как разиовидиость 

имущественньrх отношений зтих лиц (4, с. 158; 6, с. 175, 176)). Более 
nо,цробной их классифи:кации не провадится. Вместе с тем родителей и 

детей связьІвает :как минимум три вида отношений, об-ье:ктом :которьrх 

вьІс1}'1Іает nр:и;надлежащее им раздельное имущество: а) отношения, 

связанньrе с управлением родителями нмуществом нес6верmеннолетних; 

б) отношения: возни:кающие в nроцессе совершения несовершенноJrетними 

сделок по nоводу их ІV\1.ущества, за которьхми родители осуществу.яют 

контроль; в) отноurения, СІ<ЛадьІвающиеся между прож.ивающими вместе 

родителями и детьми, отно.снтельно nользования имуществом, 

nриІ:Іаддежащим им на nраве собственности. 

Родителям и их несовершеннолетним детям имущес·rво может 

nринадлежать и: иа nраве общей собственности . Действующее 

законодательстJю предусматривает возможность возЮІІ<Новения между 

ними общей долевай собственности (ст. 79 КоБС УкраинЬІ), а также общей 
совместной собственности в отношепии имущества, приобретенного в 

результате совмесшоrо труда зтих лиц (n. 1 ст. 1 7 Закона УкраиньІ о 

собствеююсти), приватизации государственного имущества н пр. 

Существование разнообразньrх имущественнЬІх отношеJШй между 
родителями и детьми, об:ьектом которьrх вьrС'І}'nает как раздельное та:к и 

общее их имущество, nредnолаrает оnределенньrй nорядок их 

реrулирования:, т.е. установление nравового режима имущества зтих лиц. 

Прич:ем зтот режим обладает вьrсоким уровнем сnецифики в свя:зн с 

особеmюстью суб»ектного состава даинЬJХ отношений, в силу самого фа:кта 

участия: в них несоверnrеннолетних лиц. 

В nроцессе правового реrулирования: ошошений между родителями 

и детьми должнЬІ б:ьrт:ь решеІ:Іьr две взаимосвязаннЬІе задачи: а) 

законодательство должно учитьшать лично-доверительную природу 

отношений зтих лиц, в связи с чем государствеиное вмешательство в их 

отношения должно бьrть миннмальньrм и б) rrpн малейшей уrрозе 
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ннтересам детей со стороньт родителей или других членов семьи, не говоря 

уже о нарушении прав несовершеннолетних. должньr включаться 

действенньrе юридические механизмьr защитьІ зтих прав. Интересьт 

несовершеннолетних могут бьrть обеспеченЬІ в нанбольшей степени 

лишь в случае нахождения разумного баланс а при решении зтих двух задач 

(8, с. 37 О, 371). 
Необходимо отметить еще одно важное обстоятельство. В формально

юрrщи:ческом аспекте между родителями и детьми отсутствуют отношения 

нласти и подчинения, т. е. зти юща н:і.'юдятся в равном положении (7, 
с. 160). Действующее законодательство не содержит таких поюgий, как 
"рqдительское право", "родительская власть", "власть главьт семьи" и т.п. 

(5 , с. 127). Вместе с тем с точки ~рення: возрастньІХ, психологических, 
социальньrх и других характеристик, отношения родитель -ребенок нельзя 
нризнать отношениями равньтх субьектов (2, с. 21). В связи с зтим 
І'Осударство уделяет особое внимание процессу формирования и развития 

(}Гношений между родителями и детьми и не оставляет их на у см отрение 

сторон в то~ мере, в · которой зто допустимо применительно к 

~.:овершеннолетним гражданам, напри..і\іер, суnругам. В повьІШенной зашите 

ннтересов ребенка проявляется прежде всего общественньІЙ нли публичньтй 

muepec. 
., І 

Зти обстоятельства предопределяют в:ключение в правовой режим 

нмущества родителей и детей делого ряда специфических средств, 

у•Іитьтвающих особенности субьектного состава зтих отношений и 

~.:оециаJrьньrе вопросьr, возникаюІЦИе в процессе правового регулирования 

нмущественньrх отношении родителей и детей. 

Во-первЬІх, здесь значительно усилено присутствне императ:ивньrх 
норм, коrорьrе непосредственно предписьrвают участникам отношеНJ[й 

нариантьт их поведения и предельт, в коrорьтх они могут действовать. В 

отношениях между родителями и не совершеннолетними детьми _ 

нрактичес:ки ис:ключена возможность заключения имущественньІх 

J\Qroвopoв (за исключением, конечно, безвозмездньrх договоров в пользу 

J\СТей). Во-вторьтх, зтот ре)КИМ включает множество норм процедурного 

хараь.'Тера, которЬІе по своей сути являются административньтми или 

11роцессуальньrми. В-третьих, родителям как участникам отношений 

:щреСJІ2тся в основном обязьІВания (обязанность управлять имуществом 

детей надлежащим образом, обязанность уплач:ивать алиментьт и т.п.) , в 

r о время т<ак детей 'Іакон наделя ет имуЩественньІМи правами (правом 

1111 содержание, правом требования надлежащего управления имуществом 

11 др.). В отношении родителей установленьr специальньІе санкции 33 

• • арушение иму'щественньІХ прав несовершеннолетних. В-четвертьrх, зтот 
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реяmм · закреІІJDІет приоритетное положение несовершеннолетн:их как 

оддой из сторон правоотношений в том плане, что в него BKJJючemr 

nравила nовьшrенной защитьт их :имушественньrх интересов. И, 
наконец, в-пятьrх, порядок регулирования им:ущественньrх отноmени:й 
с участием несоверmеннолепmх предналагает в необходи~rьrх случаях 

участие государственньrх органов, наделенньrх сnециальньrми 

rюлномочиями по проверке деятельности родителей и защите интересов 

детей (орrаньr опеки и Ітопеч:ительс."І'ва). 

АнаJ1ИЗ процесса регулирования имуществениьrх отношений 

родителе:й и детей поУюьrвает, что в нем задействоrщн цельrй комnлекс 

специфич:еских прав6вьrх средств (материальньrх и процессуальнЬlх 

:в:орм, заnретов, обязьхва:в:ий, оrратrичений, санкций и т.д.), ненз.вестньrх 

нньrм право:вьrм режимам, что дает основания рассматривать его У.ак 

особьrй, сложньrй правовой режим, обладающнй ряд;ом специфичесюtх 

характер:йстmс По стеnени своей имnерати:вности nравовой режим 

:имущества родителей и детей может бьпь охарактеризован :как наиболее 

жесткий (1, с . 186) по сравнению с режимами, которме установледьr в 
отношеН:йИ имущества иньrх членов семьи. По своим харат-.теристикам он 

в нанбоЛьшей стеnе:в:и близок к ІШсппутам nубличного, а не частного права 

(9, с. 118). Последнее обстоятельство существенно отличает rюрядо:к 

регулирования имущественньrх отношений родителей и детей от 
регулирования rражданско-nравовьrх отношений в целом. 

Обратим вниматrие еще на оно обстоятельство. В течение мнопLх лет 

в цивиЛ1Істической _,rитературе вопрос об имущественньrх правах 

н:есовертеннолетних no сути сводился к nраву ребенка на nолучение 

а..'ІИментов, да и тот в nep:вyro очередь рассматривался с точки зрения 

обязанности родителей no уплате средств на его содержание . Сегодн'..<І 
имущественньrе права ребенка должв:ьr исследоваться как комnле}(с 

важнейш11Х прав, не менее значимьІХ, чем права ребенка на получение 

восnитанм, образования и т.п. 
Осно:вньrми правами несовершеннолетнего в им:ущественной сфере 

могут бьrrь назваmr следующие: а) право на nолучение содержатrия от своих 

родителей и других членов семьи; б) nраво собственности на имущество, 

полученное в результате rражданско-правовьrх сделок (даре:в:ия, купли

продажи, :м:еньr, :а:аследования итл; в) право собственности на имущество , 

nолучеНJ{Ое в результате приватизации обьектов государственно й 

собственн:ости; r) право на пол:учеюrе дохоДов от принадлежащего ему 
имущества; д)право на надлежащее уnравление Иtvrуществом со стороньt 

родителей, других членов семьи, а также лиц. вьшошun:-ощих функции 

оnе:кунов или поnечите.1ей; е) правохранить деньги в учреждениях банков 
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и получать соответствующие дивидендьr; ж) rrpaвo на распоряжен:и:е своей 

:sаработной nлаrой, с.:типендией, автореким гонорароми иньrми средствами, 

полученньrми по результатам труда, интеллектуальной или 

11редпринимательской деятельности; з) право nользования жильrм 

помещением:, принадлежащим на праве собственности его родителям или 

/ІJ)угим членам семьи; и) nраво владения, пользования и распоряжения 

нм.уществом, принадлежаrп;им ~шена.'-'1: семьи на nраве общей собственности. 
Обращает на себя внимание то обстоятельство, тпо перечисленньrе 

•щесь имущественньrе права несовершщшолетних имеют различную 

правовую пряроду: одни из них реализуются в вещн:ьrх, другие - в 

обязательствещ-rьrх правоотношения..,х. В .свою очередь, наряду с вещиьrмя 

Jrравоотношения:ми можно l"ОворитJ, о nравоотношениях собственностИ, 
<l также тех, хоторЬІе связанЬІ с пользованием имуществом членами 

емьи, сервшутами ит.n. Им:ущественньrе nрава несовершеннолепшх моrут 

т<ІУ.же рассматриваться как с точки зрения прав, которьrе осуществляются 
несов~р•ленноп:епшми самостоятельно, так и с точки зрения тех из них, 

которЬlе реали.зуются: с nомощью друrих лиц - родителей, усьrновителей, 

11НЬJХ членов семьи. 

Родителям .и деrям nринадлежат на праве собственности различнне 

u:идьт и.м:ущества. В проn:ессе реrулироваяия отношений, возникающих по 
11О.ВОду зтого имущества, сюіадьшаются разли~нне вщ~;ьІ nравовьrх 

режпrдоr;, которме могут бьп.ь классиф:ицированьІ по различнЬІм 

основаниям:. Наnрим:ер, с точки зрения источника правового 
регулирования имущественньrх отношений родителей и детей, можно 

говорить о законном и договорном режимах их имущества. Как уже бьшо 

отмечено, праюически все имущественньІе отношения родrпелей и детей 

возниr<:ают непосредственно в силу зююна. Вместе с тем возможность 

существования договорного режима имущества зтих лиц все же не 

и.с:ключена, что дает основание для проведения :кJ.rассификации по зтому 

11ризнаку . . Та:к, родители и несовершеннолетние дети могут приабрести 

нмущество в результате их совместного труда на приусадебном участке. В 

соответствиис n. J ст. 17 ЗаІ<Она УкраиньІ "О собственности" зто имущество, 
а таюке средства, полученньrе от его реализации, являются общей 

совместной собственностью членов семьи, если иное не установлено 

письменнь.rм соглашею-rем между НИJУШ. В результате договора родителей 

11 детей законньпі режим указалкого имущества может бьrгь заменен на 

І\ОГоворньrй. В силу ::ного режим общей совместной собственности 
родителей и детей по их соглашению будет заменен на режим общей до.1евой 

нли раздельной собственности. 

В зависимости от обJ>еl\.-тов права собственности можно говоритЬ о 
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11равовьrх режимах отдельньтх видов вещей, денег или цен.нь1х бумаг. 
flапример, самостоятельньІМ является :щ:>авовой режим имущества, 

:с<оторое хотя и принадлежит на праве собственности родителям, но 
раходится в общем nользовании родителей и детей. Дети nриобретают ~ 
отношении зтого имущества право nользования, которое не может бьпь 
fіарушено их родителями. Особой защите подлежит право детей 

11ользоваться имуществом родителей в том случае, когда предметом 
отношений вЬІступает жилой дом или квартира. В связи с зтим 

:f1Редусмотренньrе в законе мерЬІ защитьr интересов несовершен

ролетних, установленньІЙ ряд за:щ_:>етов по отчужденюо жилого дома 

(:f(ВартирьІ) , мерЬІ ответственности родителей и другие :щ:>авовьrе средства 

-rаЕЖе вкmочаются в правовой режим имущества родителей и детей. 
Самостоятельньrе видЬІ правовьrх режимов могут складьшаться no 

роводу иньrх видов имущества родителей и детей. Для nримера можно 

13зять правовой режим денежнЬІх · средств, принадлежащих 

:І'Jесоверrоеннолетним на праве собственности. Он включает спе

:Фіальньrе :щ_:>авила, касающиеся: а) о-гкрьrтия счетов в учреждениях банков 

:J'Ja имя детей, внесения и снятия вкладав как самшш несовершеююлет
:fJ.ИМИ, так и другими лицами; б)распоряжения денежньrми средствами, 
составляrощими заработную плату или стипендию несовершеннолет·

:fІего; в) использования денежньrх средств, причитающихся детям в :качеt.-тве 

8JІИИеюов; г) условии ответствеююсти несовершеннолетних по своим 

,долгам и т.д. 

l1o своей сrруктуре :щ:>авовьrе режимьr имущесrва родителей и детей 
:ь1оr1т бьrть простьrми и сложньrми. Режим недвижимого имущество 

:f!есuвершеннолетнего . которьrм родители управляют в соответствии с 

1ребованиями гражданского и семейного законодательства, является 
сJІОЖНЬІМ, так r<ак включает в свою сrруюуру ряд самостоятельньrх видов 

режимо:в . Здесь можно говорить о :щ:>аво:вом режиме :щ:>инадлежащего 

ребенку жилого дома. r<вартирЬІ, земельного участка и других видов 

:f!едвижимого имущества. В то же время :щ:>авовьrе режимьr отдельньrх 

13:идов имущества могут и несодержать в своей С"Іруюуре самостоятельнь.rх 

9JІементов , что дает основание рассматривать их как режимьr :щ_:>остьrе 

:rro своей струюуре (правовой режим магнитофона, подарениого ребенку 

:f!a день рождения, библиотеки детских книти т.п.). 
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М.А.Воро:иича, 

канд. юрид. ш~vк 

О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ "СП:ЕЦИАЛЬRАЯ 
(С:ВОБОДНАЯ) ЗКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА" 

И "СІІЕЦИАЛЬ:НЬІЙ РІОКИМ :ИНВЕСТИРОВАНИЯ" 

Право.вьхе и зкономИ'іеские оснQвн создания специальньтх ( свобод".dЬІХ) 
•коноv..ич:есю1Х зон (СЗЗ) в УFс1Jанне бнли ~~аш)женьr Законом Ук_раmш "Об 

І\) т.лх начал<сх: создаmш и функционирования: специ:альнях ( свобод..чьи) 
ІІ :О~·юмических зон" от 13 октября 1992 г. (1; 1992. - N!! 50. - Ст.676) . В 

tю~·ветс;твии с его условиями (ст. 3) на территории УкраинЬІ 
rрсдусматривал:ась возможность' создания зон различньи фу:нкциона..1JЬНЬІХ 
r пnо:в: свободньrе Тfu\fоженньrе зо:ньт и портьr, зкспортньrе, транзнтньrе, 

1 ІІМоженньrе складьr, технологич:есю1е парки, техно:і:юлисьr, комплексньrе 

11роизводсrвенньrе зоньr, туристско-ре:креационньrе, страховьrе, банковсюrе 

и дР., а равно ко:м:бив.ирован:ньrе. · 
Тем не менее вnлоть до 1998 r. широкого размаха nроцесс созданvа 

ука .. 'ШІW..ЬІХ зон не nриобрел. С целью его интенсифИІ<адии nостановлением 
абннета Министров У:краиньr NQ 167 от 14.03.1994г. бьтла утверждена 

•· Концеnция создания специальньrх ( свободнмх) зкономических зон в 
Украине" (2; 1994. - NQ 7.- С. 16-22). 

Первая свободная зкоr-ю:м:ичес:кая зона бьтла размещена в Автономной 

Роспублике КрьІМ на основании У.казов Президента УкраиньІ от ЗО mоня 

l1>95r. N2 497 "О СевероК'іJЬІМской зксnерименrаль:ной зкономической зоне 
< йsаш" (4; 1995.- .N2 99-100), "О мерах по nроведению зксперимента в 
' ·верокрьхмской зкспериментальной зкономической зоне "Сиваш" от 17 
.. жбря 1995 r. NQl 062, с изменениями, внесен:ньr:ми в соответствии с 
'>1ІV.1'Іами Президенrа N 134/96 от 19.02.96 r., N 1263/96 от 20.12.96 r., 
N І 165/97 от 18.10.97 г. 
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В условиях резкого падения производства, острого недостатка 

оборотньІХ средств идеи установления более привлекательноrо режима 

осуществления предпринимательской деятельности получи.і1И достаточно 

широкое развитие. На территории УкраиньІ первьІМи :их поддержали на 

референдуме жители ОдессьІ, затем аналоrичнЬІе решения бьІJш пршmтьІ 

в Автономной республике КрЬІМ (включая города Севастополь и Керчь), 

Донбассе, Закарпатье, Николаеве, Луганске, Харькове, Чернигове и друrих 

городах. 

В науке еложились два разЛИЧІІЬІХ подхода к определеншо понятия: СЗЗ 

- зкономический и нормативньІЙ. Обратимся к анализу нормативного, 

получиншего прямое или косвенное закрепление в законодательстве. 

Специальной (свободной) зкономической зоной по законодательству 

УкраиньІ (ст. І Закона от 13.1 О. 92 r.) является часть территории УкраиньІ, 

на которой устанавливаются и действуют специальньrіі правовой режим. 

зкономической деятельности и порядок применения и действи.я 

законодательства УкраиньІ (1; 1992. - N"2 50. - Ст.676), т.е . определяются 

три главнЬІХ признака СЗЗ, присущи любому типу зоньr. Зто : всегда часть 

национальной территории государства; наличие спецпального правового 

режима зкономической деятельности; особьІЙ порядок применеІШя и 

действия законодательства. 

Разиовидностью зкономической деятельности является 

инвестиционная деятельность, представляющая собой совокупность 

практичесюrх действий граждан и юридических лиц, в том числе 

:иностранньІХ, а также государств по реализации: инвестиций. Одной из ее 

форм является инновационная деятельность, которая осуществляется в 

целях внедрения дости.жений научно-технического прогресса в 

производство, социальную сферу и включает : 

- вьшуск и распространение принципиаль но новьІХ видов техники и 

технологии; 

- ІІІ?огресснвньІе межотраслевьІе струюурнЬІе сдвиrи; 

-реализацию долгосрочньІХ научн:о-технических програ."!\((м с больІІlИМи 

ероками о.купаемости затрат; 

- финансирование фундам:ентальньІХ исследованийдля осуществления . 

качественньІХ изменений в состоянии производительньІХ сил; 

- разработІсу и внедрение новой ресурсосберегающей технологии, 

предназначенной для улучшения социального и зкологического со с.,·тояния. 

Родовое понятие :инвест:иционной деятельности дано в ст. 2, З Закона 
УкраиньІ "Об :инвестиционнойдеятельн:ости" от 1 8.09.9 1 г. (1 ; 1991 . - N247. 

-Ст. 646). 
Целью создания СЗЗ является nривлечение прежде всего иностранньІх 
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инвестиций, благоприятствование им вне зависимости от вида :и формьІ 

их осуществления. 

Однако ст.25 Закона УкраиньІ "О режиме :иностранного 

инвестирования" от 19 марта 1996 г. не устанавл:ивает особьІХ условий 

ююстранного инвестирования, а определяет, что специф:mг.а регулирования 

нностранн.ьІХ :юrвест.v"ций в сnециалЬньІХ ( свободньJХ) зкономичес:ких зона."Х 
устанавливается законодательством о специальньzх (свободньzх) 

'JКОН.ОМUЧЄСКUХ ЗОНаХ. 

Инвест:ицюrми являются все видьІ ИмущественньІХ и интеллекrуальньІх 

ценностей, вкладьrваемьrх в обьекrьr предприниматеJІьской и других видов 

/1,Сятельности, в результате которой создается nрибьшь (доход) или 

достигается соц;и:альньrй зффекr. 

Дальнейшее развитие законодательной деятельности лишь усилило 

ІІачавшийся процесс постепенной дифференц;и:ации понятий "специальная 

( свободная) зкономиqеская зона" и "сnец;и:альньrй режим инвест:ир0вания''. 

ІІачалом nослужил Указ Пр~зидента УкраиньІ " О сnециальной 

'Jконом.ической зоне "Славутич", принятьІЙ в nорядке n.4 разд . 15 
11 ереходпьrх положений Конституции Украиньr. В сnециальном 
'Іаконодательстве nоявляются новьІе понятия, которьrми не оперируют 

азовьrе законьr о СЗЗ и инвестиционцой деятельности: "территория 

нриоритетного развития", "приоритетньrе видьr зкономической 

деятельности" и "спец;и:альньrй режим инвестироваІІИЯ". 

В качестве территорий приоритеітюго развития оnределяются 

герритории города, района, в коtорьrх еложились неблагоприятньrе 

социально-зкономические условия и на которьrх в:водится спец;и:альньІй 

режим инвестиц;и:ониой деятельности с целью создания новьJХ рабочих мест. 

Специальньzй режим инвестиционной деятельности - зто режим, 

Іtрсдполагающий введение налоговьІх, таможеННЬІХ и иньІх льгот, 

нредусиотренньrх конкретньrм законом, для субьектов предприни

мательской деятельности, рсализующих проекrьІ, одобрениьrе органами 

vаравления специальньтми зкономическими зонами и территориями 

І Ірисритетного развития. Такое определение впервьrе дается в ст.1 Закона 

УкраиньІ "О специальньrх зкономических зонах и специальном режиме 

ІШвест:иционной деятельности в Довецкойобласти" от 24.12.1998r. (1; 1999. 
- NQ 7. - Ст. 50). 

ПриоритетньІе видьr зкономической деятельности в законодательстве 

не оnределеньr, а их перечень согласно бланкетньrм нормам конкретньІх 

1аконов утверждается Кабинетом Министров Украиньr путем вьrделения 

І<Одов по Ктассифика:rору видов ~жономической деятельности. В качестве 

11римера \<Іожет бьпь при~еден Перечень приоритетньrх видов 
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зкономической деятельности на территории Закарпатской области, для 

которьrх установлен специальньrй режим иивестиционной деятельности, 

утверждениьІЙ постановлением Кабинета МннИС'І))ОВ Украиньr от б . 04.1999. 
N2 548 (животноводство, добьrвающая промьшшенность, обрабатьІВающая 
промьrшленность и т.д.) (3; 1999. - N~l4. - C:r.575). 

Сравнение указаниьrх определений позволяет сделать следующие 

вьшодьr . Содержание преференций и льгот не имеет значительнь1х 

расхождений независимо от того идет ли речь об устано:мении СЗЗ и.тrи 

специальнОІ'О режима Инвестирования:. ОдF...ако их реал:и:зация. требует 
четкоrо определения порядка локализации деятельности на так:и:х 

территориях. Условия СЗЗ предусматривают: установление границ 

территории, для блатоустройства которой стимулируется инвестищюшrая 

и инновационная деятельность; порядок вьезда (вьrезда); наличие 

специальньrх органов управления зоной; отдельная регистрация в r<.ачесr:зе 

субье:ктов зоньr лиц, реализующих инвестиционнме nроеюьr. 

Условия спецuального режима инвестирования могуr приабрести 
зна~штельньrе особенности в зависимости от того, какой критерий будет 

положен в основу режима - территориально-отраслевой или отраслевой. 

При установлении спецНального режима инвестирования на территорнях 

присритетного развития приоритетньrх видов зкономическойдеятельности 

формальная фи.ксация границ таr<.их территорий явля:ется обязательной. Зто 

влечет необходимость получения согласия мест:ньrх органов на их создание 

и одобрения инвестиционньrх проектов путем .вьrдачи специальньrх 

разрешений субьектам предпринимательской деятельности. При 

установлении отраслевого режима и:нвести:ровани:я (как, например, в 

фармацевтической отрасли:) признак территории утрачивает свое 

обязательное значение, а, слеДовательно, общее требование базового закона 

о СЗЗ о получении согласия на установление такого режима от местньrх 

органов, участие последних в утверждении инвести:ционньrх проектов, 

введение какого-либо особого порядка вьезда являются совершенно 

.необос.нованньrми. В данном случае лотику имеет только функционально~ 

отраслевой подход к созданию органов управления для реализации 

инвестициоН1ІЬrх проекюв субье:ктов предпринимательской деятельности. 

Таким образом, понятия "свободная зкономическая зона и 

"специальньrй режим инвестирования" соотносятся как общее и особенное . 

При зтом анализ нормативньrх определений, зафикси:рованньrх или 1 

вьrводимьrх и:~ смьrсла законодательства об установлении специаJІь.ньrх 

режимов и:нвестирования свидетельствует о том, что зто понятие имеет 

более mирокие rраницьr, чем положена особенном:у, вьrnодимому из общего . 

Сегодня проuесс установления таких режимов приобрел достаточно 
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широкое развитие лозтому 14 января 1999 г. Кабинет Министров УкраиньІ 
nриостановил разработку и рассмотрение законопроектов о создании 

специальньІХ ( свободньrх) зкономических зон до уі'верждения проrраммьr 
их создания на 1999 - 2001 годьІ (Протокол .N"24 ) . В связи с зтим существует 
необходимость формально закрепнть в базовом законе от 13.10.92 г. зто 
понятие, равно :r<ак и понятия "территория приоритетного развития'' (по 

сра:вненшо с просто территориями СЗЗ), "приоритетньrе видьr (отрасJШ, 

области) зкономической деятельности". Одновременно необходимо 

отразить особенности, характернЬrе для установления и порядка 

функционирования субьектов предпринимательской деятельности в 

условиях специально го режима инвестирования, в отличие от условий СЗЗ. 

По общему правмлу специальньrе условия осуществления 

· конамической деятельности создаются на депрессивньrх территориях, 
требующих пониженного фис:r<ального давления с целью стимулпрования 

11ритом 1Шостранного и отечественноtо RаІІИтала. 

Однако весьма nерспективньrм является создание зон по 

с:пециализированному предметному принципу, с акцентом на развитие тех 

отраслей, которьrе являются наиболее перспективньrми для получения 

nрибьrли. Одной из таких стратегически важньrх отраслей является 

фармацевтич:еская промьrшленность, предприятия которой способньr 

успешко развиваться и конкурпровать с иностранньrми компан~и. По 

степени концентрацин предприятий зтой отрасли и количеству 

вьrрабатьrваемьrх фармакологических групп и лемрственкьrх препаратов 
Киевский и Харьковский регионьr являются лидирующим:и в ·Украине. 

Причем именно Харьковская область обладает уни:r<альньrм сочетаннем 

научноr-о, промьшшенного потенциала, развитой инфраструюурой, а также 

'ІНачительной сьrрьевой базой . Серийньrм производством свьrше 260 
наименований лекарственньrх препаратов занимаются: ОАО 

фармацевтическая фирма "Здоровье". Государствеиное предприятие 

''1доровье народа", ЗАО "Биолек", ОАО "Хим ико-фармацевтичесхий завод 

" Красная звезда", АО "Стома", АО "Лекхим-Харь:ков", Опьпньrй за,вод 

І Ьсударственн:оrо научного центра лехарственньrх средств, Коммунальное 

11редпр:иятие "Ха_рьковская фармацевтическал фабрика", Украинско

юльгийское предприятие "Магик". Совокуn ньІЙ обьем их производства 

~rожет обеспечить потребность ХарьковскоИ: области в лехарственньrх 
нрепаратах практически всех фармаколог~еских rpjrпп, а по отдельньrм 
, ·руппам: и потребности Украиньr. 

Разработка й, доклиническими и клиническими испьпа:ниями 

JІС.карственньrх средств занимаются два круn нейших в Украине научньrх 

учреждения- ГосударственньІЙ научиьІЙ центр ле:r<арственньІх средств 
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(ГНl.l;ЛС) и Украинская фармацевгическая академия (УкрФА) . На базе 

ПГL(ЛС бьrл саздан Фармакоnейньrй комитет Министерства охраньх 

здоровья, которЬІЙ стал научно -зксnертньr.м органом в областп 

стющартизации и контроля Еачества лекарственньrх преnаратоn, а Уl,рФА 

является .клин.и:ч:еской базой Фармююлоги:Ческоrо l(Омитета МОЗ Украиш.І 
(сейчас - ГосударственньІй научн:ьrй зкспертнь1й центр лека.рственньІх 

nрепаратов). 

Однако за фасадом значигельной зффекrивности отрасли скрьша.;;тся 

устаревтая nроизводствеиная база, завнсююсть от :импортноrо сь.rрмr, 

несоот:ветствие производимой nродукции требоваНР.J.ІМ меш:дународн~rх 

стандартов, а значит н отсутствие зкспортного nотенциала. По данньrм, 

nредставленньrм Харьковс:кими фармацевтическими nредпрnятиями за 

nериод 1996-1998 гг., из 1500 т субстанций, которьrе бьпtи использованьт 

для nроизводствалекарстве:нньІХ средств, 685 т бьmи имnорr.ированьr ( 45% ). 
Наиважнейшей задачей дли Украиньr стало требованч:е перевода 

фармацевтического производства до 2003 г. в соответствие с системой 

международньІх ставдартов GMP (надлежащая прои:звіJдственная 
nрактика) . 

С зтой целью поручением Президента УкраиньІ от 16.09.98 J~ бьша 

nоставлена задача создания свободной зrшномической зоньr исюlЮ'ІИrеJІЬJю 

для фармацевтической отрасли. А.нашrз ювестньrх мировой щжв::rи.ке тиnов 

зон-nривел к вьшоду, что для фармацевтической отрасли н:епримешtм :н.и 
один из :иих: 

Торгово-с.кладские зоньІ (внешней торговли, свободнью та.с\юж.енньrе 

зоньr, свободньrе беспошлиниьrе зоньr, свободнме портьr), з:кспортно

nроизводственньrе зоньІ (в. том числе nромьrщч:енньrе, зоньі совместного 

или свободного nредпринимательства, специальнь1е з:кономические зо:ньr) , 

ІШ)"ШО-технологические зоньr (иmювационньrе центрьr, собст:вешю научr-rьте 

nарки, исследовательс:кие парки) не позволяrот доL~шчь посrавлеююй цели. 

В большей мере для фармацевтичес:ко:й отрасли мог бьr бьпь применсн 

комплексньrй вариант зоньr, в котором сочетаются таможенньrе , 

nроизводственньrе, исследовательски'е функции , позволяющие самим 

инвесторам ориентироваться в вьrборе варианта инвестирования. Призтом 
шобого инвестора в nервую очередь будут интересавать степень рис.ка и 

наличие зкономических льгот. 

Установление льгот требует ра·3умного протекционизма для 

отечественньrх предnринимателей. Прини:маемЬІе сегодня законЬІ, а таюке 

подготовленньrе nроеІ<Тьr как близнецьr копируют содержание во3можньтх 

nрефереІЩИЙ щхя субье:кrов СЗЗ или спецнального режима инвесrирования. 

Типичиьrми явлюотся следующие положения: 
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- освобождение на срок, не более установленного, от обложения 

ношлиной на ввоз и налого:м: на добавленную стоимость во вре:ІVІЯ ввоза в 

'краиh)' приборов и оборудования, приобретенного для реконструкции 

нроизводства; 

-- освобождение от налогообложения прибьrли вновь созданньrх, в том 
'Іисле в процессе реорганизации, предприятий, инвестиция в которЬІе 

·жв:и:валентна установленной сумме (предусмотренная льгота nрименяется 

~ ~ момента получения первой nрибьши); 

- невкш{)чение в валовьІЙ доход предприятия с целью налогообложения 

нолученной согласно с инвестиционньrм проектом суммьr инвеспщии в 

ІІІ'тдС денежньrх средств, материальньrх ценностей, нематериальньrх актrшов, 

1,-оимость которьrх в конвеr)тируемой ва.пюте подтвержденасогласно закону 
(1трuцедурам) государства инвестора или меж-дународньІМи торговьrми 

обьrчаями, а также ЗІ<спертной оце що Й в Украине, вкm{)чая легализованньrе 
на территории Украиньr авторские права, права на изобретения, полезІГьrе 

модели, промьшшенньrе образцьr, знаки для товаров и услуr, ноу-хау и т.д.; 

- освобождение от упJrатм сборов в ГосударственньІЙ инновационн.ьrй 

фонд и ГосударственньІй фонд содействия занятости населения на 

tНіредеденньтй период; 

- исуплата в пzриод освоения земельного уч~стка (планирование 

rсрритории , строительства инфраструктурьr и т.д.) определенной 

нпвест:иц-ионньrм проектом штатьІ за землю. 

Fа.·шичие просматриваются только в лазваннях зкономических зон либо 

герриторий nриоритетного разюrrия. 

Такая типизация имеет как положительнЬІе, так и отрицательньrе 

~.тороньr. С одной стороньr, она позволяет установить на уровне отдельньrх 

rюрмативньrх предписанийусловия спецнального режима инвестирования 

11 приоритетньrх отраелях зкономики (на территорнях приоритетного 

ра:~вития), с другой- общие нормь1 такого закона никогда не будутучrгrьmать . 
1.: 11ецифики той или иной отрасли. 

Проследим сказанное на примере той же фармацевтической отрасли. 

( с.воболщение от обложения пошлиной на ввоз, НДС, невюrючение в 

щшо:вой доход щ1едприятий полученной инвестиции являются первьІМ 

ІТІІПом, устраняющим препятствие для их ввоза в Украину сегодня. 

( 'ледующим зтапом могли бьІ стать "налоговЬІе каникульr" по прибьrли с 
~юмента ее первого получеІшя и не только для вновь создаІГНЬгх 

t tрсдпри::rгРЛ, как зто предусмотрено во всех прИНЯІьrх закона..'С (проектах) , 

110 и для действующих. Однако между псрвьІМ и вторьrм лапами существует 

щюссальньІЙ финансовьІй и времениьІЙ разрьrв. 

ОстроТа nроблемь1 перехода протводства лекарственньrх препаратов 
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в соответствие сnравилами Gl'v1P до 2003 г. могла бьr бьпь разрешена без 
значmельного ущерба фискальньrм интересам: государства. Для зтого 

указаннЬІе вьІШе nреференции достаточно дополнить тремя - четь1рьм:я: 

положениями, учитьІВающими сnецифику именно фармацевтической 

отрасли, весьма зависим ой от состояния внешнезкономических отношений: 

а) не повлечет уменьшение налоговьтх поступлений в бюджет 

установление на определеннЬІй nериод н:улевой ставки на..11ога на прнбьшь, 

полученной сверх уровня той, которая имелась в текущем году; 

б) в условиях роста зависимости фармацевтических nредnрюпий от 

импортного сьrрья не менее важньrм фактором является стимулирование 

увеличення зкспорта rотовой продукции и субстанций собственного 

производства, отвечающих требованням международньІх стандартов. 

Освобождение от уплатьr налога на прибьшь средств, полученньrх от 

зкспьрта, позволило бьІ снизить кабаль:ную валютную задслжеиность 

фармацевтических предприятий перед зарубежньІми поставщю:-ами; 

в) наконец, логика развития отечественного производства требует 

четкоrо установления возможности отнесения на затратьІ расходов 

предприятий на создание оригинальньІх л:екарствеІmмх средст:в и :их 

доклинические и клинические испьпания. 

Отраслевой nодход к вЬІбору типа зонь1 не позволяет "в1шсаться:" в 

границь! базового закона о СЗЗ, но не исключает возможности устачовmь 

специальньІЙ режим инвестирования для фармацевтичесюІХ предприятий 

на территорнях nриортетного развmия отрасли. ТакИ:м:и террmор:и:я.ми 

поначалу могли бьІ стать города Харьков ( фармацевтическал 
промьrшленность и наука) и Первомайск (как центр производства 

субстанций на ІІредприятиях Химпрома) споследующим распро страненнем 

положmельньІХ результатов на всю отрасль. 

Список литературьІ: 1. Відомості Верховної Ради України. 2. Збірникпостанов 
Уряду Украіни. З. Офіційн!J_й вісник України. 4. Урядовий кур'єр. 

В.А.Бигун, 

канд. юрид. наук 

ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ГРАЖДАНСКОГО 

ПРОЦЕССА 

Одним из наиболее важнЬІХ теоретических воІІросо:в, сосгавляющих 

существенньІЙ компонент проблемьІ места ЛІеждународ-rшго грзжданекого 
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nроцесса (в дальнейшем - .МГП) в гражданской юрисдикции, является 

вопрос о ~го Щ,'Точниках, т.е. о тех правовьrх формах, в которьтх находят 
ВЬІражение нормЬІ международного гражданскота процессуального права. 

МеждународньІЙ гражданский процесс имеет комплексньrй характер 

как отрасль правоведения, в которой сочетаются начала как внутреюшго 

t ражданекого процессуального права, так и международного права. 

ГІозтому ме1к,дународное гражданское процессуальное право представляет 

собой совокуrшость внутригосударственньrх и международно-правовьrх 

норм. 

Источники международного гражданского процессуального права 

имеют определенную специфику В области меJІЩУнародного гражданского 

nроцесса очень большое значени~ придается тем правовьrм нормам и 

І1рави.Іrам, которьrе предус.:мотреньr в различньrх международньІх договорах 

и соглашеюшх. Правда, Л.А.Лунц первостепенное значеюtе. в качестве 
~істочника МГП придавал внутренпему законодательству и считал 

неждународньrй договор «вторьrм по значенюо» источником зтого права 

(4, с. 225). Думается, невсрr-rьrм разделять источники на первостепенньrе и 
RТоростепенньrе. Коль скоро все omr действуют, следовательно, они все 

нуж.ньr и важньr в равной степени и один из них не может заменить 

другой. 

Вместе с тем вопрос о соЬтношении меJІЩУнародного договора и 

внутригосударственного закона заслуживает вни11аюш и является многие 

десят:илешя предметом острьrх диск)'ссий (4, с. 220-230; 7, с . 150-168). В 
науке м:еж,п.ународного права и законодательстве проблема соотношения 

международного договора и внутригосударственного за:кона решается или 

nризнаннем примата сильr договора над законом, иЛи сильr закона над 

договором, или, наконец, признаннем юридического равенства сильr 

договора и закона. 

Не останавливаясь на анализс той или иной концепции, отметим что 

Советское государство с самого начала последовательно и неукіюнно стояпо 

ва той позиции, что меJІЩУнародньrй договор :и национальньrй закон- зто 

nравовьrе категории различнЬІх правовьпс систем, не перекрЬІвающие :и не 

исключающие одна другую, действующие в различньrх сферах, имеющие 

в .виду различньrх су61>ектов Права. В то же время советский законодатель 

.всегда исходил из той позиции, что международньІй договор и 

внутрпгосударственньrй зако:н имеют равную юридическую силу, 

ІІЗаимосвязаньr, влияют друг на друга (7, с. 152). 
Ря;І затсонодательньІх ак-тов Украиньr рассматривает нормь1 договора 

1\Шс сnсциа.;тьньrе нормьr, напраюеииьrе на регушrрование тех или иньrх 

ппюшепий в Изьяrие из общих норм права по зтомуже вопросу. Например, 

81 ~ 



ст. 428 ГПК Украиньr и аналогичньrе нормьr, содержащиеся в других 
отрасJІЯх права (ст. 572 ГК Украиньr, 203 КоБС Украиньr, 8-l КЗоТ 
Украюrьr), говоря о применении правил международньІХ договоров, в 

случае, если ими установленьr иньrе правила, ч:ем те, которьrе содерж}}тся в 

законодательстве УкраиньІ, вовсе не утверждаrот nримата сильr 

международного договора над внутригосударст:венньш заrюном, как зто 

может показаться на nервьrй взгляд. УмзаннЬІе нормативньrе· положения 

следует понимать RаК правовой механизм, которьrй разрешает коллР.зию 

между двумя нормами: каким-шrбо правилом общего характера, 

содержащимся в законодательстве страньr, и специальньrм изьятием н; нее, 

вьпекающим из заключ:енного государством международного договора. 

Другими словами, речь идет о специальньrх норма..х. отсьrлоч:ного характера, 

которьrе , не восnроизводя текстуально нop;vr международного договора, 

превращают их , в из:ьятие из общих законоположений, в нормьr 

внутригосударственного nрава. Думается, что зтот вьrвод согласуется с 

положением статьи 9 Конетитудни У:краи:иьr, согласно которой действующие 

международнЬІе доrоворьr, согласие на обязательность которьrх дана 

Верховной Радой УкраиньІ, являются ч:астью национального 

законодательства УкраиньІ. Заключение международньІх договоров, 

противоречащих Констюуции, возможно тольІю nосле внесения в нее 

соответствующих изменеи:нй. 

В доктри:не неоднократно указьrвалось, что основная особенность 

истоЧЮіКОв :мrn состаш в их двойственном харакrере . С одной стороньr, 

истоЧИИRаМИ являются междУнародньrе дого:ворьr, с другой - норм:ьr 

законодательства отдельньrх государств. В первом случае имеется в вv.ду 

· международное реrулироваюrе (в том смьrсле, что одни и· те же нормьr 
действуют в двух или нескольких государствах), во втором -
регулирование внутригосударственное. 

Прежде всего следует остановиться на внутреннем законодательстве 

:как источнике международного гражданского процессуального права. , К 
кодификации норм внутреннего законодательства в области МГП и 

международного частного nрава (в дальнейшем - МЧП) в государствах 

Восточной Евроnьr (как и в ряде дрних стран мира) существует два 

подхода. ПервЬІй из них, принятЬІй в Венгрии, Польше, Чехии, Сповакн:и, 

Юrославни, Швейцарии и др.,- издан и:е сnециальньrх нормативньrх акrов, 

кодифицирующих мллизионньrе норм ьr, относюциеся к различньrм нида,У1 

правоотношеи:нй в области МЧП и МГП. Второй подход, nриня:rьrй в 

Болгарин, Румьrнии, КНР и странах СНГ, - вкл:ючение норм о праве, 

примен:я:с;мом к тем или иньrм видам правоотношений с иностра:тrмм 

злем:антом, в отраслевьrе кодификационньrе актьr (ГК, КоБС, Кзо'J~ ГПК) 
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или иньrе a.rcr:ьr, регулирующие отдел:ьн:ьrе видьr отношений, в том числе 

сугубо процессуал:ьньrе. 

Некоторьrе правовед:ьr, сравнивая зти два подхода, утверждают, что 

издание специальньІХ :нормативньІХ актов дает возможность гораздо пшшее 

и, '-!ТО особенно вююю на их взгляд, системно урегулировать вопросЬ! МlШ 

и МГП, нежели ло удается сделать в рамках отраслевой кодификации 

( б,с. 327). Следует согласиться с вьІс:казанньrм мнением в части кодификации 
mллизионньІХ и материально-правовьІх норм, т.е. только в области WШ, 

исключая, естественно, вопросьr МГП. Предмет регулирования МГП 

отличается от предмета регулирования M1ffi, а судапроизводство по 

делам, в которьІх участвуют иностранньrе лица, осуществляется в 

соответсrвии: с ~~акоиом с.:уда, на началах нациоиальноrо режима, т.е. судьІ 

УкраиньІ руководствуются в основном ГПК УкраиньІ, если иное не 

предусмотрено международньrми договорами или другими законами 

УкраиньІ. 

Позтому, как представляется, нет необходимости принимать 

специальньІй единьrй Закон о МЧП и МГП1 
. Нельзя согласиться также с 

aвrop<L\:fИ проеЮ"а ГрюкдаНекого кодекса УкраиньІ 1996 r., которьІе ВІ<ЛЮЧИЛИ 
в неrо ра3д. П "Международньrй грюкданский процесс", регулирующий 

процессуальньrе отношешur с иностраи:ньr.с"1 злементом, а не материально

лравовьrе отношения:. 

Основньrм источником МП1 явлнется Конституция УкраинЬІ, ст. 26 
І<оторой гарюпирует иностранцам и лицам без rраждаиства, находящимся 

в Украине на 3аконньr.х основаниях, те же права и свободьІ и возлагает 

такие же обязанности, каки на rраждаи УкраиньІ. В соответствии с ч. 

2 ст. 55 Конституции каждьrй. т.е. rрюкд31ІИН УкраиньІ, иностраиец, 

лицо без rрЮJЩ31Іства , имеет гарантированное государством право 

обжаловать в С'Jде общей юрисдикции решение, действие или: бездействие 

любого органа государственной власти, органа местного самоуправлешщ 
ДОЮЮЮСТНЬІХ И служебН:ЬІХ ЛИЦ. 

1 Следует отметить , что попь1 rки принятия спецнального нормативного акта 

о МЧП и МГП бьши и в СССР Так, еще в 1989-1990 гг. в НИИ советского 
государственного строительства и <аконодательства бьш разработав проект Закона 

СССР "О международном частном 11 раве и международном гражданеком процессе" . 

Идея принятия такого специат , ного закона и его первоначальньrй проект 

принаДле)!сали виz::ному ученому 1 rрофессору Л.А. Лунцу. Однако, очевидно не 
случайн о , тот проект касанея Т<'. Іько вопросов МЧП, а не международного 

гражданского пр<;щесса. (5 , С. 123-161). 
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Гражданский процессуальньrй 1юдекс УкраинЬІ содержит специальньІй 

раздел VI, nос:вящеmІЬІЙ процессуа.:1ьньrм nрав&\1 иностранньІХ граждан и 

J1ИЦ без гражданства, предьявлению исіо:в к иностранньІм государствам:, 

судебньrм nорученням, исnолнению, решений иностранньхх судов и 

J>Опросам дейст:в,ия международньІх договоров тю гражданекому процессу. 

}{роме названного раздела Кодекса следует отметить ст,атью 11 ГПК, 
реrулирующую порядОІ' применения норм иноетраиного права, rлаву 3 5-А 
<<Усьшовление детей, прожлвающих на территории УкраинЬІ, гражданамн 

украинЬІ и иностранньrми rражданамю:>, предусматри:вающую 

rrроцессуальньІЙ порядок рассмотрения зтой категории дел. 

ЦеJІЬІЙ ряд nроцессуальньrх норм содержится в Кодексе о браке и семье: 

зтопрежде всегостатьи 197,199-1- 199-5 в Гражданекомкодексе У:краив.ьr 
(разд .. VII). 

К источникам '!vll'П следует отнести Закон УкраиньІ «0 nр анапреемстве 
Укра.иньD> от 12 сентября 1991 r, а таюке посгановлеюrе Верховного Совета 
)Ткраиньr «0 nорядке временного действия на территории УкраинЬІ 
атдельньrх акrов законодательства Союза ССР}) от 12 сентября 1991 r., 
согласно которому в Украние моrут применяться законодатель.ньrе а..тсrьт 

СССР по вопросам, не уреrулированньrм законодательством УкраИНЬІ, rчш 
условии, если оюr не противоречат Конституции н законам УкраиньІ. В 

3той связи следует .нювать прежде всего Указ Президиума Верховного 
Совета СССР m· 21 июня 1988 r. ·о nрю.нании и исnолнении в СССР 
решеюrй иностранньІх судов и арбитра.жей''. 

Гражданские процессуальньrе нормьт содержатся и в Законе Украиньr 

<<0 nравовом статусе ююстранцев>> от 4 февраля: 1994r: (2;1992.-N\'23. -
Ст.161), которьrй закрепляет основньrе права, свободьr и обязанности 

}{НОстранньrх гражданилиц без rражданства, nроживающих или временно 

11ребьшающих в Укра:ине. В :пой свюиваж:но нюва:rь такойисточник МІТІ, 

какЗакон УкраиньІ от 24 декабря lY<JЗ r: «0 беженцах» (2; 1994. -N2 16.
Ст. 90.), которьrй закреппяет процессуальную норму о судебной защите 

беженцев от лосягательств на честь и достоинство, жизнь и здоровье, 

J1ИЧН)'Ю свободу и жилище, имущественньтх и неимущественньrх прав. 

Источюrко:м: МГП является и :Закон Украиньr «0 нотариатс» от 2 
сентября 1993г.(разд.l У), где помещеньr нормьr об обеспечении 

доказатеЛ:ьств, необходимьrх для ведения дел в органах иностранньІХ 
государств (ст.102). 

Сучетом того, что дипломап-JLtеские представитеmr иностранньrх 

государств и некоторьrе д11угие лица гюльзуются судебньrм иммунитетом, к 

}{СТОЧНИкам МГП следует отнести та t;ие подзаконньrе акrьr, как Положение 

о диnломатических rrредставитеnьствах и консульских учреждениях 
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нностр31ШЬІХ государств в Украине, утвержденное Указом Президента 

УкраиньІ от 10 июня 1993 г. , а также Положение о дипломатическом 

nредставительстве Украиньr за границей, утвержденное · Распоряжением 

І !резидента УкраинЬІ от 22 октября 1992 r. 
Отдельньrе процессуа.тrьньrе нормьr содержатся и в других законах и 

нодзаконньтх актах УкраиньІ. 

Более подробно следует остановить ся на :второй груnпе источников МГП 

• на меJІ<,-'\Ународіюм договоре. В mношениях УкраинЬІ с другимя странами 
·шачение международного договора кате ИСТІJЧНИ:ка мтn возрастает. Нормьr, 

L:формулированньrе первоначально в международньІх договорах, 

nрименяются в отношеJГ.tІЯХ с иностранньrм злементом чаще, чем нормьr 

анутреннего законодательства. На зто справедливо обращалось внимание 

nрактическими работниками Министерства иностранньrх дел (3). Не 
лучайно бьrли принятьr специальньrе нормативньrе актьr, посвященньrе 

мсждународньrм договорам. Так, еще в первьІе ме·сяцьr после 

nровозглашения независимости Украиньr (1 О декабря 1991 r.) бьrл принят 
1акон «0 действии международньІХ договоров на территории Украиньш. 
В соответствии с его единетвенной статьей заключенньrе и надлежащим 

абразом ратифицированньrе Украиной международнЬІе доrоворьr стали 

неотьемлемой частью ее национального законодательства и 

nрименяются в порядке, предусмотренном для норм национального 

Іакі:шодательсгва. Зта норма бьrла полностью васпринята Законом 
УкраинЬІ <~0 международнЬІХ договорах Украиньш от 22 декабря 1993 г. 

(<..ї 17). 
В современной международной действительности, когда значение 

мuждународного договора резко возросло, одним из существенньrх :как в 

1 оретическом, таки в практическом плане стал вопрос, :каким образом 

11 рмьr международного договора могут регулировать гражданские 

нроцессуа.тІьньrе отношения, осложненньrе иностранньrм злементом. 

Значительньrй шаг на пути к решению зтого вопроса бьrл еделан 

o.rmroдapя теории, согласно которой осуществление международно

ІІравовьrх норм во внутригосударственном праве должно бьпь 

стосредовано правовьш ав.том соответствующего государства. Из зтого 

лсдует, что между заключением международного договора и его 

ІЮ'Щействием на поведение субьекrов внутригосударственного nрава 

І \ лжен находиться волевай акт государства, допускаюший и 

оЬеспечивающий такое· воздействие. Зту теорию в юридической 

ІІІІтературе назьmают теорией трансформацин международного права 

110 внутригосударствеиное право, имея ввиду не столько nреобразование 

ІІ Uрвоrо во второе, сколько установление внутрига сударственноrо права 
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на основании и во исполнение международного. 

После трансформацнИ зти нормьr сохраняют автоноиное положени<: 

во внутренней nравовой систбме калщого государства - участника 

междупародного договора. АвтономиЬІй хараІ-.тер лих норм обусловлеп 

nрелще всего тем, что они вьтра~аrот воm{) не одного государства, :з всех 

государств - участников договора и что, .кзк nравило, цель создания зтю. 

норм - · регулировать спецнфиqесrше процессуюrьньrе и иньrе отношения 
с международньтм (иностранньrм) злементом, а не :вообще гра.жданскu

процессуальньrе отношения. 

Что :касается епособов трансформации, то по зтo.rv.ry поводу учс:ш>rми 

вьrс.казьrваются разшrчньrе точки: зрения. Не ста.вя задачей осветить вс е: 

вьrсr<азаиньrе по зто:м:у nоводу мнения и точки зрения, отметим наиболее 

_ верное, и общее, как представляется, положение, вьrсказан.н:о с 

М.М.Богуславс:кюr, что «такая трансформация осуществляется путе~ t 

ратифи.кации, издания: акгов о применении международного доrов,•ра или 

издания иного внутригосударственного аІСГа» (1,, с. 48). 
По существу, зта мьrсль нашла отражеmrе в Законе УFраинЬІ «0 

международньІх договорах>> . Сщласно ст.7 :ного закона ратифиющюJ 

международньrх договоров Украиньr осуществляется: Верховной Радой 

УкраиньІ путем постановления спецнального закона о ратификации , 

которьrй nодписьІВается Председателем Верховной Радьr Укрюіяr,J 
Ратификации,в частности,nодлежат политические международньІе 

доrоворьr (о дружбе,вза:ймной помощи и сотрудничестве, о нейтралитете ) , а 

также .касающиеся прав и свобод челове-ка и гралщанина и некотор:w:е 

другие. 

Все зти изложенньrе положения: важь"ЬІ пото:му, что меж<Дународньrс 

договорЬІ составляют не только межщународньrе обязательства Украю.п,r. 

т.е . обязательства по международно.rv.rу праву, но та:к.'Ке императнвнос 
І 

право, на основании которого физически.е , и юридические лица. 

подqиненньrе его юрисдикции, могут обращаться в сос,тветсгвующий суд с 

правовьІМи требованиями. Иньrми словами, мелщународнЬІе договорьr -
зто также право, прямо применяемое судами. Однако на практике судьт, J< 

сожаленюо. очень редко применяют нормьr международньІх договоров. 

Большое прак:tическое значение для отнесения того щли иного между

народного соглашения к источникам международного граж-данского 

процесса имеет вопрос об их юридической действительности в националь

ном праве . ·в зтой связи следует назвать Венскую Конвенцию «0 праве 
межДународньІх договоров» от 23 мая 1969 г., которая разрешае1 

многочисленнь1е сиrуации, которьrе возникают или могут во"Jникнуть 

при заключении, применении, толковании, прекращении договоров, че111 
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ІІGмаnо способствует урегушІрованию неясньrх либо спорньrх моментов. 

Важ&ьrм источником МТП, как и других отраслей права, является 

Ііенская Конвенция «0 правоnреемстве rос:ударств в отношении 

.юговоров» от 23 августа 1978 года. Что касается международньІх 
1 ()ГJІашений, самостоятельньrм участником которьтх Украина не я:вля.пась, 

10 здесь действуют общие положения Конвенции, изложенное в ч:. ІУ 

«Обьединение и от деление государств», в частнос~и,ст. 34 «Правоnреемстве 
государств в случаях отделения частей государства». Согласно зтой статье, 

когда части территории государства отделяются и образуют несколько 

11 сударств, · любой договор, находившийся в cиJre в момент правопреемства 
тсударств, продолжает находиться в силе в отношении каждого 

образсванного таким образом государства-преемника (8, с. 18,80). 
Следующую большую группу источнико-в МГП составляют 

доусторонние договор.ьr о взаимной правовой помощи. Все двусторон

ІІІ!е соглашения о взаимной правовой помощи целесообразно разделить 

1111 две rруппьr: международньrе договорьr, которьrе сохраняют свою 

1 )ридическу:ю силу для УкраиньІ как nравопреемника. СССР в силу 

ьнс:еуказанннх оснований; международнЬІе договорьr, заключеиньrе 

Нt:завис:v,мой Украиной после провозглашения ее государственного 

уРеренитета. 

Перечень договоров об оюізании правовой помощи по rражданским, 

І,мейньrм и уголовньrм делам, заключенньrх бьrвшим СССР и 

охраНяющих силу д..тrя УкраиньІ, представлен таблицей N2 1. 
По содержанию и структуре все указаннЬІе договорьr близки друг к 

/\ftyry, nроцессуальньrе вопросьr решаются в них, в принципе, единообра:1но, 
О ' І дельньrе нормьr полностью совпадают. Учитьrвая зтот факт, 

целесообразнее создать одно многостороннее соглашение о nравовой 

Іюмощи; при ратификации которого, естественно, будут сделаньr оговорки 

ІІІдельньrми странами. 

Кроме того, следует обратить внимание на несоответствие названия и 

1 одержання некоторьrх двусторонних соглашений, вьrхощІшие і<Далеко за 

1 радиционньrе рамки оказания правовой помощи». На зто обстоятельство 

оf1ращалось внимание в доктрИне. Правильнее бьшо бьr их назвать 

Ію говорами о правовьrх отношениях по гражданекому и семейному праву 

11 международному гражданекому процессу. 

Ко nторой группе относятся: международньІе договорьr, заключенньrе 

ІІ І''JЯ.висимой Украиной после провозглашения ее 
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Таблица NiJ І 

Двусторонние .ме:нсдународньсе договорьІ о взаимной правовой 

пшкощи, заключеnнь1е бьсвшим СССР и сохраияющие силу для 

УкрашlЬІ (8). 

-------~-~-------~ 
~---.. ···--___:__.<_: >> --{~-- 28 ~ l~г. 7 авІJЖі 1986г. 
г-ll_:Lr-І _____ «-» ~1ния З агqхпя l958r. 19а:~ 1958r. 
13. І «- >> _ • <twuттщия ll авf)СІЗ. 1978 г. 9 аВІ)СІа 1980 r. 
14. « -» І Чехо::лооакия 12 a!Зl)C.ffi 1982 г. 4 июш 1983 г. 
15. І «- » І ІОrо!авия 24~ 1%2 r. 26 МІЯ 1%3 r. 

16. І:оюаимнсм~ l~ -k 1982г. 29щла І984г. ---

17. І «- » І Иrок і 22 июш 1973 r. 22 апр:ля 1974 r . . 

18. іКшrенr.мяоq~uзті1осмщню !Иrа'JИЯ j25ЯНЩJЯ 1979г. 8аВІ)сrа 1986г. 
l ~~~ ____ _L ___ _L _______ _j__._ _________ ,_ ,.. 
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государственного суверенитета (см. табл. N2 2). 
Особо следует остановцться на Гаагской Конвенции по вопросам 

гражданского процесса от 1 марта . 1954. r. Дело в том, что СССР бьш · 
участником данной Конвенции и на территории Украиньr она действовала 

с 26 юоля 196 7 г. Затем в момент правопреемства ее действие для УкраинЬІ 

прекрат~лось (8, с. 1048, 1143). . 
Нормьr международного гражданского процесса содержатся таRЖе в 

двусторшпшх соглашениях СССР с Австри ей от 11 марта 1970 г. (содержит 
правила о свободном доступе граждан в судьr, порядке исполнеюrn судебньrх 
поруч:ений и некоторьrе другие ),с Францией (1936 т: ), а такжес США (1935 
r. ), -Бельгией (1945 г.), ФРГ (19S6 г.). Все соглашения затрагивают в 
основном вопросьr исnолненv.я судебньrх поручений. 

После присоединения УкраиньІ к Устцву Совета ЕвропьІ 31 октября 
1995 г. (2; 1995. - N2 38.- Ст. 287) появляются новьrе источюrки МГП. 
Прежде всего следует назвать Конвенцию о защите прав и основньrх свобод 

человека J 950 г. Первнй протоколи протоколм N22,4,7 и 11 к Конвенции, 
рзтпфнп;ированнне Украиной 17 июля 1997 r: 

К источникам международного гражданского процесса следует также 

отнести Венску1о Коюзенцию о диnломатических сношениях от 18 апреля 
1961 г и Венскую Конвенцию о консульских сношениях от 24 апреля 1993 
г. Гражданские процессуальньrе нормьІ содержатся также в_ ряде 

зюоnоченньrх Украиной Консульских конвенциях и договорах . 
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Таблица .Ni.! .' 
МеждународнЬІе договорь1 о взаимной правовой помощи, 

подписаннЬІе независимой Украиной (8). 

і N~ НаименоваІDІе договора С 101/СИМ Дата подписання Г Дата 

~-t--------2------··--·!--roc..:":.:::Л~a~;::c::ca:::::::_ ·---·--4----+-ратн---~;::::" І 
11. Договор о правовой помоши и 31 окrября 1992 r. 5 февраля 1993 

І 
12. « - » Республика 24~ 1993 г. 14 q>ев~Ї99,І 1 1 
f-
1
13-. -f-Д-о_го_вор __ о_пр_авов __ о_й_п_ом_оІЩІ-·-и--+'~:..:оль::. =:=кая----+7--июпя---,-99--3-г-. ·--ti 7 декабря\993І 

прановьІХ 011ЮІІІеНИЯХ по 

грЮ!фііНСКИМ и уrоловньrм делам. 

Киrайская 
Народная 

Республика 

І nравовЬІх 011Юшениях по Республика І 
J гращnщІСКИМ, семейнмм и ,І 

І уголовньІМ делам 

!
14. «- » Респуб;шка t 13 деюЮря 1993 г. ! 10 ноября 19>)4 
І Молдова І і . ' 
і 5. «- » ' Республика Гр)Зия 9 января 1995 r. 122 ноября 1995 1 

j6 «- » Зсrонская 115 февраля Ї995 г І22поября Ї%Js , 

р-- Доrоворо-правовойпом;ІЩІпо -~Ре::;: --- 27иrоняl995 r-+.оябt;Ї9<)r~. 
1 

~ ~~~иуrол~нь~1депа'>1 -------· --------+------
js. Договор о nравовой помоІЩІ и Латвийская 23 мая 1995 r. 122 ноября 199 
1 прановьІХ 011Юше~ по Республика 
·,і ~.~ским, семеиньщ 1рудовьІМ ) 1 

И у• vЛОВНЬІМ делам 

19. 
І 
І 

Договор о правовой помоІІЩ и 

правовьІХ 011Юшениях по 

грЮ!фііНСКИМ и семейньrм делам 

Респуб;шка 

Узбею1сrан 
19 <J.>еврапя 1998 r. 5 ноября 1998 

Ію 
1 

Конвенция о правовой помоІІЩ и 

пранОВЬІХ апІОшеНИЯХ: ПО 
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ПРОБЛЕМЬІ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

СОБСТВЕННИКА ИМУЩЕСТВА -ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

И УЧРЕДИТЕЛЯ 

ВопросьІ об ответственности участников хозяй:ственньІХ обществ по 

долтам общества І<аК юридического лица, а также о соотношении таких 

nонятий, как учредитель и собственник, на протяжении многих лет 

находятся в центре обсуждения многих ученЬІх и практнко в [l ~ 1997. -N2З2 . -

.28-31; l997.-N249.- С.26-29 ; 1998. - N224.- С.27-30; 2, с. 3-5]. Различие 
взглядов на зти вопросьr усиливаются тем, что они не нашли своего четко го 

разрешения в законодательстве УкраиньІ. Например, в соответствии с ч. 2 
и ч. 3 ст. 7 Закона УкраиньІ «0 собственности» сазданное собственником 
юридическое лицо отвечает по своим обязательства..м: всем закрепленньrм 

·щ ним имуществом, на :которое в соответствии с Законом может бьrть · 
обращено взьІСкаиие по требованию кредиторов. Себетвенник не отвечает 

по обюательствам созданньІХ ИJ'\J юр.идичес.юrх лиц, а ОЮІ не отвечают ло 

обя.зательстваІІ•І собственни:ка, кроме случаев, предус:мотренньrх 

'Jаконодательньтми а:ктами УкраиньІ. В ст. 32 ГК УкраиньІ наравне с 

нонятием «собственнию> бьrло введено понятие «учредитель» с целью 

применения раздельной ответственности собственни:ка (учредителя) и 

сазданного им юридического шща Относительно предприятия, основанного 

на частной форме собственности, иск:1ючения из общего правила о 
раздельной ответственности не nредусмотрено. Такое nоложение nотволяет 
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нсІФторьrм: авторам делать ошибочньrй, на наш взгляд, вьшод об отсутсmи:н 

nолной имущественной ответст:венности учредителя: no долгам создmшо;і 

ІіМчастнойф:ирмьІ [ 1; 1997.-N232.-C. ЗО ]. 
Применительно к час:rной фщл.іе вряд шr можно говорить о раздельной 

ответстве:ннос-rи собствеl/ІІИRЗ (учредителя:) и созд;ан:иого им юридичес.кого 

лица (органа управления фирмой), nоскольку в частной фирме та:&:ие 

nонятия, как «собственник имущества юрищrqеското лица» и «учредитель 

юридического лица>> совпадают. 

На практи:ке арбитражньrе судьІ при рассмотрен:и:и хозяйст.веннЬІх 

споров по уд01шетворению претензий кредиторо:в нередко обраrца:ют 

взЬІскание только Л'llшь на имущество частной фирмьт ( собственнІша 
· имущества) ипри зтомне nривле:кают к нмущественной ответственносТІJ 
уч:ред;итешr зтой фирмьІ, в то время как в основу создания такой фирмь1 

nоложен частиьІй каnи:тал:. Целью деятельности частной фирмьr явля:етс~ 

получение прибьши, которая принадлежит rоридическо.му лицу -
собстве:ннику имущества преДІІрияrия, а в конечном итоге - учредитеmо 
зтой фирмЬІ. Юридическое лицо, сазданное для осуществ;rен:нн 

nредnринимательской деятельности, всегда вьrражает волю учредІrrеля 

даже если последний и не осуществляет непосредсrвенное ynpa:вJieюrc 

деятельностью данной фирмьr [1; 1997.-N2 49.-С.27}. 
Создание юридического JІица, основанного на частной форме 

собственности, должно само по себе предполагать неnосредст:венноеучастле 

учредителя: (собственни:ка) в делах своей фирмьr. И как гарантия тому 

ответственность по обязательствам фирмЬІ. ДУмается, что законодатеш, 

должен исходить из тото, что учредитель обя3ан возложить на себя 

повЬІшенную ответственность по обязательствам самостоятепьного субье:кта 

nрава, nодписавшись nод зтим в учредительньrх доь.-ументах сазданчого 

субье:кта предпринимательской деятельнос:rи. 

В JІИТера::rуре часто приводяrся: примерь1, когда уч:рсдитель ( собствешmк 

имущества nредnриятия), явля:ясь должностньrм лицом, действует не 01 

своето имени, а от имени юридического лица, н обязательства возникают 

не у него, 'а у юридического лица. При таком совnадении, когда 

дол.жностньІМ mщом фирмьr является учредитель (собственник), трудно 

не сотласиться с вьmодом о том, что действуст одно и то же лицо н: от 

имени юрИДІІЧескоrо лица, и от :имени собственни:ка (физ:wrеското лица) 

А еслн так, то nочему же возникает необходимость ра3дельно:й 

ответсівеннос:rи? 
Обратим внимание на другой nример, когда должностньrм лицом по 

усмотрению учредителя (собственника) явмІется друтое л'ицо (лицо 
довере:нное). И в данном случае согласиться с тем, что руководство 
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деятельностью фирмой (решение финансовьrх вопросов) осуществляется 

без согласия на то самого учредителя: ( собст:венника), крайне сомнительно. 
Ведь :весь смьrсл работьr юридического лица для: учредителя: ( собственника) 
сводится к извлечению rтрибьrли, ул:учшению своего материального 

nоложения, т. е. к увеличению капитала и rтереходу его от искmочительной 

собственности юридИ'Іеского лица к физическо:м:у в одномитом же едином 

лице. 

Учитьrвая изложенное, можно сделать вьrвод, что личное имущество 

чредителя и имущество, находящееся в собственности сазданной им 

фирмьr, должно представлять единое имущество, на которое может бьпь 

наложено имущественное взьrскание. 

Рассматривать вопрос о раздельной ответственности участников 

озяйственньrх обществ с ограниченной ответственностью необходимо с 

соотношения таких понятий, как учредитель и собственник. Применительно 

Jt хозяйственному обществу с ограниченной ответственностью такие 

понятия не совпадают и, таким образом, учредитель не является 

собственнюшм хозяйственного общества. Иньши словами, внося вклад 

свой каnитал) в уставньrй фонд хозяйственного общества, учредитель 

уrрачиваут на него право, приобре;гая обязательственное nраво на получение 

асти дахода (дивиденда) лнбо на часть ІL\1ущества (с согласия других -
членов общества) при вьrходе из общества либо при его ликвидации. 

Таким образом, уч:редители, обьединив свой капитал (в виде вкладов ), 
Іtс.і:шсредственно сами собственниками всего имущества общества не 
вляются. А собственником хозяйственного общества является сазданное 
ими юридическое лицо. Отсюда можно сделать вьrвод о разделении 

тветственности самого общества - юр:идичесrшrо лица и учредителей таких 
озяйс,-твенньrх обществ, что и закреплено в ст. 50 Закона УкраиньІ «0 
озяйственнЬІх обществах», в соответствиис которойучастники общества 

несут ответственность в пределах своих вкладов, т. е. учредители 

(участюпси) хозяйственного общества по дошам самого общества отвечать 

не могут. 

Обществом с ограниченной ответственностью призжtется общество, 

нмеющее уставньrй фонд, разделенньrй на доли, размер которьrх 

определяется уч:редительньrмн доІ<ументами. Участюпси общества несут 

оrветственнссть в пределах своих вкладов. 

В соответствии с р3.3ьяснением президиума Bьrcmero арби:rраЖного 

суда УкраиньІ от 18.11.97 r N2 02~5/444 «0 некоторьІх вопросах практики 
применения Закона УкраинЬІ «0 банкротстве» в n. 41 со ссь1лкой на ст. 18 
І ~u<она УкраиньІ «0 банкротство> указьrnается о возможности абращення 
ІІ·Іьrскания на иМущество участников хозяйствениьrх обществ no претензиям 

93 



креДиторав [1; 1997.-.N25.2.-C.l9]. Такое положение находит nоддерж:ку и 
обоснование у некоторьІх авторов [l; l998.-N2 24.-с.17]. Прав И. Е. Красько, 
у:казьrnая, что недопустимо nровод:и.ть аналогию между ответствешюстью 

и гарантией, что превращает акционеров в гарантов -no долгам 
хозяйственного общес...--тва. Гарантия:- зто сnособ обеспечения: обязатеJІьст:ва, 

а не инструмент ответственности, и ею нельзя ис:кусствевно nодмелять 

ответственность. Л1ралт~ :возмещая кредитору основного обязательствз 

чужой долг, только .исполняет свою обязанность no договору rарантшr [2, 
с. 10 ]. 

В но ся в :кладьІ в уставиьІЙ фонд общества, учредител:и (учаспшкп) права 

на них лишаются, nриобретаятолько обязательственное nраво на дmзд-ТJ;ендьr 

(часть дохода) либо на часть имущества при ликвидации общеСтва, а также 
при вЬІходе из него. 

Список литературьz: l. Бизнес. 2.Красько И. Е. Некоторьн;; проблемьІ теории 

юридических лиц и их прикладное значение (юrассификация, корпоративньrе права, 

/ ответственность участников)// Хоз. право. - 1998. - N~ 8.-С.З-.5-. 

Т. Г.l'\іfар:кина 

ЗАНЯТЬІЕ ГРАЖДАНЕ КАК ЮРИДИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 
' 

С принятием Закона "О занятости населения:" ( l] в сферу n-равового 

реrулирования бьша вовлечена новая груnпа общественньІх m-ношений, 
которая до издания: указанного Закона правовой регламентации не 

подвергалась. В связи с :ним законодатель оnределяет субьекгньrй состав 

новой сферьІ правового реrулироваmr.я:. К суб:ьект~\1 nрава в сфере занятости 

законодательство относит следующие категории граждан - заюпьrе и 

безработньrе граждане. 

Юридически занятое паселение можно разбить на три груmІЬr: наемю>ІС 

работники; самостоятельно занятьrе граждане (прежде всего 

предПJ?иниматели); лица ~анятьrе иньrми видами общественна полезнай 

деятельности, признаваемой данньІм Законом. 

Наемньlе работники составляют наибо.льшую группу завятого 
населения. К ним относятся лица, вьшолняющие работу по найму на 

предприятиях, в учреждениях и организациях всех видов и форм 

собственности, включая совместньrе и иностранньrе Однако 'Закон не 

уnоминает лиц, работающих по найму у других граждан, хотя они, 

несомненно, входят в число завятого населения:. Зто домработницьі , 
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телохрапиrели, садовники, шоферьІ, rувернаШ'Ки и др. Зти гращцане могут 

рабатать ШlК на ОСНОВанИИ трудОВЬІХ ДОГОВОрОВ такИ гражданско-праВОВЬІХ 
договоров подряда. Не случайно в 'Тенеральном соглашении между 

Кабинетом Министром УкраиньІ и Конфедерацией работодателей УкраиньІ 

и профессионаш.ньгми обьединениями УкраиньІ на 1999 -2000 год" 
(Уряд.кур'єр. - 1999. - N2 171.) предусмотрена обязанность стран 
разработать и утвердить Положение о порядке регистрации трудовьrх 

договоров, закшочаемьrх между физическнми шщами - работадателями и 

наемн.ьrми работнv..ками. 

К зто й группе Закон от носит также граждан, "избраииьrх, назначенньrх 

илиутверлщенньrх на опл:ачиваемую должность в органах государственной 

власти, у11равлеюш и общественньІх обьединениях". Зто также, по существу, 

цаемнме р<1ботни:ки, хотя-правовая форма, ршулирующая: их деятельность, 
.И!'vІее-:г свои специфические особеииости. Данную редакцию нельзя признать 

удачной. Оnределение занятости здесь "аrсчитьmается" с момента избрания, 

назначения: юш утверждения на оплачиваемую должность. Однако между 

аю'Ом: избрания, назначения, утверждения и фактическим началом работьr 

может бьпь оrrределеш-rьrй промежуток времени по различньw прИЧІmам, 

ишr же лицо, избра.чное, назначенное или утвержденное на должность, 

может передумать. Целесообразно бьшо бьr редаюJ,ИЮ дащюrо признат<а 

зат-Іятого гра:»ща:нина изложить такю.1: образом: .~'J?_11Q.<П.:ill2x:!Ш~!.!<J._Q<.:;ЦQ:.ВЁ!!~ 

.~Ча_1!І}Qр<J.ЩЩ.J!.І0Щl'1~.ЩЧ!: .. Іі1Щ.УІJ?.С.Р.дщ~:!'ЦЩ.~~.ЩЦІ~~В..а.(;~1f~.АQ..Т!?ЩЩg~''. 
К са.Jvюстоятельтю занятьш гра:жданам Закон причисллет граждан, 

«само стоятельно обеспечивающих себя работой, включая 

предпршrимателей, лиц, занятьrх иІЩИвидуальной трудовой деятельностью, 

чл.енов кооnеративов, фермеров и членов их семей, участвующих в 

производстве» (п. "б" ст. І Закона "О занятости населения") . 

Из всех граждан, составлЯ:юЩІГл понятие "сfuvюстоятельно занятьrе", 

нанменее всего подда:ются учету лица, работа:ющие по самонайІ'vrу, и 

неоплачиваемьrе членьr их семей. Обе зти категории об:ьединяет 

приближение места их работьr к мес-rужительства, отсутствие соцИальной 
защищенности, свобода режима работьr и производствеиная 

самостоятельность . Учиrьrвая зто, бельгийс.кий специалист Л.Гольшм.идт

Клер:м:он обьед;иня:ет зти два компонента са..11-1остоятельной занятости общим 

термином - "индивидуальная трудавая деятельность". При зтом она 

юuдел:ила среди НІІХ три типа трудовой индивидуальной деятельности: а) 

индивиду::шьная трудавая деятельность незкономИ'іеского характера 

фрнготовление Ішщи, досуговал деятельность) ; б) производительная 

~кономичесІ<ая деятельность нерьrночного характера, т.е. трудовал 

деятельность по самообеспеченшо определеннь1ми товарами и услугами; 
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в) трудавая зкономич:есRаЯ деятельность рьm:оч:ноrо характера [ 2]. 
Содержание n. "б" ст. 1 Закона "О занятости населения" требует 

уточнення. Лица, занять1е индивидуальной трудовой деятельностью, по 

терминолопі:и гражданского законодательства; есть не что иное, как 

индивидуальньІе nредnриниматели. 

Предnриииматели создают рабочие места не только длЯ себя и своих 

бл:и.зких, но. и для неограииченного круга лнц. Правовое регулирование 

деятельности nредnринимателей в Украине осуществляется Законом 

УкраиньІ "О предприн:имательстве" , nринятом ВерховньПvf Советом 

Украиньr 7 февраля 1991 r. [3). Согласно ст.l зтоrо Закона 

"nредnринимательство зто са:м:остоятельная, инициативная:, 

систематичес:кая, на свой страх и риск деятельность по nроизводству 

nродукции, работ, предо_ставлению услуг и занятию тортовлей с целью 

nолучения дохода". В соответствии со ст. 2 :к суб-ье:ктам. 

nредnринимательской деятельности относятся <<граждане УкраиньІ идруrих 

государств, не огранич:еннЬІе в своих правах и дееспособности, юридические 

лица всех форм собственности, установленньrх Законом УкраинЬІ "С 

собственности". 

В ст. 6 Закона "О предпринимательстве" отмечает ся, что предnринима
тельство в Украине осуществляется в любьrх орrанизационнЬrх формах нн 

вь1бор n:редприІІИмателя:. В соответствии с действующим законодатель

ством, nредnриІІИМатель- зто фюическое лицо, суб1>екr предnрv..нима

тельской деятельности, осуществляющий зту деятельность без созданшr 

юридич:ескоrо лица. 

В n.З ст. 1 Закона Украиньr "О заня:rости населения" указана такая 
груnпа самостоятельно занятьrх лиц, :как лица, занятьrе. индивидуальной 
трудовой деятельностью. Данньтй термин является устаревтим 

терминологическим понятием и полностью nодпадает ·под имеющуеся n 
Законе УкраиньІ "О nредпринимательстве" понятие nредrqJинимателя -
суб-ьекrа nредnринимательскОй · деятельности, осуществляющеrо свою 
деятельность без создания: юридического лица. · 

Считаю, что указанНЬІй законодательнЬІй терми:н - "лица, занятьrс 

индивидуальной трудовой деятельностью" необходимо искJІючrrrь из n. З 
ст. 1 Закона "О занятости населеншr" как не несущий смьrсловой нагрузr<н 
и морально устаревший. _ 

Лица, работающие самостоятельно не ао найм<j, создают рабочие м:еста 

для себя и других граждан в условиях, когда государство не в состояRНІІ 

обесnечить надлежащей работой всех желающих трудиться. Позтому 
самозанято сть в настоящий период находrrrся в це:нтре обЩественшш' 

внимания, так как дает возможность работинку реализовать с:вон 
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потенциальньrе способности, дает возможность получать 

вознат]:Jаждение за затраче.юІЬІЙ труд. 

К лицам, занятьLJW иной социально-полезной деятельностью Закон 

относит граждан, проходящих службу· в Вооруженньrх Силах УкраиньІ, 

Национальной гвардии Украиньr, Службе безопасности Украиньr, 

ПограничнЬІх вайсках УкраиньІ, вайсках внутренней и конвойной охраньr 

и Граж.-ТJ:анской оборонЬІ Украиньr, органах внутренних де.тт УкраинЬІ, 

друтих войсковьrх формированиях, созданньrх согласно законодательству 

Уr<раиньr, аJrьтернативную (невоенную) службу. 

К зтой группе лиц следует добавить, проходя:Щих профессиональную 
nодготовку, переподготовку и усовершенствование профессии или 

квалификации с отрьІВом от производства, а также обучающихся в 

дневньrх общеобразовательнЬІх школах и вЬІсших уqебньrх заведеннях. Зти 

лица по смьrслу закона включаются в •шсло заня:rого населения независимо 

от того, полуqают ли они стипендню или другое содержание в период учебьr. 

Сошасно пп. "ж" n. 3 ст. 1 Закона "О занятости населения" к занятом.у 
населению относятся также работ-ающие гра-'1Щане других государств , 

uреме<шо nроживающие в Украшrе ивьmошr,яющие функции, не связанньrе 

с обеспечением деятельности посольств и миссий. Данное положение 

рсбует, на наш взш.яд, уточнення. Не совсем ясно, почему речь идет лишь 

о временно, а не постоянно проживающик rражданах. Статья 26 
· онетитуцин УкраиньІ, указьrвает, что :иностранцьr и лица без гражданства, 
находящиеся в Украине на законнЬІх основаниях, пользуются такими же 

нравами и свободами, а также несут такие же обязанности, что и граждане 

УкраиньІ, за ис:кJnочениями, J'L'ТановленньhVІИ Основньnvf Законом страньr, 

щконами или международньrми договорами Украиньr. 

Кроме того, ч.І п. 3 Закона Украиньr "О занятости населения" кзаняТhrм 
tтюсит «граждан, проживающих на террІпор ни государства на законньrх 

ощrованиях» . В то же время пп. "а" п. 3 ст. l :ного же Закона 

нредусматривает, что к занятьrм принадлежат граждане, работающие по 

найму в международньІХ и иностранньІХ организациях в Украине и за 

1 р(ІНицей . Если в качестве критерия для отнесения граждан к категории 

щиятьrх взять про:яшвание гражданина на территор:ин Украиньс, то к 

Іанятьrм не могут относится граждане, работающие в иностранньrх 

с 1рrаииЗ~щиях за границ ей, т. е. nроживающие на территории других стран 

11 являющиеся заюrгЬІми согласно закон9дательства той страньr, где они 
11ребьrвают. 

В данном случае налицо несоответствие различньrх частей одного и 

1 с ІГО же nункта Закона. В ч.l ст. 3 Закона "О занятости населения", на наш 
ІІ ' ІШЯД, необходимо к занятому населению относить граждан УкраиньІ, 
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граждан других государств и лиц без гражданства, nроживающих 11а 

территории Украииьr на законньrх основаниях. 

Статья зтогQ Закона, оnределяя запятость как «деятельность граждю1 

связаииую с удовлетвореmІем личньrх и общественньІх потребностей 11 
такую, <rro, как nравило, nриносит им доход ... ", тем самьrм упускает н-~ 

зто го переЧня: граждан, отвечающих лрюнакам заюrrости, вьmол:няющи. · 
полезньrе для общества функции, но не приносящих Дохода. Ведь зтн 
граждане, по сути, добровольно занятьr деятельностью, не приносящеі 1 

дохода, и не имеют притязания на включение в деятельность, nриносящую 

доход. Хотя такие лица по своему желанию могут добровольно 11 
установленном порядке стать на учет в качестве безработного и таюш 

образом включиться в состав незанятого населения. Имеются в вищ 

жеюцннЬІ, занимающиесядоматним хозяйством; матери, восmп.ьrвающн1 

детей; лица, занятьrе уходом за больньrми членами семьи; граждаш 

занимающиеся благотворительной деятельностью, любю·ельсЮІМ спорто~І 

и некоторьrе другие. Зто и есть тот потенциальньrй: резерв рьrш;а труд;І 

которьrй при определенньrх социально-зконо:мических условиях :можr 1 

полностью или частично вьrйти н~ рьшок труда и претендо:вать на получеНІ І \ 

рабочего м~ста на условиях найма. 

Считаем, что ст. 1 Закона "О занятости населення" требу с1 

корректировки, и предлагаем к заюrтому населению относнть таюІ1І 

«J:1ЩМ.ЩІ_,_З.і!ЩІ:rР.:Щ __ _щЩh1;Д ___ В.ДДЩД: __ _дС.Jl':Г~Л.ЬJІQ(;:Щ, ___ Щ~ ___ І1рЩ'Д:)3_9J?<)'!_~ІДJ1_~І І r 

;законодат(шьству Укралньт. Такая поправ!\а в Законе необходимн 
поскольку заня:rьrе rрЮіЩаие являются важной. частью субьеRтноrо сослнц 

сферьr правового регулирования общественньІх отношений, связанньrх t 

заЮІ'ІРстью населения. 

Список литературьІ: 1. О занятости населения: Закон УкраиньІ от І мар 1 

1991 г. //Відом . Верхов. Ради України. - 1991.-N~ 14.- Ст. 170. 2.Goldschmiil1 
Cle1mon L.Economic measurement of non-market. household activities: ls it useful а111 

decibel? // Intern. І-аЬОІ Iev.- Geneva, 1990.- Vol. 129. - N2 З.- Р. 279-297, р. 280 1 

3.0 предпринимательстве : Закон Украиньr принят Верхов.Советом УкраиньІ 7 фс:ІІJ' 
1991 г./1 Відом. Верхов.Ради України.-1991.-N~ 14.- Ст. 168. 
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О.Н.Туева, 

І<аn~. юрид.паук 

ПРАВО НА ЗЕМЛЮ ЧЛЕНОВ КОЛЛЕКТИВНЬІХ 

СЕJІЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЬІХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В условиях nроведения земельной реформ:ьr в Украине важное 

nрактическое значение и большой теоретический интерес представляет 

ІОнрос о праве на зем:шо членов ксіллективньrх сельскохозяйственньrх 

Вредnриятий (КСП). ЧленЬІ, прожи:вающие по их месту нахождения, 

сrутrают в земельньrе правоотношения двоякого рода: с самим КСП и с 

Органами, в ведении которьrх находится земля соответствующего 

аселенного nункта. Зти отношения регламентируются в основном 

емельньJМ кодексоми допоЛЮІЮщими его нормативно-правовЬІми актами. 

Однако анализ праrсгики их применения в ряде случаев свидетельствует о 
nолиоте и недостаточном совершенстве законодательства, что требует 

инятия дополнительньrх нормативньrх аRтов . Так, надлежащее решение 

JІІ_,)Осов приусадебного и иного исnользования земель населенноrо nункта 

редналагает обязательное принятие Правительством УкраиньІ 

JlІециа.;тьноrо Положения об зтих землях, в котором должно бьпь четко 

ределена их целевое назначение, установлен nорядок оnределения 

змеров и границ. При зтом желательно бьшо бьr установление размеров 

иусадебньrх участков и земель иного назначения отнести к комnетенции 
естньrх органов власти и уnравления в рам~'\:, установленньrх законом . 

Для усиления защи.тьr интересов граждан целесообразно установить 

аксим:ально допусти..м:ЬІе предельr принудительного изменения как общей 

nпо щади, таки конфшурадни nриусадебноrо участ.ка. В данном Положении 

nредставляется nравильньrм предусмотреть возможность использования 

rралщанами пастбищ и сенокосов для скота на доrоворньrх началах. При 

том преимущественнсіе nраво пользоваюrя должно предоставляться 

малоимущим , мноrодетньrм, инвалидам, пенсионерам, а также 

обросовестно работающим членам КСП, к которьrм -относятся :все 
рудоспособньrе членьr КСП, вложившие в общеетвенное производство 

согласно Уставу данного хозяйства определенное количество труда. 

Земельньrе nравоотношения граждан с КСП, членами которьrх они 
состоят, неразрьmно связаньr справоотношениями членства в КСП. Зти 

nравоотношения могут бьпь только между КСП и его членом. Поскольку 

•шенские правоотношения сугубо личньrе , постольку и земельньrе 

вравоотноmения члена КСП тоже носят личньrй характер . Однако, как 
ІІОІФзьrвает пра'ктиrш, в некоторьІх случаях в земельньrх отношениях с КСП 
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вьrступают не отдельньrе его членьr, а двор (хозяйство), в котором состою 

зти чле,н:ьr КСП (например, при nользовінши пастбищем для скота). 
В соответствиис Указом Презмента УкраинЬІ от 10.11 .1994 г. "О 

неотложньrх мерах по ускорению земельной рефор:мьr в сфер е 

сельскохозяйственного производства" (З) каждому члену предприятия_ 

кооператива, товарищества вьщается сертифимт на право частноіі 

собственности на земельньІЙ участок (nai;i) суказаниєм в нем размер011 

участка в условньrх кадастровьІх гектарах, а также в стоимеетном 

вьrражении. Вместе с тем коллективное предприятие никаких правомочні і 

по распоряжению землей не имеет, ибо такие правомачия принадлежа1 

собственникам земли - гражданам в лице их общего собралия. Не имея 

прав по распоряжеюпо землей, коплектив как самостоятельньllі суб-ьек1 

права, не может счигаться собствєнником зємJІИ, испол:ьзуемой rраящанам 11 
- собственниками коллективно . Изложенное подтверждается Закш-ю~t 

Украшrьr от 17.07.1997 r. "О сельскохозяйственной кооперацш-r'' (1 ; 1997 
- N2 39.- Ст. 261). Статья 20 данного Закона предусматривает; что члень1 

кооператива передают право пользования nринадлежащим пм земельньн 1 

участкам кооперативу какпаевой взнос. Кроме земель, предоставлеюП-1\ 

кооперативу в пользование, последний как самостоятельное юридичесІЮ\ ' 

лицо может приабрести землю в собственность (4, с. 10). Призтом земл·-1 

принадлежащая кооперативу, де может входить в состав недеJrимого фонда 

в отличие от имущества кооператива. 

Установлено, что право на земельньrй участоr- (пай) может бьm. 

обьектом купли-продажи, дарения, менЬІ, наследования, залога. НаличІ:І t' 

у rраждан-сособственников земли перечисленньrх прав на земельньJіt 

участок требует внесения соответствующих изменений и доnолиеІШЙ 11 

Гражданский кодекс УкраиньІ, а также разработки методики дене;кноІІ 
оценки земли. Необходимо вместе с тем разработать и:утвердиrь ПоложенІ І\ 

о порядке вьrхода граждан из коллективньІх сельскохозяйстве1ШЬІ .\ 

преДІІриятий, сельскохозяйственнЬІх кооперативов, акционерньrх обществ 

в то:м: числе созданньrх на базе совхоз о в и других государственнь1 ~ 

сельскохозяйственньrх предпрІ-ІЯІий. Кроме того, все земельньrе оrношеш1 ~~ 

между членами и коллею·ивом должньr конкретно реrулироваться УСтаво~ 1 

данного предприятия и Правилами внутреннего распорядка. ЖелатепЬІІ\І 

бьшо бьr иметь в масштабах КЮІщой области Примерньп':І: (Типовой) уст;ІІІ 

и Примерньrе правила внутреннего распорядка с учетом местюд 

особенностей и условий. Зтимиже нормативньши актами, вероятно, доЮІсСІ 1 
регулироваться и порядок использования членами КСП земель длн 

сенокосов и пастбищ. Думается, что данньrми вддами угодий должньr бьл 1. 
обеспеченьr все нуждающиеся дворЬІ, членьr которьrх вьrполюJюt 
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обязательньІЙ минимум трудового участия в общественном производстве. 

Призтом пользование пастбищами и сенокосамидолжно бьnь бесплатньrм:. 

Земе.:_.тьньrе )'Частки для указанньrх целей могут nредсставляться из 

состава земель даю-юто хозяйства, а при недостатке таких уrодий в 

хозяйстве -за счет земель Государсrвенноrо заласа арендуемьrх хозяйсrвом. 

Бьшо бьr правильньrм по решению органов управлеІІИЯ КСП лишать права 
nользования пастбищами и сенокосами дворьr, трудоспособнЬІе членьr 

которьrх не принимают должного )ТЧастия в хозяйствеиной деятельности 

l<СП ИЛИ без уважиТеЛЬНЬІХ прИЧИН Не ВЬШОЩІИЛИ минимум ТрудОВОГО 

участия. 

Возниr<ает вопрос о земельньrх правах лиц, которме вступают в КСП 

без зе?-.fельного участка. Вероятно, nрава на земельньІЙ пай у них могут 

возникнуть только в том случае, если КСП в последующем будет 

nриобретать земmr. Тогда лицо, встушrвшее в КСП без земельного участка, 

пощтчит соответствующую часть от приобретенной земли и на такую же 

асть увеличатся земельнме паи остальньrх членов КСП. Бьшо fЬІ 

праnедливо гр<VІщанам, не имеющим земельньrх )'Частков, вьrделять их 

ІІо общим нuрмам из земель государственного запаса, которьІЙ для зтой 

І(ели целесообразно иметь в каждом районе. Та же проблема и с фермерами, 

оторьrе не являются юридическими лицами и желают вьrйти из 

фермерского хозяйсrва и вступить в КСП, поскольку в соответствии с 
Законом "О крестьянском (фермерс_ком) хозяйстве" (1; 1992. - Ng 14. -

т. 186) земли фермерского хозяйства разделу не подлежат. 
Согласно действующему законодательству земли КСП подразделяется 

на земmІ сельстюхозяйсrвенноrо и несельскохозяйственноrо использовавия. 

месте с тем в Государствеином акrе, вщаваемом КСП на право 

собственности или право пользования на земmо указьrваетсяразмер земель, 

находящихся в собственности предnриятия и "в коллективной 

собственности граждан", список которьrх прилагается к Государственному 

юу (ст. 23 ЗК) (1; 1991. - N~ 10. - Ст.98). Таким образом, фиксируется 

11аличие двух видов земельной собственности - собственности 

юридического лица и коллективной собственности отдельНЬІх граждан. 

І торой вид - зто фактически общая долевая собственность лиц, 

оставляющих оnределенньІЙ коллекrив. В соответствии со ст. 5 ч. 
см.ельного кодекса УкраиньІ «расnоряжение земельньrми участками, 

ttаходящимися в колJrекгивной собственности граждан, осуществляется 

110 решению общего собрания коллекr:и:ва собствеинИІЮв». Важно отметить, 

••то при зтом речь идет об общем-собрании как органе управления деламн 

нредприятия, общества ил:и оргаНІfЗации не вообще, а о собранни именно 

·обственников зІімли. 
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Известно, что почти половину земельннх наделов nолучают по 

реформе пенсиоиерьх, зачастую уже не работающие в общественном 

nроизводстве и в большинстве своем не nринимающие аl\."ТИВНого уч<;Jстпя 

в управлении делами предприятия, кооператив(! или акционерпоп1 

общества. Так, nри распаевании земли (например, по Чи.."Иринс-кому ра:йОВ.) 

Черкасской области) в среднем 62% · земельнь1х угодий nришлось шt 
сертификатьr nенсионеров КСП, которьІе получают соответствующие 

дивидендьІ. Однако такие лица являются полноправнмми членамrІ 

указанного органа, правомочноrо решать земельньrе воnрос:ьІ. 

ПредставШfется необходимьrм оnределить в законе, что из себя данное 

собрание nредставляет, когда оно является nравомочнЬІм, какие конкр<ЛЖ' 

воnросьr по распоряжеfшю землей оно может решать, сколько rолосол 

необходимо дШf nринятия того или иного решения и т.д. А можно тт 
отдельному лицу не согласиться с реmею-tем собрания, ЕуДа можно ero 
обжаловать зто решение, может ли т3.1\ое решение бьrrь nредМетом судебноrо 
рассмотрения? Все зти и некоторьrе другие вопросьr неизбежв:о возJП1У..анrr 

в связи с тем, что такая "коллекти:вная собственность граждан" н 

действительности не является ни собственностью коллеасrива, ІНІ обш;еіІ 

совместной сооственностью его 'Іленов. Думается, что бьшо бьr правmьно 
предусмотреть, что общее собрание может решать все проблсмь1 

:касающиеся 0(,-уществления nрава распоряжения землей. Одна:ко решешщ 

связанньrе с уменьшением: земельного пая должньr принимать ся 

единогласно, а в случае несогласия кого~ либо вонрос должен разрешатьсч 

в судебном порядке. При положительном решении суда, :компенсацию з: І 

уменьшеине земельного пая nеобходим:о вьтлачивать не данному 

nредприятИю, а каЖдому его чле:ну в соответствии с уменьшение:м ето nая 

Исходя из реального положення вещей, nри котором r<аждьrй член 

:коллектива :имеет свой земел'ьньrй: пай, есть некоторьrе основания: говорит,, 

об общей долевой собственности на землю~ по аналогии с паевЬІМ фондо~t 

:коллективного сельс:кохозяйственного nредприяпсі: (см, ст. 9 Закона о КСІІ 

(1; 1992. ~ N2 20. - Ст. 272). Правда, даниьІЙ Закон говорwr о :какой· --t І І 

совместной долевой собственности 'Іленов предприятия" (ч. 2 ст. 7 Закош 
о КСП), которая реально сущест13овать не может. 

В упомянуто:м Указе Президента предлагается организадЮІ\І 

землеустройства осуществить в 1сратчайши:е сроки раздел земеЛІ. 

переданньrх первоначально 13 коллективную собственность на зем:елью,ІІ' 

доли (nан) без вьrделения их 13 наrуре (на местности) (3). Таким образа~' 

можно говорить лишь о праве nредnриятия. коллектива, организадІІІІ 

использовать коллективно землю, принадлежащую на праве частtІ,JІІ 

собственности гражданам, являющимся членами данного колдектин:t 
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Разумеется, после nасвания земли ни о І<а:кой коллекrивной собствеmюС-"ТИ 

па землю сельскохозяйственного исnользования не может бьпь и речи. 

При создании на новой основе коллективньrх, · кооnеративньrх 
<,;ельскохозяйственнмх nредприятий, граждане, состоящие их члена,.,ш, не 

nеред?.ют. своих прав собствеННІГКа земли коллективу, а сохраняют такие 

права за с~бой. '\, 
Собственность на земmо ю"rенно коллектиnа как самостоятельноrо 

суб'ьекІа права может возникнуть, если коллектив за счет общих средств 

Іtриобретает :какие-то земли. Однако, ка:к nредставляется такое 

приобретение должно обязателию сопровождаться соответствующим 

!\ел:ичеюtем земельноrо пая каждого члена коJUІектива. Но в данном случае 

І! тсачестве собственпиков земли должньr, вероятно, рассматриватьсятолько 

наличньrе членьr коллектива, работающие в нем на момент nриобретеюrя 

земли. Именно собранию коллектива таких собственников (исключая 

неработа:ющнх пенсионеров, которьrе фактичес:ки представляют собой 

орган управления деламн коллектива) и принадлежит nраво распоряжеюrя 

дополнительно іrриобретенной землей (ч. З ст. 5 ЗК). 
Каждьrй член коллективного сельскохозяйственного nредnриятия, 

кооператива, акционерного общества имеет право бесnрепятственно вьrйти 

И3 него и nолучить бесплатно в частную собственность свою часть земли 

(пай) в натуре (на местности), что удостоверяется Государственньrм актом 

на nраво частной собственности на землю. Не урегулированньrми 

законодатеп:ьно остаются и воnросьr о соотношении угодий nри вьщелении 

пая в наrуре, об их месторасположении. Получается, <по практически все 

зти проблемьІ должньІ разрешаться по свободному усмотрению 

руководителей хозяйств и местной адм:инистрац:ии, а зто не может 

способствовать надлежащей защите земельньтх nрав граждав - членов 

сельскохозяйственньІХ коллеJсrивов. На наrп взгляд, у:казанное со отношение 

должно соответствовать соотношеЮІЮ угодий в. целом по хазяйству. 

В соответствиис Законом Украиньr "Об аренде земли'' (l; 1998. - N246-
47. - Ст. 280) граждане которЬІе имеют право на земельнь.rй пай в 
коллективном сельскохозяйственном nредприятии могут передавать в 

аренду соответствующий земельньrй участок только для 

ссльскохозяйственного использования . Здесь, вероятно, нужно бьшо бьr 

добавить слова: "в соответствующем КСП". 

С целью защитм прав собственников земельньrх участков бьш nринят 

УІ<аз Президента Украиньr от 21.04.98 г. (2), катарьІЙ установил, что "в 
случае отчуждепня nутем купли-продажи nрава на земельную доmо (пай), 

удостоверенную сертификато .м , преимущественное право на ее 

приобретение имеют членьr коллективньrх сельскохозяйствениьrх 
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предприятий, сельскохозяйственнЬІх кооп~ративов, сельскохозяйственньг; 

акционерньІХ обществ, а также крестьянских ( фермерских) хозяйств и 
rраждане, .которьrе имеют nраво их образовать". Аналоrисшое правило 

закреплено и ч. 2 ст. З ЗК: «В случае продажи собственни.ком своей 

земельной доли преимущественное право на ее покупку имеют 

сособственники" . Здесь не совсем понятно, каким образом зто 

ІqJеимущественное право будет реализовьrваться собственниками (встает 
вопрос об их конкуреюоспособности). Вероятно, осуществлять продажу 
земельной доли бьшо бьr nравильнее всему хазяйству. В зтом случае и 

земельньrе паи всех членов хозяйства должньr соответственно увеличиться. 

Думается, что пре!\.--ращение права на земельньrй участок членов КСП 

no тем или иньrм основаниямне может соnровождаться сохранением 
членства, поскольку право членства неразр:ьmно связано с правом ца землю. 

Данное ПОЛОЖеНИе целесообразно бЬІЛО бьr отраЗИТЬ В Устав е 
сельскохозяйственноrо предприятия. 

Список литературьІ: !.Ведомости Верховного Совета УкраиньІ. 2.0 1 

защите прав собственников земельньІХ участков (паев): Указ Президента 

Украиньrот 21.04.1998r. // Офиц. вест. УкраиньІ.- 1995.- }[Q 16.- Ст. 590. 
З. О неотложньrх мерах по ускорению земельной реформьr в сфере 

сельскохозяйственного производства: У:каз Президента У:краиньr от 

10.11.1994г. - NQ 666/94 // Уряд.кур'єр . - 1994.- 15 лист. 4.Порівняn:ьниі.і 

аналіз правових статусів товариства з обмеженою відповідальністю . тп 

сільськогосnодарського виробничого :кооnеративу // Сільське гоv-во 
реформується. - 1998. - Ng 9.- С.ІО. 

В.С.Яричевс:киі1, 

канд. юрид. пау І< 

DРОБЛЕМЬІ РЕАЛИЗАЦИИ :КОНСТИТУЦИОННЬІХ ОСНОВ И 

ПРИНЦИПОВ Б ФИНАНСОВОМ ПРАВЕ УКРАИНЬІ 

Завершилея третий год действия Конституции УкраиньІ, однако 

национальное финаисовое законодательство до настоящего времешІ 

nродолжает свое действие со значительньгм:и отступлениями о 1 

фун,ца.ментальньІх основи принципов, установленНьІХ в Основном Закош. 

ВЬІс:ка.занное в юридической шrтерюуре .мнение о том, что за:крепленш; н 

Конституции УкраиньІ положения о правовом государстве следус 1 

рассматривать не в качестве свершившейся реальпости, а r<а:к очереднун• 
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задачу, rшторую предстоит решать в хаде реформирования украинского 

общества (1, с. 59-60), не только подтвердило указаиную закономерность, 
но и заставляет задуматься с :них лозиций над проблемами, связанньL.'І1Я с 

реа.J!изацией зтойзадачи, в частности, в развитии финансового права. 

Однозначное признание места и функций финансового права в системе 

nрава в качестве самостоятельной отрасли права породило в различньrе 

периодьr идеи систематизации финансового законодательства. Новьш 

:и:мпульсьІ зти идеи получили в период разработки Констюудии УкраиньІ. 

Их развитие усилимется на основе действия новьrх конституционньrх 
принципов (б, с. 168, 190; 9, с.56; 8, с.46; 10, с.4; 11, с.47). 

Ве,"І:Уmие теоретики финансового права справедmmо абратили внимание 

на то, что, вопрею-1. общему признаншов юридической литературе прию.(ИПа 

единства финансовой системЬІ и значимости финансовьrх ресурсов в 

системе нацпональньrх ресурсов, норматвввьІй матернад финансового права 

Q(.Тается разрознеННЬІМ ПО ОТДеЛЬНЬІМ МНСТитутам (бюджетное, налоrовое 
кредитно-расчетное, валютное законодательство и т.д.) , не будучи 

СВЯЗЮШЬІМ ОбЩJLМ:И прющипами. 

Закрепленньrй в ст. 8 Конституции УкраиньІ принцип верховенСТва 
nрава нацеливает васпринимать не только констюуционньш нЬрМЬІ в 

качестве обязательной фундаментальной основьт построения всех 

н6рмативно-правовьrх акrов, но и Основной Закон в целом как зтало:н 
сИсте:матизированного формирования правовьтх отраслей, призванньrх 
обесnсчиrь реализацию кож"Титуционньrх принципов в различньrх сферах 

общественной жизни. 

К сожалению, в Консnпуция УкраиньІ основьІ финансовой политики 

Ht: нашли такого систематизироваиного закрепления, І<ак, например, в 

Конституции ФРГ, разд. Х которой, названньІй "Финансьr'', 

сконцентрю,;ювал основньrе прииципЬІ национального финансового права 

( 4, с. 113). Вместе с тем новьrе, не существующие ранее для трех поколений 
живущих на Украине граждан, констюуционньrе основь1 и nринцШ1ЬІ 

формирования финансового права не реализованьr до настоящего времени. 

Позтому, ло-видим ому, преждевременно нацеливаться на вЬІсотьr на чужих 

тсрриториях~ когда не освоеньr находящиеся на национальньrх просторах. 

НормЬІ Констюуции У:краиньr возЛожили функциональное обеспечение 
национальной финансово й политики практически: на все rосударственньrе 

<Ірrан.ЬІ и орrаньr местного самоуправления, апределив mнкретн_ьrе участки 

ІІ<щиональной финаисовой системьr, основньrе -источники формирования 
,,оходо.в основньrх финансовьrх фондов и основньrе полномочия суб:ьектов 

І\ЛЯ обслуживания конкретньrх секторав финансовой политики, что 

rшдетельствует о стратегическом значении финансовьrх ресурсов в с_~стеме 
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национальньrх зкономичес:ких ресурсов. 

Усилением значимости финансовой политшm и правовьІх средств ее 

реализации вьrсту:пает закрепленмая в ч.2 n. 1 ст. 92 Конституции УкраиньІ 

исКІІЮчительная форма нормативно-правового акта - Закона, которьrм 

должньr бьrть установлеНЬІ ее составляюІЦИе: а) ГосударственньІй бюджет 

УкраиньІ и бюджетная система Украиньr; б) система налогообложения, 

налоги и сборьІ; в) условия создания и функционирования финансового, 

денежного, кредитного и инвестиционньІх рьшков; г) статус национально:й 

валютьr, статус иностранньІХ валют на территории Украиньr; д) порядок 

создания и погашення государственного внутреннего и внешнего долга : 

е) порядок вьшуска и обращения государственньrх ценньrх бумаг, их видьJ 

ИТИПЬІ, 

Можно констатировать, что no всем зтим направленням щ:йствуют 
финансовьrе законодательньІе актьr. Проблема заключается в том, что . 

во-первьІх, многие нз них бьrли созданьr в период разработки проекта 

Конституции УкраиньІ и не приведеньІ до настоящего времени в 

соответствие с действующей Конституцией, т.е . не поставленьІ на 

фундаменгальньІе блоки конституционньІх норм-принципов. К зто й част11 

финансовЬІх законодательньrх актов следУет в первую очередь отнести 

законьr, содержащие нормьr общего харакrера как для. всей отрасли права, 

таки для отдельньІх ее инстшутов. К ни..м: относятся Закон Украиньr в ред. 
от 29.06.95 г. «0 бюджетной системе УкраинЬD>, Декрет КМУ в ред. от 
19.02.93 г. "О системе валютного регулирования и: валютного контроля' ', 

Закон УкраиньІ в ред. 1991 r: "О банках :и: банковской деятельности" и ряд 
других, в которьrе вносились многочисленньrе изменения и дополнения , 

но зто вовсе не означает их соответствия конституционньтм нормам. 

Во-вторьІх, за девятилетний период формированияса..,юстоятельно:й 

государственности: (из них последние три года на конституционной основе) 

законодательньІЙ орган даже не поставил в повестrу работЬІ законопроеЮ~ 
в котором должньr бьrть систематнзированьr общие отраслевьІе v.атегории , 

понятия и принЦИПЬІ финансового права, которьrе призваньІ обеспечит1. 

функциональное единство финансовой политики во всем массив 

финансового законодательства. 

Уже несколько раз обновлялись общие положения и принципь1 

отдельньІх институтов финансового права, что в большей степени относится 

к бюджетному и налоговому праву. Продолжается усиление данного 

наnравления, на уровне исполнительной и законодательной власт1 1 

начался процесс подготовки и рассмотрения проектов Налогового 11 

Бюджетного кодексов- УкраиньІ. 

Пракrика принятия отдельньІх институционньІх акrов финансовот 
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права в Российской Федерации в июле 1998 г. в виде Налогового и 

Бюджетного кодексов РФ только ускорили (в ряду других причин) 

ffастуnление сокруша~щего финансового кризиса, :которьІЙ в настоящее 

время перерос в состояние дефолта по вьшолнению государственньrх 

обязательств как во внешнезкономичес:кой, таки вовнутренней политике. 

Воспрнятие не самого прогрессивного опьпа в процессе формирования 

национальной системьr права и составляющих ее отраслей привело и 

Украину К такому урОВІПО обнищания граждаН И nеплатежеСПОСО6НОСТИ 
хозяйствующих субье:ктов и государства, что продолжение соЗдания 

фрагментальньІх, разобщенньrх норм или институтов ничего, кроме 

уrлублення кризисньrх ситуаций, породить не . в . состоянии. Более . того, 
nодобное строительство финансового права надолго увело в теневую 

'Н<ОНОМf<КУ мноrочисленньrе финансовьrе фондьr, денежньrе ресурсЬІ которьІХ 

nитают коррумпированную rосударственнуІQ и политические структурьr 

общества. Об зтом свидетельствуют заявлення бьmшего вице-спикера 

nарламента Украиньr В.Мусняки (2; 1999, - N!!З, -С.б), а также упреки 

Президента УкраиньІ в адрес всех· руководителей центральньІХ органов 

~tсполнительной власти по поводу того, что они не вьшоЛШІЮТ его указания 

о nередаче в бюджет более 600 внебюджетНЬІХ фондов (З; 1999, - N2 8.-
'. 10). 

В ст. 9 5 Конституции УкраинЬІ установлен принцип справедливого и 
ІІеnредвзятоrо расnредслення общественного ботатства мелщу гражданамн 

11 территориальньІМи громадами, а также определена финансовая система, 
о которой должно происходить распределенне зтих ресурсов, а именно -
UЮДЖСТНая СИСТеМа. В бюджетНОЙ СИстеМе УкраиньІ НИ На КОНСТИТУЦИОННОМ 
уровне, ни в Законе "О бюджетной системе УкраиньІ" не указанЬІ такие 

фондьr, как внебюджетньrе. Напротив, они вьrведеНЬІ из нее, как следует из 

1 rорм ст. 18. и 23 зто го Закона, т. е. на них не распространяются принципьr 

(ноджетной системьr - гласности, публичности, доступности, 

СІlраведливости и т.п., что и свидетельствует о том, что они попадают в 

«теневую» зкономику, а также о характере причин, вьrзьrвающих 

\;ОПротивление номенклатурньrх структур поnьпкам вовлечения 

ІІІlебюджетньrх фондов в бюджетную систему. 

Следует отметить совnадения в ряде случаев констиrуционньrх 

нринципов с принциnами финансового права, которьrе бьrли установленьr 

в ~аr<Онодательстве еще в период создания проекта Консrиrуции . УкраинЬІ 
11 оказапись востребованньrми при конституционном строительстве. В 

(;Остав конституционньrх nринциnов включен и стал источником 

финансового nрава прежде ':всего принциn полнотьr государственньrх 

л,оходов, котор:ЬІЙ заключается в отражении в бюджете всех доходов и 
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расходов (ст. 6 Закона «0 бюджетной сш.:теме УкраІ-ШЬD> ) . В ч. 2 ст. 95 
Конституции Украиньr зтот прющип усилен: искл:юч.итеJІЬно законом о 

Государствеином бюджете определяются: любьrе расходЬІ государства на 

обществеиньrе потребности государства, а также размер и целевое 

использование лих расходов. Следовательно, создание и функционирование 
каких-либо целевьrх или внебюджетньrх фондов, форvJJ.рующихся и 

фующионирующих uне бющкетной системьr УкраиНЬІ, не леr:итимно по 

отношению к конституционньrм основам формирования финансовой 
системьr государства, т.е. с позиции правового государства такие фоFдьr 

должньr рассматриваться как неправемерное явление. В РФ зто nризнёJщ 

и nри принятии Бюджетного кодекса РФ вюпочили все внебюwr(етньrе и 

целевьrе фондьr в состав бюджетной системьr. 

Возможно, когда-нибудь и будут обнародо:ваньr дш~еитьr, отража:юшие 

движение средств от граждан :и хозяйствующих субьектов через 

:внебюджетньrе фондьr :и целевьrе фондь1, иск.rJЮчаемьrе из бюджета, в 

засекречеm-ІЬте. до настоящего :времени наnравления:. Тогда можно будет 

узнать настоящий обьем финансовьrх ресурсов, nерерасnределя:емь1х через 

зти тене:вьrе фондьr, что составляет обьем недополученньrх бщцжетньтк 

средств и как слеДствие - обьем недополученньLх заработньrх плат, пе:нсий, 
стипендий и прочих социальньrх благ, отчужденньrх от большинства 

граждан и хозяйствующих субьектов на первом зтапе nостроения: 

независимой rосударственностти. 

НовьІЙ конституционньrй уровень правовОІ'О обеспечения бюджетного 

nроцесса, основанного на нормах ст. 96~98; п. 6 ст. 116; л. 4 и 5 сТ. 119; 
ст.142, 14 3 Конституции Украиньr, и на соответствующих им нормах Закона 
"О бюджетной системе Украиньr", установленнью полномочия органов 

финансового контроля:, в числе которьтх впер:вьrе созданная: в Украине 

Стчетная: палата УкраиньІ (ст. 98 Конституции Украиньr), гласньrй и 
публичньrй порядок освещения: содержания и движения: бюджетньтх фондов 
создают надежную предпосьrлку справедшmого и честного распределев.Р-..я: 

основной части национальньrх ф:Инансовьrх ресурсов . В дополнение к 

законодательному обеспечению формирования и функционироваюш 

бюджетнмх фондо:в, Президент Украиньr и комnетентньrе орrанм 

исполнительной :власти стремятся держать :в поле зрения бюджет:ну'Ю 

систему. В качестве примеров, иллюстрирующих реализацию 

конституционньrх норм на уровне подза.конньrх актов, применительно к 

бюджетньrм фондам можно привести Указ Президента от 21. О 1. 98 г. M!4 l 
"Об установлении режима жесткого ограничения бюджетньrх раgходов и 

других rосударствеиньтх расходов, мер по обесnечению поступ.;-тениядоходов 

в бюджетЬІ и предотвращения: финансового кризиса", а таr<Же nриня:тьrе в 
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его развитие Постановление Кабинета Министров УкраиньІ от 18.02.98 г . 
.N'2 191 "О мерах по упорядаченню бюджетньІх расхода в'? и · Приказ 

Миифина УкраинЬІ от 27.02.98 г. N!! 45, утвердивший механизм ограничения 
расходавания средств распорядятелями средств Государственного бюджета 

Украин.ьr (9, ст. 369). 
Таким образом, по сравнению с внебюджетньши ·и целевьrми фондами, 

вьmеденньши из состава. Государственного бюджета УкраиньІ (в числе 

nоследних оказались "в тени" Пенсионньrй фонд УкраиньІ и Фонд 
ОбЯЗаТеЛЬНОІ'О государСТВеННОГО СОЦИаЛЬНОГО СТраХОВаНИЯ) ТОЛЬКО 
юджетнь1е фондьr им:еют необходимьІЙ уровень правового обеспечения, 

соОтветствующий природе государственнь:t:Х финансов, предназначенньІх 
для обеспечеюrя необходимьrх условий ЖИЗfm граждаН. 

В прошльІХ столетнях бьшо вьrработано понимание системного подхода 

к правовому реrупированию финансовьІХ отношеюІЙ на том основании, 

'ПО "в правовом государстве ни оДНа копейка государственньІХ средств не 
оrtЖНа бьпь получена и затрачена, иначе как на законньrе цели и в порядке, 

коном пре,цусмотрениом, указаином или дозволениом" (1, с. 53). 
ЗначительньІе временньrе и пространственньrе рамки, отделяющие 

Украину от структур цивилизованного гражданского общества, не означают 
возможности их возрождения. Констmуция УкраинЬІ предоставля.ет такой 

анс с единственньІМ условием - реализацией ее основ и прmщипов в 

стематизированном виде всеми отраелями права и обязательно на едином 

ІЯ всей национальной правовой системьr кодифицированном 

n конодательном уровне. Позтому более целесообразной научной и 

раrматичесrФЙ копцепцией для развития финансового закОнодательства 

Украине следует, по-види:мому признать ry, в которой Конституция 

краиньІ определена фундаментом кодификации всего массива 

ІІІІ<онодательства (5,с.180). 

ЗарубежньІе специалисть1 финансового Права отмечают особьІй 

.tpaкrep связей между финансовьш и констиrуционньІм правом. Они 

1.1ражаются в том, что финаи:совме механизмь1 подчиняются нормам 

шституции, и вместе с тем в том влиянии, какое оказьrвают финансовь1е 

амсния на конституционньІЙ режим. Для финансового права Франции один 

·1 основополагающих конституционньІх принципов заключается, по 

Інснию ГодмеПМ., в ст. 14 Декларацииправ человекаиrражданина 1789г. 
ІІапомним его содержание: "Все граждане имеют право непосредственно 

ІІJІи через своих представителей устанавливать необходимость налогового 

оІІJюжения, свободно соглашаться на зто, определять лазначение налогов, 

оничествои сумму, их использование, принципьІ обложения и сроки" (3, 
7). Сраюпім трансформацию данного принципа, которого 
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неуІФснительно nридер:живаются страньr ЗаІшдной ЕвроnьІ и Нового Света 

на nротяжении двух столетий в собственном национальном финансовом 

законодательстве, в Конституции УкраиньІ. В ст. 74 Основного Закона 
. .установлено, что на референдум не допускаютел законопроектьт по вonpocacVJ. 

налогов и бюджета. Трудно обьяснить позицию органа законодательной 

власти относительно источника власти - народа УкраиньІ, тогда как :е 

цнвилизованньrх странах третье столетне он обладает теми поЛномочиями 

в сфере непосредственньІх форм правового регулирования финансовьrх 

отношений, которьrе отнятьr у него теми, кому он nредоставИJІ власть . 

Также и nринцип верховенства права транс формирован в Консти:rуци:и 

УкраиньІ в наивьrсшую юридическую силу Закона (ст. 8). И правовое 
государство (ст. 1) в лице законодательного органа, до сих пор создает 

законьr, в которьrх встречаются неправовьrе іюрмьІ, регулирующие, в 

частности, финансовьrе отношения не на благо, а во вред гражданам. 

Сегодня, по-видимому, nреждевременно ставить и решать rrроблемьJ 

слияни~ финансового nрава и финансового законодательства в Украине. 
Онн не решеньr в полном обьеме и в странах Западно й ЕвропьІ (3, с.· 17). 
Предварительно необходимо nреодолеть сопротивление в постановке на 

констюуционньІй фундамент nравовшс норм, построенньrх до прmштия 

Конституции УкраиньІ, обслуживающих финансовьrе отношения вне 

общеотраслевьrх принципов и категорий. Предстоит, очевидно, нелегка\! 

работа по систематизации многообразного Законодательного материала в 

такой отрасли как финансовое право. Однако без ее осуществления надещцьІ 

на вьrход из зкономическоrо кризиса представляются зфемерньІМи. На зпt 

проблемЬІ хотелось бьr обратить внимание политически властньrх сил. 

которьrе определяют направления реформирования национальной 

законодательной системЬІ и ее конкретньrх отраслей. 
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Алисов Е.А., 
канд. юрид. наук 

ГЕНЕЗИС БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЬІ В УКРАИНЕ 

Совремснньхй зтап развития УкраиньІ харакrеризуется стремлением 

государства создать целостную nporpllivrмy соцнально-зкономическоrо 

развития общества, обеспечить необходимьrе условия для развития 

финансовой, кредитной и денежной систем, отвечающим специфике 

рьшочньІх отношений. При зтом, как отмечается в специальной литературе, 

В сфере фJlli3HCOBOГO обеспечеНИЯ ЗКОНОМИЧеСКОЙ рефорМЬІ дальнеЙШеГО 
совершенствования требуют бюджетное законодательство и 

'Іаконодательство о банках и банковской деятельности (l, с. 403; 3, с. 300). 
В :пом отношении весьма важен вопрос формирования и правового 

регулирования банковской системьr УкраиньІ. 

Под банковской си:стемой понимается совокупность различньхх видов · 
анков и банковских инстm:утов, взятая: в их взаимосвязи, существующая: 

11 той или иной стране в конкретньrй исторический период, составная: часть 

J(редитной системьr (2, с. 21). 
Банковски:е системьr стран с разви:той рьшочной зкономикой прошли 

многовексвой путь своето становления и развитця. Украинская: банковская: 

сr1стема, несмотря на еще недолгий. срок ее автономного существования, 

ІІСе же имеет свою историю, которая органично связана с историей 

Ішнковских систем Российской и Австрийекай империй, Польши и 

Р)· мьшии, т.е. тех государств, в состав которЬІх некогда входили земли 

современной УкраинЬІ. 

Учитьшая:, что большая: часть украинских земель на протяжении около 

1 рех столетий находилась в составе Российской империи, обратимел к 

ІІСТОрии развития и ста.:новления: банковской системьх Украиньі с учетом 
І'rого исторического фактора. 

Первьrе попьпки создания в России госуда.рственньхх, кредитньхх 

V' Іреждений относятся к XVIII В. в 1 Т33 г. Исvrператрица Анна Иоановна, 
у•штьшая: «современное отсутствие креднтньІХ учреждений и огромное 

вследствие зто го лихо им ство ростовщиков», по велела открьпь СС)'ДЬІ . из 
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Монетной конторьr, из 8% годовьrх, под залоги серебра, в размере 3/4 
стонмости по указаиной цене, но при зтом предписьrвалось «алмазньrх и 

прочих вещей, также деревень и дворов или вьrкуп не брать» (4, с. 7). 
Кредитньrе оnерации Монетной конторЬІ бьши очею. 

незначительньrми и, вероятно, вскоре бьrли прекращеньr, так как кроме 

уnомянутого Указа не встречается дальнейших следов И.\ 

существования (4, с. 7). 
НовЬІе nоnьrтки организовать государственньrй кредит последовалн 

nозднее. Так, 13 мая 1754 г. бьш издан именной Указ императрицьt 

Елизаветьr Петровньr об у-чреждении Государственньrх Заемньrх банков длн 

дворянства в Москве, Санкт-Петербурге при Сенате и Сенатской Конторе 

и Банка для nоправления при Саикт-Петербургском nорте коммерцюr 11 

Купеческого в Саикr-Петербурге nри Коммерц-КОJmегии (4, с. 7, 8). 
Действие· дворянских банков сnерва распростраиялось лишь н ; І 

великорусское дворщrство и на иностранцев, nринявших русское nодцанствn 

и имевших имения в Великороссии. В 1766 г. действия бан:коr. 

распространено на Белоруссию, в 1783 r. право пользования: ссудами 
получllлидворяне смоленские ималороссийские (4, с. 8). 

Московский и Санкт-Петербургский дворянскне банки бьrли: закрьuь1 

в 1785 r. купеческий - в 1782 r. 
Примерно в зто же время Российским правительствщІ 

nредпринимались попьrтки создания таких кредитньrх учреждений, ка t< 

«Банковскне конторьr вексельного производства для абращення меднь1х 

денег», известньrх также· как «МеднЬІй баню> (l758 r.); СохраннЬІе 11 

Ссудньrе казньr (Казенньrе ломбардьr и др.) при ведом<.,'Тве Опе:кунски ~ 

советов (1772 г.) (4, с. 12-21,23-48, 171). 
Указанньrе креди:тньrе учреждения не могли удавлетварить всеіі 

потребности в долгосрочном кредите. Позтому в 1786 г. бьш учрежден 

Государственньrй Заемньrй Бсllік. Дальнейшее развитие сети Российских 
государствеІmЬІХ кредитНЬІХ учреждений связано с открьrтием в 1806 r. 
новьІХ учетньrх контор в Москве, Архаигельске, Таганроте и ФeoдoCJrn , 

которьrе действовали вплоть до учреждения на их основе в 1817 г. 

Государственного Коммерческота банка (4, с. 17, 48). 
В Харькове контора Государственного Коммерческого банка. бьш:І 

.. открьпа·только в 1849 r., в Киеве- в 1898 г., Полтаве -в 1852 г. 

История сберегательного дела в Российской ю-чперюІ восходит к 

ЗО оь.тября 1841 r.; когда бьrли создаиЬІ первьrе Сбереrательньrе кассьr (4, 
с. 37, 38). Зтому периоду времени свойствевен бьrстрьrй pot,; 
государствеННЬІХ банков (4, с. 39). 

Первой наиболее значимой попьrткой совершенствования: системь1 
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российп~их кредитньrх учреждений является реформа государственньrх 

кредитньrх учреждений (установлений), когда бьrла создана Комиссия 

обустройства земских банков, которая начала свою рабmу 25 автуста 1859г. 
В результате работьr зтого органа бьши сделаньr вьmодьr о необходимости 

отказа от казенной системьт поземельного кредитавания и предоставлени:я 

учреждени:я земс:ких банков частной иници:ативе во всех формах, в том 

чпсле акционерной (4, с.44,45). · · 
К 3 1 мая 1860 г. в России бьшо ликвидирована одно из старейших 

кредитньrх учреждений - Заемньrй Банк, дела Государственного 

Коммерческоrо Банка перешли к вновь учрежденному Государственному 

Банку, которьrй бьrл саздан скалиталом 15 млн. руб. ГосударственньІй банк 
находился в ведении Ми.чистерства финансов. Его конторьr первоначальмо 

ьrли: открьпьr в 7 городах- Санкг-Петербурге, Москве, Одессе, Риге, Киеве, 

Екатеринбурге и Харькове (4, с. 46-49). 
Вслед за }'Чреждением Государствеиного Банка в России стали 

возникать и часrньrе кредитньrе у"Чреждения. Первьrм из них бьш Са:нь.."Т

ГТетербургское городское кредитное общество, сазданное для: вьщачи ссуд 
rюд залог городских недвижиlІюстей. Его устав бьшутвержден 4 июля 1861г. 
Вторьr:м частньrм кредитньrм у-чреждением стал Херсонский Земс:кий Банк, 

став которого бьш утвержден 20 мая 1864 г. (4 , с. 52) . 
К зтом:у же времени (20 Июля 18.64 г.) относится создание первого 

кционерного банка, которьrм стал Санкт-Петербургский Частньrй 

Коммерчес:кий Банк. Появившись впервьrе в 1864 г., акционерньте бан:ки 
t.-тали самой расnространенной формой кредитньrх учреждений в России : 
·ш. период 1864-1873 гг. бьшо учреждено 31 акцнонерньrй коммерческий 
(lНК и 11 акционерньrх земельньrх банков. 

Первьrм акционерньrм земельньrм банком бьш Харьковский Земельньrй 

ІJанк, учрежденньrй 4 мая 1871 г. Его устав послужил образдом для: других 
акционерньrх земельньrх бан~ов. Целью его создания бьша вьщача ссуд 

под залог иедвижимой собственности в Харьковской, Курской, 

Воронежской, Екатеринославской и Полтавской rуберни:ях. Вьщача ссуд 

осуществлялась под залог земель на 43 года и б месяцев и под залог 
t: rроений на 18 лет и 7 месяцев. Ссудьr вьщавались в сумме, не 
нревмшающей 60% оценачной стонмости заложениого имущества. 
ІІроцентьr взьrмались каждЬІе 6 месяцев: 3% интереса и 0,75 %на 
оставление запасного юшит<l.!-rа: в погашение 43-летних ссуд- 0,25%, 18-
І~;ТНИХ -· 1,5%. 

В 1862-1872 г.г. бьшо издана несколько «банковьrх законов» общего 

аракгера: Положение о rородских обшественньrх банках (1862 г.) , Закон 

'' лорялке уЧ.реждени:я кредитньrх усrреждений земствами ( 1871 г.) и: Общие 
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nравищі о nорядке учреждения кредитньrх установлений частньrх и 
общественньіх (1872 г.). 

В · 1862 г. бьш утвержден новьІй уста:в сберегательньІх касс , 

находившИхся в ведении Государственного Банка и учреждаемьrх nри 

уездньrх: Казначействах Или Горсдских дУмах (4, с . 59, 64). 
Развпше сети камерческих банков привело к тому; что в 1873 г. их 

насчитьmаЛось уже 3 9 с уставНЬІМ капиталом 1057 млн. руб. (для сравнения 
ГосударственнЬІЙ Банк имел 49 отделений и уставной капитал в 21 млн. _ 

руб.). 

После зкономического :кризиса 70-х гr. прошлого века правительство 

России более внимательно подошло к вопросу регламентацин деятельносл,І 

коммерческнх банков. В 1883 и 1884 гг. появились законьІ, которьІми бьши 

измененьr порядок от:крьпия :и ликвидадни банков. Зти законьr по своеМ)' 

содержанию в чем-то сходньr с ньrне действующим банковеким 

законодательством УкраиньІ. Так, учреждение новьІХ коммерчесюrх банкол 

разрешалось практически явочиьІм порядком, если с-кладочньrй ка.Іm:-:t·а .І І 

не превьшrал 5 млн. руб. Число учредителей должно бьшо бьпь не менее 5. 
Наличньrе суммьr вместе с те.кущим счетом в Государствешюм Банкс 

должиьr составлягь не менее 1 О% его обязательств, причем самая сумм; І 

обязатеJІьств не должна бьша превьІШать складоЧногос заемньrм каnиталом 

в сово:купности более чем в 5 .раз . Кредит одного юrn:eнra не доrокен бьrл 

превьппать 10% складочного капитала банка. Членьr правлення не могли 
пользоваться вексельн:ьrм :кредитом в том банке, в управлениrf rюторнм 
они принимают участие. К тому же , запрещалось совмещенчr 

административньrх должноgей в банках ( 4, с. 269). 
Развитие банковской , сцстем;ЬІ в Росии в 70-80-х годах прошлого всша 

характерllЗуется усІ1:ленньІми р:роцес;с;~и цеитралцзаци:и и .концентраци11 

баНков. В зто время · сиСтема местньіх провинциальньrх банков нaчrrn:a~·~ 
уступать свое место крупньrм бан-кам с обширной территорие іі 

деятельности. Правление таЮ-ІХ банков находю>осЬ в столидахи КТt>J'ПНЬІ \ 
nромьппленньrх торговьrх центрах ·страньr. Не:которьrе местн..."rе баю\ІІ 
настоль-ко о:крепли, что успели занят~; устойчивое место на рьrн-ке .капитал() " 

и завели теснЬІе связи с заrранице:й. Такие струюурьr также стремиmю. 

расиrирить свои операции, распространяя их на большую территорю() 

Естественньrм следствнем таюrх тенденций стало отми.рание мелких бан:ко LІ 

которьrе бьши не в состоянии кон.курировать с крупньІми, открьrвавпm:мн 

свои филиальr и отделения впровинпиальньrх городах. Многие мелкие баюо 1 

либо закрьшись, либо превратились в филиальr крупньrх банков. З1 :1 

сиrуадия во мноrом схожа с той, которая имела место в Украине :в пери.о ' 

1996-1998 гг . 
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Период кодцентрацин в России в банковской сфере занял все 

nредвоенное десятилетие (с 1903 по 1914 гг.). В зто время имели место 
елюшия д,вух или более банков в один. За сравнительно короткое время 

~.:воего существования коммерческие банки вьrросли в гигантские 

учре.ждения, захвативmие в свои руки всю промьппленность и торговлю. 

Вместе с тем :многие круnньrе банки вьтшл:и Из-nод контроля 

(1Течественного каnитала и nоnали в зависимость от крупнейших 

"ІаІJ;ан.ичньrх банков. Особое влияние на российс:кую банковскую систему 

имели немецкие, англий:ские и французские банки. Та.к, на конец 1913 r: из 
19 крупнейших банков России 11 с а:ктивами: в 3054,5 млн. руб. бьши 
за.висимьr от иностранного капитала, 8 банков с акrиВ&\fИ в 3909,5 млн. 
руб. бьши подконтрольньr отечественньrм капиталиетам (4, с.286-288). 

Пред началом революционньrх собьпий к 1 января 1917 г. в России 

действовали 52 банка. В результате І мировой войньr и последававших за 
ней революцишrnьrх собьпий денежное хозяйство России пришло в уnадок. 

І " [ерво:начально взятьІЙ r<ypc СНКРСФСР на ликвидацию денежной сис:rемьr 
І~ьшfшся в то, что в течение 2 -х лет после национализации банковских 

учреждений ( 1919- 19 21 гг. ), кредита и банко "'В в России не существовало 
(4, 296). 

Б зто время в Украине постановлением Народного Секретариата 

Уr<:раиньr (НСУ) «0 введении государственного коюроля :ftaд операциями 
кредитньrх учреждений» от 07. О 1.18 г. бьшо запрещено осуществление всех 

оnераций в частньrх кредитньrх учреждениях по вьщаче вкладав и займов, 

а :все вюsадьr (деньги и цеН:НЬІе бумаги) подлежали nереводу в отцелення 

І осуцарственного банка . При зтом золото в монетах и слитках бьшо 

конф:исковано в пользу государства (9, с.35) . Такие действия, с одной 

стороньr, можно квалифицировать как начало процесса установления 

государственной кредитной монополии, а с другой - как исток 

r·осуцарственной валютной монополии, окончательно установленной в 

'ССР в конце 30-х гг. 

Дальнейший процесс развития банковской системьr в Украине тесно 

связан с собьпиями гражданской войньІ. Принятие 22. О 1.18 г. резоmоции: І 
Всеукраинской конференции Советов крестьянских депутатов «Об 

организации власти и деятельности народньrх. секретарей Украинской 
рабоче-крестьянской республики» означал фактическое вхождение 

Украинской РКР в состав Всероссийской Федерации Советских Ресnублик 

(9, с. 43 ), Иньrе актьr, среди которьrх бьши постановлеІШе І У Всеукраи:нсrоrо 
с-ьезда Советов рабочих и крсстьянскихдепутатов от 25.05.20 г. (9, с.139), 
ностановление СНК УССР от 03.08.20 г. (9, с. 1 40), резолюция У 
І!сеукраинского с:ьезда Советов от 03.03.21 г. «0 союзном договоре между 
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УССР и РСФСР» (9, с.160:Г, постановление БУЦИКи СНК УССР от 

1 о .11 .21 г. «Об учреждении Государствеrпюго банка», привели к созданию 
едИJІЬІХ органов управления финанс<hvtИ (Наркомфин) и Государственного 

баю<а, закрепиВ кредитную монопелию государства (9, с. 203). 
Толь:ко с началом широкой реализации «новой зшшомичес:кой пошгr:ики 

вновь стало вщможньrм создание rюммерческих банков, первьrм из котормх 

стал: Юго-БосточиьІЙ коммерческий банк в Ростове-на-Доh-у, уставной 

капитал которого на 50% принадлежал: гоСударству. Устав зтого банІ<а бьш 
зарегистрирован 22.04.22 r. (4, с. 290-300). 

Особо значимьrм моментом развития банковской системьr в Укрюше 

является издание "Постановления: СНК УССР от 19.04.28 r. «0 порядке 
утвержденияуставов и·о надзоре за деятельностью кред:ІпньІХучреждений» , 

которьІМ бмл установJrен порядок регистрации и контроля за деятельностью 

креДИТНЬІХ учрещдеНИЙ всеукраІІНСКОГО И месТНОГО ЗНаЧеНИЯ (коммуtШЛ:ЬНЬ!Х 
банков, товариществ взаимного кредитавания и ломбардов). Зтим lf<C 

постановлением реrулировался порядок легализации деятельности на 

территории УкраинЬІ общесоюзньrх банков, котормй сводился к их 

регистрации в Наркомфине УССР. В ведении зтого же органа находился 

контроль-за деятельностью кредитнь!Х :учреждений (9, с. 348). 
Принятие в 1937 г. Конституции УССР сказало решающее влияние на 

развитие банк&ской системЬІ в стране в последующие годьІ. Согласно 

ст.4 Констюуции зкономическую основу Украинской ССР составшrJш 

социалистическая система хозяйствования и социалистическая 

собственность на орудия и средства производства, которьrе образовались 

вследствие ликвидации капиталистической системьr хоЗяйствования, 

ликвидации частной собственности на орудия и средства производства и 

уничтожения зксплуатации человека челевеком (9, с. 582), Зтим акгом бьrла 
подведена черта под процессом свертьшания и ликвидации рьшочньrх 

отношений. С зтого момента командно-административная система 

хозяйствования окончательно укрепилась в СССР, многие негативньrе 

последствия которой не преодоленьr и до настоящего времени. 

Советская банковекал система бьша основана на началах государствен

ноЙ кредитной И валютной моноrтошrй. Центральное место в ней занІLvrал 
ГосударственньІй банк (Госбанк) СССР. Злементами системьr бьши 

несколько государственньrх отраслевьrх банков (Стройбанк СССР, 

Внеmторгбанк СССР и др.) (8, с. 26-28). 
Преодоление государственной кредитной монополии в Укрюmе связано 

с процессами перестройки з конамического строя в СССР начавшимися в 

середине 80-х годов : Особое значение в зтом принадлежит постановлению 

цк КПСС и Совмина СССР от 17.07.87 г. N2 821 «0 совсршенствовании 
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системьr банков и усилении, их воздействия на повьІІІІение зффе:rсrивности 

ЗКОНОМИКИ» (6, С. 121). 
АА Рубанов в работе «Основьr банковекого nрава на путях к рьпшу» 

nредпринял попьrт:ку определить задачи реформирования банковской 

сисrемьr СССР в тот период и обозначить пути их решения (8, 24, 25). 
Будучи в составе СССР, Украинская ССР не имела самостоятельной 

банковской системьr. В тех условиях не могло бьпь и речи даже о какой

либо автономни банковской системьr республики в составе баm<овской 

системьт СССР. Самостоятельная банковекал система в стране Образовалась 
только с обретением Украиной государственного суверенитета и в 

настоящее время имеет определенное устойчивое положение - свою 

струюуру, принцильт устройства и пр. 

Согласно ст. 1 Закона УкраиньІ «0 банках и банковской деятельности» 
отечественная банковекал система имеет двухуровневое строенне и состоит 

и.з Национального баm<а УкраиньІ (НБУ) и коммерческих банков (7). 
В соответствии с действующим законодательством НБУ принадлежат 

оnределенньте контрольно-административньте функции в отношении 

ко.ммерческих банков, что, однако, не исключает осуществление нм и 

деятельности, связанной с оттерациями коммерческого характера: как-то 

вьщача кредитов коммерчески:м: .баm<ам, купля-продажа rосударственньrх 

ненньІх бумаг, организация инкассаторского дела (7, ст. 8, 48-50; 5, ст. 
')9) 

В настоящее время: в Украине насчитьmается около 230 ком.мерческих 
r1анков. Их деятельность как учреждений, функцией которьrх является 

кредитование суб:ье:rсrов хозяйствеиной деятельности И граждан, расчетное 
обслуживанне народного хозяйства, вЬІполнение иньrх действий в 

соответствии с действующим законодательством УкраиньІ, реrулируется 

/\ОСтаточно большим колnчеством нормативнЬІх актов (7, ст. 2, 25). Но 
необходимо признать, что банковс:кое законодательство УкраиньІ проходит 

ІОлько период становления. Большое количество нормативиьтх актов, 

І•асающихся зтой отрасли законодательства, требуют определенной 

~.:истематизации и совершенствования. 

Список литературьz: 1 Алісов Є.О., Воронова Л.К., Кадькален:ко С.Т. та ін. 
Фінансове nраво: Підручник. - Харків: Консум, 1998. - 496с. 2.Банківська 

t•пциклопедія /Под. ред. Моро3а А.М., - К.: Ельтон, 1993. - 327с. 3.Державне 

·правління: теорія і практика /За ред. Авер 'янова В.Б. - К.:Юрінком Інтер, 1998. -
•132 с. 4.История России: Кrедитная система (Репринтн. воспроизвед.) І Отв. ред. 

Лленичев В .В.,- М.: ЮКИС 1995. - 336 с. S.Конституція України //Уряд. кур'єр. 

N2 129-130.- 199.6.- J3 лиn. 6.0 совершенствовании системьІ банков в стране и 
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усиле:ющ их воздействия на повьш1ение зффективности зкономики: ПоС1:.1-(1С КПСС ' 

и Совмииа СССР от 17.07.1987 r., N~ 821 !І СП СССР.- 1987.- N2 37. 7Лро ба>ШІ1 

і банківську діяльність: Закон УкраІни от 20.03.1991 .r; }.(~ 871-ХП //Відом. Верхов 

Ради.- 1991.- N2 25.- Ст.281 8.Правовое регулироваНИG рЬІНО'!НhІХ отношений; , 

СССР І Отв. ред. Рубанов А.А, Славин ММ.- М.: ИГП АН СССР, 1990.- 89, 
9 .Хронологічне зібрання законів, указів Президії Верховної Ради, ппеrансв 1 

розпоряджень уряду Украінської РСР.- Т. 1.- 1917-1941рр.- К: Держnол:ітвид~і' 
Украіии, 1963. - 77lc. 

М.Г: Jllvльril , - ' 
каид.юрад.иЩІІ· 

СИСТЕМА ДЖЕРЕЛ МИТНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 

·· Під джерелами митного nрава, яR і будь-якої іншої галузі nрав 1, 
розуміються зовнішні форми виявлення nравотворчої діяльності державн . 

внаслідок якої встановлюються норми м.ипюго права. У ра..'І1ках діt ' І 

загальної nоqановки nитаюrя: необхідно уточнити, що д:>І<ер~лом мипю1 о 

nрава ЯR окреМОЇ nраВОВОЇ Галу'~і МС МОЖе бути будЬ-ЯКИЙ праВОВИЙ 3Кf, :1 
тіль:ки той, що містигь загальні rrpaвюra у митній справі, тобто джерел(, 

митного nрава повинно носити морматnв.ни:й характер. Природа джерен 

права грунтовно досліджена в літературі з теорії права. В.v..діюпот:ьс н 

найбільш типові джерела nрава- nравовий звичай, нормативно-nравот;ніІ 

а.іСТ,. :нормативні договори, заrадьні nринцюти nрава, С'Jдовий nрецедеlІ' 

jде1 та докrрини, релігійні тексти (20, c. l22, 133; 5, c.l64-175; 21, с.З%· 

368; 3, с .. 24). Вид Д>І<ерел, їх nитома вага і сnіввідношення залежать :ві . , 

-rиny nравової системи і конкретно-історичних умов розвитку держави та 

суспільства. Для нашої nравової системи джерелом nрава є нормативно· 

ЩJавовий акr. Іноді держава може санrщіонуваrи звичаї, але на сьогоднІ 

-rа.ка nракrика майже відсутня, хоча використання правового звичаю щ 

заборонемо. Адже, як відомо, 3в:Ичайв:е nраво діє тоді, коли є проrалн:н11 \ 
законодавстві. Та можливі також і виnадки, RОЛИ нормативний акг апел{)t 

до З:ВИ'Іаїв, які склалися у даній сфері сусnіJІЬмих від:носин, тим са:щш 
дозвоЛЯІОЧи ·застосува:ння ЗВИ'Іайних норм. У митній справі відомі тat1 t 

випадки використамня звичайних норм. Так, дея.кі процедури сnШНІІ 

портов:их зборів, черговість nponyc:кy судем та митний огляд регулюютьсн 
зJІWJ.аямн морських порrів. У випадІ<У неможливості перевірки нарю ... ;ваm1 " 
заявл.еної митної вартості товарів та інrnих предметів Закон України "Пр( • 

єДwн.й митмий тариф" (ст. J6) (1; 1992. - .N9 19. -Ст. 259) допуск;н 
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використання митними органами визначення їх митної вартості на основі 

ІJ.інт.:І на ідентичні або nодібні товари та іmпі предмети, що діють')' провідних 

рсржавах - експортерах цих товарів. 

У митному праві історично складається своя система джерел, я-ка 

алежить від етапів розвитку митної справи, має ряд особливостей, що 

rюро,wкуються предметом і методами nравового. регу.mовання. До того ж· 

ІSnJrив де;ржави як ;:шнни.ка nравотворчості на цю систему стає все вагоміше,. 

що не перешкоджає, однак, вrшиву джерел митного права іноземних держав. 

У митному :аконодавстві України визначено співвідношення між 

Jlcra.'lш внутрішнього права і міжнародRИми договорами, учасниками яких 

Україна. Ят<що міжнародним договором України встановлено інші 

равила, ніж ті, що містяться. у Митному кодексі та інших актах _ 

'конодавства України про митну справу (4, ст. 164) або у Законі Украіни 
Про Єдиний митний: тариф" (ст. 26) (1; 1992.- Nq19.- Ст. 259), та іиших 
crax законодавства України про митний тариф, то :шстосовуються правила 
:жнародного договору. 

У системі джерел митного права України велщ{е з:н:ач:ешrя мають 

нвенці:й:ні норми, тому що митна сnрава в Україні розвивається у наnрямі 
рмонізації й уніфікації з загальноrчнrйюпими в міжнародній пракrиці 

орм.амитастанд.арrами (4, Ст. 1). Уніфікаціянаціональноїмитно-правової 
исгем:и забе:шечує однаковий зміст націона.пьних :митних законів та іюпих 

ормативних актів, створюючи тим самим: сприятливі умови розшире:rrня 

іжнародноrо еJzономіч:ноrо сnівробітництва і поглиблення інтеграційних 

роцесів, сnрияє реалізації досягнутих міждержавних домовленостей . 

априrшад, Указом Прези:деша України (17) з метою захисrу інтересів 

вітчизняних сільсьтгосподарських товаровиробників, стимулювання 

)Ироб:н:ицтва сільськогосподарських товарів, закріпленнянорм і принципів 

системи ГАТТ/СОТ було затверджено Положення про особливості 

застосування тарифних обмежень імпорту сільсьжогосnодарсьтшх товарів 

відповідно до норм і принциnів системи ГАТТ/СОТ та Перелік 

сільськогосподарських товарів , щодо імпорrу яких nоширюється дія цього 

Положення. 

Митно-правові норми містяться і в спеціал:ьних мигних угодах і 

конвенціях, що порушують процедури догляду міжнародних поштових. 

иідправлень, митного оформлення багажу, який прямує окремо від 

васажира, :митне оформлення контейнерів тощо. Митно-правові норми 

існутоть і в торгових доrовора.'С. Ними регулюються міжнародні транспортні 
11еренезення, організація митного митрото за пасажирами, вантажем, 

псреміщуваними транспортними засобами. 

Особлив і сть джерел митного права проявляється значною 
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чисельністю учасників нормотворчого процесу, що призводить до появ11 

сnільних актів Державної мигної СJJ)'Ж-би України і Націонат,ноrо баю() 

України, Міністерства зовніurnьое:кономічних зв' язків і торгівлі, Державно і 

nодаткової адміністрації та ін. Як правило, це норми фінансово-nравового 
характеру. Це, nриміром, Інструкція "Про порядок застосування механізму 

фінансових гарантій при транзитних перевезеНЮІХ nідающзних товарів· · 

затверджена 25 липня 1996 р. Державним: митним комітетом Украінн 
Комітетом у справах нагляду за страховою діяльніспо Україн:и 

Міністерством транспорту України та Міністерством фінансів України (22. 
с. 167-180), Інструкція "Про порядок здійснення: розрахунків по митню 
ПJІатежах з державним бюджетом України", затверджена 12 вересня 1995 
р . Державним митним комітетом України, Міністерством фінансів УкраїІm . 

НаціонаJІЬНИМ банком України (22, с. 505 -506). 
СуJ.()'пність джерел митного права складає єдину систему, що має свою 

структуру. Усі складові частини цієї системи знаходяться у відносинах 

субординації та ієрархічної nідпорядкованості. ОсІЮВНИі\Ш принципамн 

побудови системи джерел митного права є констmуційність і законністh . 

Конституційність передбачає ючну відповідність усіх джерел митного права 

головним принципам митного регулювання, закріпленим у Конституції 

України. Законність означає обов'язкову відповідність підзаконних актіІІ 

прилисам Законів, на о ою ві і для: роз.витJ.()' яких прийм:алися ці лідзаконн 1 
акти. 

Визначимо підсистеми джерел митного nрава, які складаються ., 
окремих видів джерел митного nрава. 

До першої підсисте111:и віднесемо закони. За допомогою законі 11 

регулюються найбільш важ.зm.ві і значущі суспільні відносини у митні іі 

справі. Закони nриймаються вищим nредставницьким органом держави 1 
мають вищу юридичну силу. Серед законів- джерел митного nрав<:~ , 

необхідно виділити Конституціrе України, митні закони та закони, ЯІ<І 

містять окремі митно-nравові норми. 

Констюуція закріплює основу митної сnрави і митної політиr<и:. Будуч 11 
головним джерелом митного права, вона містить обмежену кількіс11. 

юридичних норм:, які безпосередньо стосуються мипюго Іфава. До них 

наприКJJад, належать: ст. 18, відnовідно до якоі' зовнішльополіТlfЧJі<1 

діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересі 11 
і безпеки шляхом: підтримшпr~ мирноrо і .взаємовигідного співробітництщ 

:; членами міжнародного сnівтовариства за загальновизнанимипринципам 11 
і нормами міжнародного права: п. 9 ст. 92 , у якому обумовлено , lJ\(1 

виключно законами України визначаються засади митної справи.; n, J с · 
116, згідцо з яким Кабінет Міністрів УкраІни забезnечує державни і· 
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tvверснітет і економічну самостійність України, здійснення: внутрішньої і 

\Ішіnmьої політики держави; п. 8 ст. , 116, відповідно до якого організаr.,'ію 
·шбезпечення здійснення зовніnшьоекономічної діяльності, митноі справи 

складено на Кабінет Міністрів України Разом з тим •rимало 

нстиrуц:ійних норм бі.т:п,ш загального характеру також стосуються митного 

ава: ст. 41 про право кожного володіти, користуватися та розпоряджатися 

оєю власністю, результатами своєї інтелеюуальної, творчої діяльності; 

·. 42 про право :кожного на підприємницьку діяльність, яка не заборонена 

Та.тшм ч11ном, конституційні норми є початковими положенням:и для: 

итиого права, що зумовлюють його характер у цілому і тим самим 

~мюлть .особливе місце серед його щкерел. Конституція є не тільки 

pll,ilиqнoю б?..зою для поточного митного права. У ній містяться основні 

<Шрямки подальшого розвитку як митного права, так і низки інших 

равових галузей. 

За своєю значущістю серед законів особли.во вирізняються три митних 

• (ОНИ·- Митний кодекс УІ<раїни (4), Закон України "Про Єдиний митний 
ариф" (!),Декрет Кабіне1)'Міністрів України"Про Єдиниймиrнийтариф 

'країни" (1; 1992.- .N~l2.- Ст. 107). Ці закони є тією правовою базою, на 
кій будується і розвивається вся митна справа в Україні. Цілком 

аmиомірно, що вони ввійшли до проекrу нового Митиого кодексу України. 

~~ :ш.е раз підтnер.г..жує їх місце у механізмі правового реrуhювання: митних 

ідносин. 

Окремі митио-правові норми містяться і в інших законах: "Про 

зовнішньополітичну діяльність" (1; 1991. - N229. -Ст. 377); "Про режим: 
іноземного інвестування'' (1; 1996. - .NQ19.- Ст. 80); "Про зві.т:п,:неІw.я від 
об:кладанюr митом предметів, які вивозяться (пересилаються) громадянами 

за митний кордон України" (1; 1996. - .NQ26 . -Ст. 114); "Про операції з 
давальницькою сировиною у зовніmньоеконоJІ.rічних відносинах" (1; 199 5. 
- N2З2.- Ст 255). 

Слід зауважити, що шuома вага законі.в у митно-правовій сфері дУЖе 

незначна. У зв' язку з цим багато які прогалини у митному праві 

доповнюються Указами Президента ·чи відомчими акгами. Отже, митне 

лр<11ю знаходиться на етапі свого становлення і системної упорядкованості. 

Вбачається, що з прийняттям нового Митного кодексу співвідношення:, яке 

ск.1алося: нині між джереЛ3111И митиого права, зміниться і кожне з них займе 

своє місце у системі і відіграватиме свою складову і творчу роль. 

До другої Шдсистеми джерел митного права входять підзаконні аюи

найбільш численний вид джерел. Таке положения склалося у зв' язку з тим, 

нт основш митні закони містять у своїх текстах велику кількість 
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відсилочних норм (особливо їх багато у чинному Митному кодексі). 

Підзаконні акти, у свою чергу, можча поділити на такі групи: указ:н 1 
розпорядження Президента України; поLтанови і розпоряджеRня Кабінету 

Міністрів України; нормативні нака.·ш, положення, правила, інструкціі 

деякі методичні рекомеІІДації, розпорядження, інформаційні листи, ЯJ< І 

видає Державна мшна служба України (ДМС) інші центральні орган• • 

виконавчої влади в галузі мшного права. 

Як було сказано вище, у зв' язку з тим, що власне митні за:кон11 

ьб' єктивно не в змозі вирішитиусі nитання: які виникзюrь у митній справі 
багато які відносини, що потребують оперативного реrул:юванш1 

забезпечують укази Президента і постанови Уряду. 

Так, указами Президе:Іtта України регулюється здійснення бартерни ' 

(товарообмінних) операцій суб' єктами зовнішньоекономічної діяльное11 

(19); переміщення товарів транзитом через територію Украіни 0 4) 
здійснення гуманітарної допомоги (12); сплата мшиих зборів у rrуню·<І ' 

про;nуску через державний контроль України (10). У1<азом Президея·!,, 

України затверджене Положення про індикативні ц1ни: 

зовнішньоекономічній діяльності (13). 
Постановами Уряду України реrулюється значна кількість найбІЛьІІІ 

важливих питань митної політиюr: пере?<rіщеню:r громадянами предм:етіt' 

(товарів) через мшний кордон України (7); дія;п.ність митних cк:rrcv!,i:н ( <1) 

порядок митного оформлення (6). Постановами Уряду встановл~,;н 

мінімальна митна вартість імпортних автомобілів та шин до них (J ~ ) 

лікеро-горілчаних виробів та nива ( 11), імпортних тютюновІL'< ВИ[JОбін ( 1. 1 • J 

Щороку Кабінет Міністрів визначає перелік rоварів, ексnорт та імпор1 

яких підлягає квотуванню та ліцензуванню. Постановами Уря,І У 

затверджені Правила ввезення транспортних засобів на територію У:краі 1111 

(2). Постановами Уряду Україниреалізуютьсяміжурядові угоди про віш., JІ 

торгівлю (18): 
Що стосується наступної групи-· акrів дме України, то вони можуІІ· 

бути нормативними й ідцивідуальни1'vrи. Я.Т<Що акти дме містять обов ' язннн 

правила поведінки, вони стають джерелами митної стграви. Таклш1 
наказами регулюються, наnриклад, процедури митного оформлення: (? ' 
c.l22, 220). Наказами ~fe затверджені Правила митного ' аформш>.НІІ 
транспортних засобів, що переміщуються через· митний кордон У:краі ІІІt 

(22, с. 80-1 02), ПоложеІfня про зону мшного контрошо (22, с. 123 ~ J 21 · 
Порядок ведення обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності 

митних органах (22, с. 163-165), Положення про верефікацію м.итнm І1 

органами сертифікатів npo походженнятоварів з України (22 , с . 202 ~2 11 і t 

Інструкції, які входять у систему джерел митного права, як правюн• 
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затверджуються наказами дме України. Вони адресуються до конкретно 

не-визначених учасників nевних видів мипшх nравовідносин. Їм завжди 
nередує нормативний акт державного органу, що становить юридичну 

основу дій, порядок здійсненна яких визначається інструкцією. Окрім 
наказів та інструкцій дме України видає в:казівки, листи. Як nравило, у 

цw,;_ дОJ()'ментах даються роз' яснеmш про nорядок застосування. того чи 

іншого нормативного аюу і не містяться нові норми митного nрава. 

HaC'ryшra група лідзаконних актів - акти інших центральних органів 

тпюиавчої влади. Вони nредставлені в основному наказами Міністерства 
зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі (МЗЕЗТ), Державної податкової 

адміністрації (ДПА), Державним комітетом України з питань 

стандартизаціі, метрології та сертифікації (Держстандарт), Національним 

банком України (НБУ), Міністерством фінансів Украіни (Мінфін) . Ци.\:Іи 

відомчими підзаконними актами регулюються окремі сторони митної 

справи . Наказами МЗЕЗТ регулюються: облік експортно-імпортних 
операцій (22, с. 9-12); ОR'Ремі сторони операцій з давальницькою сировиною 
(22, с . 26-32); порядок видачі ліцензій на окремі внди товарів (22, с. 271-
274); постановами НБУ- nорядок здійснеІІЮІ оонтролю за надходжетшм 

товару за імпортними контрактами (22, с. 197-199); порядок відкриття 
рахунків у національні.й та інозем:ній валютах; порядок переміщення 

валюти через митний кордон України (22, с . 314-324). 
ІЦо стос.:усrься спільних актів джерел митного nрава, то про них було 

Сl\азано вище. 

До третьої підсиС'Геми джерел митного nрава слід віднести міжнародні 

rоргові договори, спеціальні митні угоди та конвенції, у яких бере участь 

УІ!:раїна. Україна може вступати в мшні союзи з іншими державами, брати 

участь у діяльності міжнародних організацій з питань митної сnрави (4, 
ст. 2). J'vfитна сnрава в Україні розвивається у наnрямі гармонізації та 

vніфікації із загальноnрийнятими у міжнародній nракrиці нормами та 

<.:тандарт3!\1И ( 4, ст. l ). Уже діє ціла низка угод, укладених Україною з і:ншими 
І< раїнами про вільну торгівmQ, про наданнff режиму найбільшого сnрияння 

або національного режиму. При ввезеmrі на митну територію України 

товарів та інтлих предметів походженням із цих країн застосовуються 

пільгові ставки ввізного мrпа (8). Ратифіковано Торговельні. угоди, Угоди 
11ро сприяння та взаємний захист інвестицій з багатьма країнами світу. 

Приведена в даній статті загальна харюаернетика системи джерел 

митного права Україmr з акцентуванням деяких її особливостей дозволя:є 

' І робити висновок про необхідність її систеr-:штизації та кодифікації, що 

•юв'язано з вирішенням глобаJІьного завдання. становлення міцних основ 

Української праВової держави. , 
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В.Я.Настюк, 

канд. юрид. наук 

ПРО ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ 

МИТНОГОЗАКОНОДАВСТВА 

Складність і багатоnлановість фун:кціонуваюш митно-правових норм 

підкреслюють особливий характер їх застосування. Зокрема, вони 

регулюють відносини митного харакгеру, які виникають у зв'язку зі 

здійсненн.ш,f державнота управління у сфері митної справи, а також галузях 
державної діядьності. 

Норми митного законодавства за характером спрямованості 

обумовmоють організацію, упорядкування: й удосконаЛення відносин, що 

виникають у сфері з,пjйснення митної справи. За їх доломотою визначається 

правове становище і компетенція органів державної митної служби України, 

регламентується їх діяльність її форми та методи, nорядок взаємовідносин 

з іншими суб' єктами митної діяльності. 

Ці норми визначають також правовий ста-rус фізичних осіб у сфері 

державнота управління митною сферою. Крім тота, митне законодавство 

иісткrь норми, за допомогою яких забезnечується охорона (захист) митно

nравових відносин від можливих правопорушень. Са1\1е вони змушують 

утрІІМуІзатися :від учинення протиправних дій, безпосередньо регулюють 

відносини, що виникають з порушенням митної системи, пов'язані із 

'Іасто<.:уванням заходів адміністративнота примусу. Митно-правові норми 

ЧfІ.сто захищають суспільні відносини, що регулюються іншими галузями 

'Іа:конодавства. За с..·учасних умов найбільш інтенсивно митно-правовий 

'!ахист застосовується до бюджетно-податкової сфери, банківських, 

1\ИВільно-майнових відносин. 

Враховуючи кількість суб' єктів, які беруть участь у складних митних 

відносинах, застосування і можливості розширення сфери їх реалізації, 

можна стверджувати, що митно-правові норми є найбільшуніверсальними 
'Іасобами оправлення мита серед інших правових норм, і тому вони у 

скуппості утворюють складнv систему. Кожна норма, відріЗняючись 
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сnецифічнимл особливостями, існує і діє не сама по собі. Системні зв' язrrя 

і. залежпості означають їх nогоджене, · комплексне застосування:, оскільки 

якраз цj норми заf-rмають найбільший пrавовий простір ~ппнотс; 

регулювання. Найчастіше не одна норма, а їх суrсупність (до того ж як 

однорідних, та:к і неоднорідних) створюють цілісний: t>1j)е.кт мипю·'п:равовf'г:' 

впливу на різні суспільні відносини. Усе це свідчить, насr<іл:ьк..ч .ваяrлшю 

дотримуватись основр.их вимог nравильного застосування норм. м:и:r.J:Юго 

законодавства, до я:ких, на нашу дум:ку, .можна віднести.: з<Jхшшість , 

обгрунтованість, доцільність, наукову організацію правозастосування та 

імплементацію норм міжнародного митного права у вітчн'\н.яяе 

законодавство. Усі вшш зна.ходяться в нерозривній єдності, але кожна м.ає 

самостійне значення, розглянемо характеристику цих вимог за ~;с:,з:начеш'і'{ 

вище пєрешком. 

Законність. Компетентні органи й особи у процесі вирішення митно} 

сnрави можуть застосовувати норму тільки в меж:tх нада:Н:Н)і i:v• 
повноважень й у відповідності з її смислом. Відхід від норм:н мож'~ 

призвести до шкідливих наслідків. Разом з тим пракrиці вlдом:о й тз.ке 

застосування норми, коли суб 'єкт митного nравозастосувюп~я: , 

дотримуючись за..Т(()ну, не усвідомлює його смислу, що nризводить до 

формалізму. Крім того , зазначене, врешті-решт призвоДh>Ь де шж~:гну. 

соціально-економічних збитків. Стосовно Мllтної сфери ЦЄ; змелг-.J:ея:ня 

товаро- і пасажироnотоку через митний кордон України, а відпов:'днб і 

надходжень до її державного бюджеrу (1, с.43-44) . 
Законність вимагає обов'язкового дотримання :м:итно-·nрuцедурногС' 

порядку застосування норм, що забезпечує •Ііт:ке провадження їх у ;;юrJJ.я. 

Це не пуста формальність, а внутрішня необхідність. Правиmно 

усвідомлені процедурні правила застосування митної норми · гарантія 
охорони прав і законних інтересів громадян, підприємств, організацій та 

інших учасників митних відносин. 

· Принцип законності включає в себе не тільки право, але і обов'я..'ЮК 
компететних МІrrних органів та їх посадових осіб застосовувати митно

правові норми. Незастосування осташrіх у випадках, коли це органу 

приписується законом, буде означати порушення законності (наприкла,ц, 

ухилення посадової особи від оформленІІЯ товарів громадянина, який у 

належному порядr--у подав до митниці необхідні для цього документи) і 

прояв зневажливого ставлення до законних іктересів громадян. 

Без суворого додержання закону всіма суб'єкrа,,ш митної діяльності 

не може злагоджено фующіонуватл така сюrадна соціальна струл-тура, як 

митна система України. Тому вимоги законності щодо застосування митно

правових норм передбачають, що їх вплив повинен здійсшоваrись у :м:ежах 
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компетенції орrанш деРЖавної влади 1 в рамках вимог чинного 

зако:нодавст.ва. 

cJ6гp}'i'-if.YlOBaNic;nь. ВИ~·1:оrа обгрунтованості звернена ДО tj)аЮ'ИЧНОЇ 

' оснош< застосування .милю-правової норма. Суб' єкта засrосуванюr митної 
:нормиnоr.:.юші ціУ-ав:и-тине будь-я-кі, а ЛІШІе ті факти, події, діІЯреrулюваш-rя 

шшх ці норми прий:юпі. Правильно застоС',твати норму - значить застосувати 

Jї на (;снові достовірної інформаці'і як про сам:) явище, так і про зовніцші 
умови, н яrлх воно протікає. Еимоrи обгрунтованості зобов' язують суб' є:кга 

пра ноз.-з.стосущшІлІ вирішувати: nитанюr (сnраву) пісJІЯ всебічної nеревірю1 

фшпІJ!, обс:тав:v,н справи. Су:м:нівні і непровірені факти не моясуть бути 

rю:кладенl n основу її вирішення: і не повинні братися до уваги. 
Вимога обгр:гп:тоnаності тісно пов' язана із законністю. Цей зв' язок у 

лерщу чергу виражається: в тому, що повне і всебічне дослідження фактів, 

на пlдст;::,ві яких виноситься правозастосовчий акт у справі, є обов' язко1юю 

•шмогою закоІшості. Акт застосування миню--правової норми буде 

зак~~нннм:, <L'<І:ЦО в:іи обгрунтований; необrру:нтований акт - незаконний акr 

Доці;,ьність . Суб ' єь.т застосування, з'ясу:вавІШJ. Ме'Гf митної норми і 

фа.СП1"'JЕ1 обставини спр;1ви :юбов'язаний прийняти по ній найбільш 

ДІд'.lль»і гі:шення. Доцільність у застосуватrі норм митного права -це 

QllЛ1Ma!lьae дося:rн<:'-ння: мети, сформульованої у нормі, в конкретній 

сюуац:ії. Отже, йдеться про доцільність у межах, встановлених законо!'f, у 

ра..~1ках ідеі за:кошюсті конкретного правила поведінки визначеного митною 

нормою. 

Вjд практичної доцільності, в:ід вибору отимального варіа.нrу рішеJШя 

баrііто в чому залежить ефективність застосування митноі: норми . 

ДоJJ;ід"'аість ознаqає , що суб'єкт застосування норми зобов ' язаний 

максимально враховуваrи хонкрет:ні обставини, час, місце й умови , 

своєрідність становища, яке склал:ося, тощо . 

Будучи органічно зв' я:заним із законністю й обгрунтованістю. 

доціm,ність, однак не Завжди співпадає з ними. Вона може виступати як 

самостійна катеrорія:. У митній діяльності зустрічаються випадки 

недоцільної відміни законних митних актів. Співвідношення між 

з:зУ.v:нністю і доцільністю є співвідношення між вимогою точного виконання 

приrш:су митJю-nравов:их норм і оперативною саNюстійністю правомочного 

.-~уб'єкта в ~;астосуванні норм, які дозволяють йому враховувати всі 

uбстави::с;:и ь:онкретно': ситуації у процесі здійснення митної справи. 

Доцільність :має особливо важливе значення і широке поширення, тому 

що вона зумовлена самим творчим характером митної справи J 

І)с,гушm{)'!И:ми нормами митного законодавства . 

Проблема доцільності застоL"..Ування митно-правових норм набуває 
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великої актуальності у зв' язку з щюголошеним в Україні курсом розв ип<)' 

ринкової економіІ<и. Без надання: можливості стимулювання. самостійності 

й ініціативи неможливо реально виконувати експортно-імnортні договри, 

здійсІПОввати інші види підприємницької діяльності зовнішньоеко

номічного характеру. 

Проблема доцільності має ще один аспект. Існує презу.мція, що всякий 

закон доцільний, доки він офіційно не віДJ.\1інений і не змінений. Однак 

суб' ЄІсr, який застосовує норму митного права, може оmmитися перед 

фактом застосувания недоцільної норми. У митному захонодавсгві є норми, 

які частхово чи повністю застаріли в силу зміни тих митних відносин, для: 

регулювання: яких вони свого часу були прийняті . ТаЮ норми хоча і не 

відмінені спеціальним актом, але фактично втратили силу. 

Як діяти в цих випадках суб 'єкту застосування, чи потрібно 

застосовувати недоцільну норму? 

Виходячи з принципу захонності суб'єкт застосування не може в і\1'я 

практичної доцільності порушувати закон. У протилежному випадку 

можливе порушення: закону при здійсненні митної справи. Якщо суб' є.кr 

може утриматися від застосування ми,тної норми до й відміни (чи зміни) 

компетентним органом, він застосовує норму такою, як вона існує. 

Про доцільність у застосуванні норми митного права поза межами 

закону не може бути і мови. Митна норма, що перестала відповідати миТним 
відносинам, підлягає відміні чи змінеиию. Але це може зробити 

управомечний на те орган, а не той, який застосову€ норму. 

Разом з тим суб'єкт, який застосовує норму повинен аналізувати 

інформацію щодо ефекти:вності, досягнутої в результаті її застосування:, 

вивчити, до яких економічних, правових чи інших наслідків може це 

призвести. Завдяки принципу зворотного зв ' язку виявля:ються сильні і 

слабкі сторони норми, постуnає інформація про досягнення: (чи 

недосягнення:) мети, яка міститься в нормі. Якщо коефіцієнт корисної діі 

митної норми дорівнює нулю чи, може бути, дія норми стане негативною, 

необхідно домагатися її відміни чи змінення:. Правозастосовча nрактика -
критерій ефективності реалі'3ації митно-правових норм. 

Наукова організація прш:озастосовчої діяльності. Правозастосування 

у митній сфері, як і всяка суспільно корисна і необхідна діяльність, має 

бути науковоорганізованою Суть цієї вимоги поляrає в необхідності 

домататися максимаJ:rьної ефективності правозастосовчого процесу прl! 

мініманьних витратах сил і :1асобів на його здійснення. Наукова організація 

митного правозастосування. як вбачається, повинна включати в с_сбе таr<і 

елементи: 

доціпьність розnодіну діяпьносп у правозастосуванні на окрем1 
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nроцедури між суб' єкгами застосування різних систем; 

оптимальн:е розді.:rення правозастосовчої компетенції між суб'єкгами 

'3астосування норм права однієї системи; 

раціонаJтіза:ція процесу застосування норм митного законодавства; 

використання в цьому процесі сучасних науково-технічних заходів і 

nередового досвіду ~rіжнародних митних організацій. 

Доцільність у застосуванні норм митного nрава являє собою складну 

дина:..1\1ічну систему. Науковий підхід до застосування митного законодавства 
вимагає там, де це можливо і доцільно, такого розчленіпня цієї системи 

н:а елементи (процедури) і закріплення: їх за суб ' єктами митного 

застосування різни.х систем:, які сприяли б підвищенню ефекгивності у 

nравозастосуванні. Інакше кажу'!И, необхідно обгрунтоване фуню.dональне 

розділення правозастосовчого процесу між органаl\ш і посадовими 
<1соба~іи, ЯІ"і входять до різних ланок митної державної служби, тобто 
одні органи або посадові особи порушують справу, другі - вивчають, треті 
·вирішують по суті і т.д . , що не завжди вдається: на пракгиці. 

ВажJшво науково визначити, які питання (митні справи) повинні 

Ішрішунатися суб' єктами засrосува.ння права - орган&,ш, які стоять на тому 
чи іншому рівні системи (ценгральюrми чи регіонаJІЬНИl\Ш орган<U'1И митної 

служби). Розширення повноважень у вирішенні справ оперативного 

xapa..l{[epy 1 концентрадія сшт центрального апарюу при вирішенні питань 

принципового значення- це шлях, шшм іде миrна практика останніх років. 

Другий шлях - звільнення митних органів центрального апарату від 
розгляду nоточних справ, які не мають загальнодержавного чи 

принциповото значення, переда<щ їх на вирішення регіональних митних 

управлінь та їх підрозділів. 

Вивчення пракгики дію1ьності митних органів дозволяє в найбільш 

1агальному вигляді сформулювати деякі принципи розподілу 

нравозастосовчої компетенції: а) врахування потенційних можливостей 

~;уб'єкта застосування митного права (с:rупінь його завантаженостІ, 

кваліфікації, правового стану тощо) ; 2) прийняття рішень у рамках 
компетенції митного органу, посадової особи; 3) здійсненя відповідного 
rозподілу повноважень у застосуванні норм в самому митному органі; 

~) встановлеmш персональної відnовідальності суб' єь.та правозастосування 
'Іа підготовку, прийняпя або неприйнЯ'ІТя акта застосування митної норми. 

Велику роль у пій справі відіграє раціональне застосування норм 

митного законодавства, реrуmовання, уніфікація:, спрощеШІЯ і здешевлення 

мптного правозастосовчоrо процесу- актуальні завдання, що чешпоть на 

СUІ)Є вирішення. У цьому напрямі ведеться: rшідна робота, однак пракгичних 

кроків по вдосконаленню цього процесу поки що зроблено замало . Він і 
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сьогодні залишається складним і неуніфікованим, а митно-процедурІ-Іі 

норми - ще окремо не кодифіковані і не визнані самостійним:и. 

Наукова організація правозастосовчої діяльності у митній сфері 

передбачає :виwристан:ня науково-технічних засобів у nроцесі застосувантІ 

митних норм. Зараз діють різні автоматизовані системи, широю1 

впроваджуються у митну пра:возастосовч.у дія..чьність статистичні технології , 

обладнання, спеціальна техніка для здійснення митного контролю та інт:и~ 

митних процедур і обстежень. 

Якщо практика застосування норм кримінального, цивільного 

трудового та іюпих галузей права висвітлюється у Бюлетені ВерховноJ'О 

Суду України, то спеціальних видань для публікації матеріалів з nраьтю\ІІ ' 
застосування норм митного права не існує . Подібне становище має бутн 
усунено. Доцільно організувати виnуск ТаJ<ОГО nеріодичного офіційного 

видання, в якому можна було б висвітш{)вати досвід і практику застосуваннн 

розглядуваних норм. 

Зрозуміло, що випуск бюлетеню не знімає необхідність періодичних 

видань, де висвітлювались окремі питання застосування норм митнон' 

права органами Держмитслужби України. Проведене нами аюс.епн: 

опитувания працівниківмюних органів поRаЗує, що потреба в реrулярном) 

їх виданні досить велика. 

У сnраві наукової організації правозасто совчого nроцесу в митній сферІ 

велике значення має підвшцення загальної професійно-мюної і юридь.--чно'1 

культури працівників, які повинні ЗН3.1"И митне законодавство, вміти чітко 

використовувати свою компетенцію при виріШенні різноманітm1х м:Итпи~ 

процедур. 

L'ИnлементаціЯ. норм міжнародного Jvtumнoгo npa(fa у вітчизняне 
законодавство . Зазначене стаJю особmrбо важливим після вступу Украінн 

до Ради Європи повинно бути інтегруючим чиншІКом державотвореmщ 

правовим механізмом, здатним привести Митний кодекс України до 

міжнародних стандарrів. Це надзвичайно важливо, якщо взяти до уваш, 

що Кодекс є основою, правовим фундаментом розвитку митно!"о 

законодавства і митної системи України. Цілком зрозуміло, що від того. 

наскільки в ньому буде враховано норми і nринципи мjжнародноrо митного 

права, настільки відповідно буде їх враховано в національном; 

законодавстві, покликаному розвивати кодифіковані nоложення (2) . Таклм 
чином, є всі підстави розглядати норми та принципиміжнародного митно1 ·о 

права і як правотворчий чинник розвитку митного законодавства Украіпн 

У зв' язку з цим досить важливим методологічним положенням 

імплементації митного законодавства нашої держави є норма ст. 9 
Конституції України, відповідно до якої «чиmrі міжнародні. договори, згод:І 
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на обов'язковість яких надана Верховною Радою У:країнн, є частиною 

національного законодавства України». До важливих питань у 

теоретичному плані нал;ежить положення про набуття чинності 

міжнародними митними договорами нашої держави, особлиВо тими, що 
визначаю:гь систему митних прав та обов' язків людНІШ і громадянина. З 

да.ІП!И,>f nитаІПІЯМ безпосередньо пов ' я:>ано питання системаТИ3ації мшІШХ 

міжнародно-правових актів, їх окремих норм та принципів , 

імплементованих у встановленому порядку в межах системи національного 
митного права і :>а.J<Онодавства. Щодо Тексту цієї статrі слід зробити наголос 

на проблемі реалізації норм і приш~ипів міжнародного митного права, які 

с:тали частиною національної митної системи. При узгодженні митного 

законодавства України з міжнародними митно-правовими акгами необхідно 

гармонізувати його з митно-правовими системами міжнародних 
організацій, особливо європейськими, · а також з митним правом 

Співдружності НезалеЖІШХ Держав. 
З проблемою імплементації митиого законодавства України із системою 

міжнародного митного права тісно пов' Я3ано питання застосування норм 

міжнародного митного права, яке ст;шо складовою національного 
З<\конодавства. Звідси висновок, що митній системі правової держави 

повинен бути властивий не лшле високий рівень гармонізації національного 

митного права з міжнародним, а й реальне застосування такого права у 

nовсякденному житrі людини, суспільства, міжнародної спільщrrи. 

Такі основні вимоги правильного застосування норм митного права. 

Важливими умовами, які сприяють дотриманню вказаних вимог, є: 

'3алучення громад.'Ін до правозастосовчої діяльності; посилення 

відповідальності митних органів і посадових осіб за здійснення 

11равозастосування; підвищення загальнопрофесійної і юридичної кулЬІури 

кадрів, органів мшної служби. 

Список літератури: J .Деркач Л.В. Украінська митниця: вчора, сьогодні, завтра. 

· 1.998. 2.Тrmченко 0.0. Правова реформа в Україні та проблеми гармонізації 

ІІЩіонального законодавства з міжнародним правом// Право України,- 1998. -
N~l2.- С. 3-7. 
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Б.М. Гаращуr;: ., 

канд. юрид. паук 

ПОВНОВАЖЕННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КОНТРОЛЮЮЧИХ 

ОРГАНІВ 

До спеціалізованих контроmоюqих органів слід віднести різні 

державні інспекції та служби, основним завданням SІКИХ є здійсненю1 

державНОГО КОНТрОШО В ТЇЙ ЧИ іншій ДОСИТЬ вузькіЙ сфері діЯЛЬНОСТі . 
Найбільш відомими серед інспекцій, с автомобільна, по:жежна, охорони 

прац і, інспекція по контролю за цінами, серед служб - санітарна, 

податкова, .митна, контрольно-ревізійна та ін. Усі вони є юрисд:икцій:нимн 

органами державного управління або їх самостійними: структурш~:м:и 

підрозділами:. Будучи контроmоючими органами іншої відомчої належності 

щодо підконтрольних їм струкrур, вони здійснюють міжвідо:м:чий в:онтроль . 

Контроль з боку спеціаnізованих :rюнтроmоючих органів разшvІ 3 
nрокурорським наглядом, зБерненнями громадян до компетентних органів 

(nосадових осіб) за захистом своїх nрав і громадським контролем с 

важливим засобом забезnечення законності та дисц1mліни в державному 

управлінні. Особливість такого :rюнтроmо у nорівнянні його з відом•пш 

контролем ·з боку вишого, щодо nідконтрольної структури органу одніє1 
відомчої належності полятає у вузькосnеціалізованому предметі контролю 

відсутності відомчої заінтересованості в його результатах, а також у 

наслідках, які наступають за його результата..ми. За результатами відомчаш 

контроmо в разі наявності nopymem ви:нлу особу вищий контроmоючи іі 

орган самостійно може nриrягти: тільки до дисцrmлінарної вjдповідальносз· і 

а за результатами контроmо з боку спеціалізованих контролюючих органі н 

відповідні органи особу притягають до адміністративної або 

кримінальної (суд) відnовідальності що не виключає застосуванни і 

дисциплінарних стягнеm з боку вюцого \Jргану, nричому державні інспекції 

та служби самі накладають адміністративні с..тягнення). 

Відміна контро шо від звернень тремадян полягає в тому, що звернеЮІ н 

про захист своїх nрав - це повідомлення про порушення законодавства, що 

стало відомо заявнику з різних обставин, але ж ніяк не в разі здійс:ненн н 

ним контрольних дій. Заявником може бути будь-яка особа не наділена 

nравом :rюнтроmо. 

Відміна контроmо з боку державних контроmоючйх органів від та1, 

званого громадського контроmо в тому, що орrаш~: громадського ко:нтролю 

самостійно до правової відповідальності винних осіб не nритягають і ШlШl' 

деякі з них (таких громадських утвореm усього дев'ять) мають nраво 
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складати пр ото :коли Про адміністративні правопорушення (ст. 255 КУпАП). 
Досить висока результативність контролю спеціалізованих 

контролюючих органів обумовлена тим , що здійснюють його 

висококваліфіковані фахівці своєї справи. 

Дер:жававтоінспекція (ДАІ) lvfBC України відnовідно до покладених 
на неї завдань: 

· а) бере участь у розробці прое:ктів з~онів та інших нормативних а:ктів 
і документів, у тому числі правил, норм та стандартів, державних і 

регіона::rьних програм забезпеченні безпеки дорожнього руху та його 
учасmrків; 

б) здійснює контроJТЬ за дотриманням правил дорожного руху 

власниками транспортних засобів, а також громадянами, посадовими 

особ<Lvrивимог Закону Україm;"Продорожнійрух'' (1; 1993.-.NQ 31.-Ст.339) 
nрави.::r, норм і стандартів з питань забезпечення безпеки дорожнього руху; 

в) виявляє і вживає заходи по попередженню та присіканню 

адміністративтrх правопорушень Правил дорожнього руху; 

г) забе:шечjє розгляд справ, вЩнесених до відання Державтоінспекції; 
д) здійснює профілактиь.у правопорушень у сфері безnеки дорожнього 

руху серед його учасників; 

е) регулює дорожній рух; 

є) здійснює державну реєстрацію та облік транспортних засобів згідно 
з усТановленими правила_м:и; 

ж) контролює внесення обов'язкових платежів власниками 

транспортних засобів; 

з) за результатами контролю звільнює від керування транспортними 

засобами осіб, які знаходяться в стані сп 'яніння, або тих, хто не має прав 

на керування данним видом транспортного засобу чи rрубо порушує 

правила дорожнього руху; 

и) розглядає справи про адміністративні правопорушення, віднесені 

до її відання; 

і) застосовує інші передбачені нормативно-правовими а:ктами заходи 

впливу. 

Контрольні повноваження Державтоінспекції закріплені в "Положенні 

про Державну автомобільну інспеrщію Міністерства внутрішніх справ 

України", затвердженому Постановою Кабінеrу Міністрів України від 

14.04.97 р . , N2 341 (3), у таких відомчих:нормативниха:ктах, як«Інстру.кція 
npo порядок прийому екзаменів, оформлення видачі (обміну) посвідчень 
водія, обліку та зберіган..ІІЯ документів, що стосуються екзаменаційної 

роботи», затверджена наказом МВС України від 21.06. 93. р. N2 394, та ін. 

Контроль за·додержанням прави.1 пожежної безпеки, захисrу життя та 
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здоров' я громадян, :приватної, колективної та державнш власності від 

nожеж здійстоють органи державної пожежної охорони. 

Дер:жпо:жнагляд - один з основних спеціалізованих ·контролюючих 

органів державної поже·жної охорони України. Відповідно до покладених 

на нього завдань фахівці державного nо)кежного нагляду за участю 

заінтерисованих міністерств та інших центральних органів державно) 

виконавчої влади: 

а) розробляють, затверджують залільнодерясавні правнла пожелаюІ 
безпеки, обов'язкові для всіх rrідприємс:тв, у<.лаІюв, організацій та rрсма,цян: 

б) встановm{)ють порядок оnращованн..'І й загвердження: попожепь, 

інструкцій та інШих нормативних актів щодо пита~нь пожежної безш:r<.и; 

в) здійстоють контроль за дотримаплям керівника.с\1И різних лано:к 

влади й громадянами вимог актів законодавства з питань пожежаюі безпеки: 

г) :провадять перевірки й дізнання за повідомленнями й заявами 

про злочини, nов'язані з пожежами та nорушеннями правил пожежної 

безпеки. 

Державні інспектори по пожежному нагляду: 

а) проводять nожежно-технічні обстежешпr і nеревірки підприємств , 

установ, організацій, будівель, споруд та інших nідr-онтрольних об'єкrіu 

незалежно від форм власності; 

б) дають керівникам різних гілок влади, а також громадянам 

обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) про усуненн,J 

порушень і недоліків щодо nитань пожежної безпеки; 

в) в разі виявлення серйозних порушень правил пожежної безпею·І 

nрипиняють або забороняють роботу підприємств, окремих його 

підрозділів, агрегатів, експлуатацію споруд, окремих приміщень, випуск 

та реалізацію пожежонебезnечної ІГ_;)Одукдії, дію видаm:rх дозволів на 

право проведення робіт; 

r) здійснюють контроJІЬ з,а виконанням пратипожежних вимог на 

будівництві та ін.; 

д) за результатами контролю в разі виявлення: nорушень забороняюн 

(до усунення: недоліків) затвердження і реа..rrізацію проектів будівельно 

монтажних 'робіт, зупиняють їх nроведення і притягають до 

адміністративної відповідальності посад:оВІІХ осіб, інших працівнпкі n 

підприємств, установ, організацій і громадян, винних у порушен-н і 

встановлених законодавством вимог пожежної безпеки; 

е) застосовують штрафні санкції до пі_:щриємств, установ,· організаці і і 
за nорушення правил пожежної безпеки, невиконання розпорядж.ет, 

(nриnисів) посадових осіб органів державного пожеЖЕ.ого .нагляду. 

Контрольні повноваження органів пожежної безпеки закріплені в Зю:сон і 
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Україшt "Про nожежну безnе:ку" (1; 1994.- N~ 5.- Ст. 21); "Положенні про 
порядок накладення штрафів на підприємства, установи і оргавізації за 

порушення встановлених законодавством ви:мсг пожежної безпеки, 

невиконання розпоряджень (пршшсів) посадових осіб органів державного 

пожежноrG нагляду'' , яке затверджено постановою Кабінету Міністрів 

Уь.раїн:И від 14.12. 94 р. , N2 840.(2. ЗПУкраіни.-1995.-N23. -Ст. 53.), іншими 
нор:м:ативн:.и:ми актами. 

)J,ер:Jісавна інспекція України по контролю за цінани відповідно до 

помадев:их на неї завдань та наданих їй nовноважень, закріплених у 

Положенні про Державну jн:снею~ію по кшпролю за цінами (2; 1992. -
N2l -Ст.6): 

а) здійснює державний контроль за дотриманням установленого 

!юрлдКJ' затвердження й застосування цін і тарифів у міяістерствах і 

nідом:стr.ах, пержав:них, ішшrх форм власності підприємствах, організаціях 

ra установах; 
б! перевіряє обгрунтованість затверю:куваних міністерствами й 

п;.домсrвамн України, об ' єднаннями, :пі.дтrриєм:ства.vи та організаціями в 

межах 1х:г_ьсї кш.ше:rеJЩії незалежно від форм власності та rосподарюва.н.ня 

rJjн і тарифів, стану організації та ефекrивності роботи відомчого контролю 

·~а ціиа.ми; 

в) координує роботу єдиної системи ор1·анів державного контрошо за 

цінам:и з іншими контролюючими органами та громадськими 

об' єднаюrям:и. 

Дл .. ч: цього Державна інслещія України по контрото за ціна"\1и має 
nраво: 

а) провадити у будь-яких суб ' єктах підприємництва, розміщених на 

території Украіни, перевірки бухrалтерсь:ких до.ь_'}'меmів, книт; звітів, 

кюrькутщій тощо, пов'язаних із застосуватrnм цін, а також одержувати 

1rеобхідні пояснення, довідки та відомості з питань, що виникають при 

nеревір :ках; 

б) nри здійсненні своїх повноважень обстежувати з додержанням 

відповідних_ правил виробничі, склаДські, торговельні та інші приміщення 

об'єднань, підприємств та організацій:, що використовуються для 
fІиготовле:ння, зберігання й реалізації товарів і сировини, а також для 

надання різннх послуг тощо . 

За результата""'ш контролю Державна інспе~ У:R:раїни по контролю 

'3а цінами в разі наявності для того підстав вимагає від керівників та інших 

відповідальних осіб суб' єь.'Тів підnриємющтва, що перевіряються, усунення 

в.и:явлених порушень законодавства про "1орядок установлення та 

·щстосу.вання цін, а таrzож приймає рішення про застосування до них 

135 



передбачених чинним законодавством економічних санкцій та ін. 

Начальники державних інспекцій по контролю за цінами та їх засrупниЮJ 

від імені органів державного коНТролю за цінами мають .право розгшщати 

справи про адміністративні правопорушення і накладати а".1,міністративні 

стягнення на винних посадових осіб, приймати рішення про застосуваню' 

економічних с3.НІ<Чій і про припинення операцій по рал)'нках суб'єкrів 

підприємНИцтва в установах банку. 

Як зазначалося више, до контролюючих органів належать також різні 

державні служби. 

Держаrта санітарно-епідеміологічна служба Міністерства охорою~ 

здоров' я України, повноваження якої регулюються Законом Украіни "Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населеJL.чя" (1 : 
1994.-N!! 27.-Ст. 218), здійснює контроль за дотриманням юридичнюш та 
фізичними особами санітарного законодавства з метою попередження. 

виявлення, зменшення або усунення шкідливого впливу небезrіечню: 

чинників на здоров' я людей, а також застосує заходи правового характеру 

щодо порушників санітарно-епідемічних правил. Оснощш.ми завданнями 

· діяльності цієї служби є: 
а) нагляд за організацією та дотриманням усіма юридичними Т<І 

фізичними особами санітарних та nротиепідемічних правИJ1; 

б) нагляд за реалізацією державної політики в шпаннях лрофішнсrию1 

захворювань населення, участь у розробці та контроль за виь."ОН31f.tІЯМ 

проrрЗ.м, що стосуються попередження шкідливого впливу чинників 
навколишнього середовища на здоров ' я населения; 

в) нагляд за дотриманням санітарного законодавства тощо. 

При виявленні правопорушень встановлених правил держ(lвні 

санітарні лікарі: 

а) обмежують, тимчасово забороншоть або припиняють діяльність 

підприємств, установ , організацій, об'єІсrів будь-якого призначення, 

технологічних ліній, машин та механізмів, виконання окремих 

технологічних операцій, користування плаваючимн засобами, пересувним 

складом і літаками в разі невідповідності їх вимогам санітарних норм; 

б) обмежують, тимчасово забороняють або припиняють будівництво. 

реконструкцію ЧИ розширення об'єктів ПО проектах, ЩО не мають 
позитивного висно_в:ку за результатами державної санітарно:rіrієнічної 

експертизи чи мають відхилення від затвердженого проеюу; 

в) вилучають з реалізації небезпечні для здоров' я продукти харчування, 

хімічні та радіоактивні речовини, біологічні матеріали в порядкv, 

встановленому законодавством; 

в) лрщяrають виню-L'С осіб до адміністративно}' відповідальності 
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11.0 юриюrчн.их осіб застосовують фінансові санкції. 
/Vf~:mнuй контроль здійснюється Лfитною служ:бою України. Його 

метою є забезпечення дотримання де.ржа:вю!ми органами, підприємствами, 
посадсвими особами, а також rромадяна:v~и порядку переміщення через 

державний кордон товарів та іІШІих предметів. 

~пий конrрQль безпосередньо здійснюють відповідні посадові особи 

митниць шляхом: 

а) перевіркк документів, необхідних для такого контролю; 

. б) митного огляду транспортних засобів, товарів та інших nредметів, 
особистого щшrду; 

в) переогляду; 

г) обліку документів і ІІ.',_Jедметів , які переміщаються через митний 

рдон України; 

д) митних обстежень, які провадяться в спеціальних зонах митного 

нтролю . При цьoJVry в разі потреби застосовуються технічні й спеціал:ьні 

асоби, безnечні для життя й здоров' я людей, тварин і рослин і я:кі не 

причинлють шкоди підприємствам і ІрО:М:адя:нам. При необхідності д.пя 

часті в здійсненні митного контролю залучаються фахівці й експерти. 

Уповноважені особи митних органів ~и вия:влені ними порушень 

митних правил та при наявності іншИх означених законодавством підстав 

можуть здійснювати адміністративне затримання, вилучення речей і 
доь.:щентів, застосовувати спеціальні засоби попередження та припинення 

nравопорушень. Начальник митного органу, його заступник або посадова 

особа, яка здійснює провадження по справі про адміністратюше 

nравопорушеюrя, мають право відповідною постановою назначити 

nеревірку діяльності підприємства, яке допустило порушення :митних 

nравил. На':Іальники митниць та їх заступники притягають винних осіб до 

адміністративної відповідальності. Згідно з законодавством митні органи 

r також органами дізнання по справах про контрабанду. 
Контрольні повноваження митних органів та їх посадових осіб 

'І<іКріплені в Митному кодексі (1; 1992.- N2 16.-Ст 203 .), положеннях про 
~~ итну службу та 'ії підрозділи, інших нормативних актах. 

Функції контрото за додержанням законодавства про податки та інші 

nлатежі в бюджет відповідно до Закону Украї.ни "Про державну податкову 

службу в Україні" (1; l994.-N2 15.-Ст.84) здійснюєДержавна податкова 
пд.міністрація. Вона: 

а) контролює своєчасне подання платниками податків, бухгалтерських 

Івітів і балансів, податкових розрахунків, ~чітів , декларацій та інших 

І \ОІ<умев.тів , пов' язаних з об'ІИсленням платеЖІВ у бюджет, а та:кож перевіряє 

достовірність цих дачментів щ~що правильності визначення; прибуть.·у 
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доходу, інших nлатежів у бюджет; 

б) контролює додержання громадянами законодавства пр о 

індивідуальну трудову діяльність; заб~зпечуює правильність застосування 

та своєчасне стягнення фінансових санкцій за порушення зобов ' яз аль перед 

бюджетом; 

в) передає правоохоронним органам матеріали про факти порушень. 

за які передбачена кршvrінальна відповідальність, тощо. 

Для реалізації цих функцій підрозділам Державної подат:к'Jво) 

адміністрації надає_ться право: 

а) здійснювати у будь-яких суб ' єктах підприємництва пере:вірю1 

грошових документів, бухгалтерських книг, звітів, планів, кошторисів, 
декларацій та інших документів , пов'язаних з обчисленням і сплатою 

податків та інших обов'язкових платежів у бюджет; 

б) одержувати необхідні пояснення, довід:кд і відомості з шrrа:нь, що 

виникають при перевірках; 

в) обстежувати будь-які прmvrіщення підприємств, устююв, організаці.!\ 

та громадян, що використовуються для одержання доходів або пов ' язані 'І 

утриманням об' єктів оподаткування. 

За результатами контролю у випадках, передбачених За.Rонодавство~r . 

державні податкові інспектори мають право: 

а) зупиняти операції підприємств, установ та організацій по 

розрахункових, іншиХ рахунках у банках; 

б) вилучати у підприємств, оргакізадій та установ документи, шо 

свідчать про приховування (зюш;і<ення) прибутку (доходу) , а в громад.<J:н, 

які порушують nорядок зайняття індивідуальною трудовою діяльністю, -
патенти або реєстраціі'ші посвідч:еющ 

в) застосовувати до nідприємств, установ та організацій фінансові 

санкції, а громадян притягати до адміністративної відповідальності. 

Дещо схожі контрольні функції та повноваженкя має Контрольно

ревізійна служба (КРС) Міністерства фінансів Україки, повноваження якої 

закріплені Законом "Про кr.нггрольно-ревізійну службу в Україкі" (1; 1993. 
N~ 13 -Ст.ІІО). Вона: 

а) провадить ревізії та перевірки фінансової діяльності , стан_ 

збереження кошті.в і матеріальних цінностей, достовірності обліку j, 

звітності '3 міністерствах , відомствах та інших органах державно ·І 

виконавчої влади, в державних фондах, у бюджетних установах, а такшJ , 

на підприємствах та в організаціях, які отримують кошти з бюджеrу та ·• 
державних валютких фондів ; 

б) здійснює контроль за усуненням недоліків і порушень, вия:влени.:

попередніми ревізіями й перевірка;wи; 
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в) розроблює інструІщії, інші нормативні акти про проведеНЮІ ревізій 

та nереюрок; 

г) розроблює пропозиції щодо удосконалення контролю; 

д) коордІПГjЄ робmу контрольно~ревізійних підрозділів міністерств, 

інших центральних органів виконавчої влади, тощо. 

Головному контрольно-ревізійному управлінюо та його підрозділам на 

місцях надається право: 

а) безперешкодного доСJУПУ на підконтрольні об'єкти для з'ясування 

питань, пов'язаних з ревізією або перевіркою; 
б) припиняти на розрал:ункових та jнших рахунках у банках, інших 

фінансово -F.редитних установах операції у випадках, коли керівництво 

об' єкга, на якому необхідно провести ревізію або перевірку, перешкоджає 

працівнику державної контрольно-ревізійної служби виконувати свої 

обов'язки; 

в) одерл<у:ві:lти від посадових і матеріально відповідальних осіб об' єкгів, 

ЩО ревізуються або перевіряються, ПИСЬМОВі ПОЯСНеННЯ З ПИТаНЬ, які 
виникають у ході ревізій і перевірок; 

г) за результатами контролю у виладках передбачених законодавством, 

і в разі погреби накладає на керівників та інших посадових осіб під

приємств, установ та організацій адміністративні стягнеюrя; 

д) стягує в доход держави кошти, одержані міністерствами, 

відомствами, державними комітетами, державними фондами, 

nідприємствами, установами й організаціями за незаконнимиугодами або 

бе3 іюnих встановлених законодавством підстав чи з порушеНЮІМ чинного 

'йІЮІ-ЮДавСТВа, ТОЩО. 

У той же час ефективність діяльності спеціалізованих контролюючих 

органів у багатьох випадках є НЮ:h"ЧОЮ її можJІИвостей, що є наслідком 

недосконалості чинного законодавства. Наприклад, підрозділи КРС мають 

право провадити ревізії і перевірки фінансової діяльності, стану збережеНЮІ 

коштів та інше тільки в державних структурах, державних фондах, 

бюджетних установах, а також на тих підприємствах і в організаціях, які 

одержують кошти з бюджету й державних валютних фондів. І лише за 

nостановою прокурора або слідчого, винесеною в перебігу розслідуваНЮІ 

кримінальної сnрави, органи КРС здійснюють ревізії і перевірки суб' єкгів 

підприємницької діяльності незалежно від форм власності. Вбачається за 

Т(оцільне надати КРС право самостійно обирати об' єкг контролю. 

Істотно знижує ефективність діяльності КРС і недосконалість 

nроцесуальної частини законодавства. Так, чинне законодавство зовсім не 

регулює порядок застосування КРС фінансових санкцій, а посилається в 

цих питаннях на П. 7 ст. 11 Закону «Про державну податкову с.:тужбу в 
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Україні» . Але ж та.м: йдеться про суми прихованого (заниженого) прибу .. .г.ю. 
(доходу) , податків або іншrL-х обов'язкових плате:жів, що, власне , не 1' 

основним об' єкrом контрошо з боь.."У КРС. Думається, що діяльність тшшг,І 

важл:ивого. ,ддя держави контрошоючоrо органу повинна бути врегул:ьован;, 

значно детальніше. 

За сучасних умов роль контрошо в держа:вншvrу уnравлінні постійно 

зростає. Однак така важлива фунщія держави досі не врегульован :І 

спеціальним нормативним актом, де були б закріплені: 

а) загаJrьне визначення контрошо як однієї з основних: форм державного 

управління, його відміни від нагляду та інших бшrзью~х за напрямкам и: та 

зовнішніми формами видів діяльності державних та недержавнл' 

утворень; 

б) особливості відоМчого, міжвідомчого та надвідомчого контролю : 
в) принципи та способи здійснення контроmо; 

г) порядок взаємодії кшпролюючих та правоохоронних органів ; 

д) контрольний процес тощо . 

Окрім окреслених питань у спеціальному нормативному алт1 

законодавцю слід визначитися і з узагаJІЬюоючою назвою контролююЧН\ 

органів, тобто розібратися, де «інспекції, а де «служби» і в ЧОl\1)' rіоляг:н 

різниця між ними. На напrу думку, «службами» слід вюнати контрошою• І І 

органи, які не мають у своєму складі спеціальних (оперативно самостійн І ) 

контролюючих підроздіпів а здійсюоють контроль самостійно, тобто в' 1 

посадові особи цих органів наділені правом контролю у сфері діяльrюсї 1 

органа. Це податкова, митна та інші служби. До «інспекцій» слід відноСИІІІ 

спеціальні контрошоючі підроздіЛІІ, Які утворюються у складі міністерств 

комітетів та відомств (ДАІ, пожежна, санітарна (я:ка зараз .визнасrьси 

службою) та ін.). 

Низку проблем можна вирішити шляхом прийняття Закону УкрШ ІІІІ 
«Про контроль у державному управлінні» . Наявність такого спеціально' t' 

нормативного акту більш чітко окреслить місце й роль контролю '' 
державному управлінні, значно полегшить роботу контролюючих та 

правоохоронних органів, підвишить їх результативність. 

Список літератури: l. Відомості Верховної Ради України. 2. ЗJ І 

України. З . Офіційний вісник України.- 1997.- N2 16.- С. 52. 
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С.Е.Федоров, 

канд. юрид. наук 

О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ДОКУМЕНТАЛЬНЬІХ 

ПРОВЕРОК, ІІРОВОДИМЬІХ НАЛОГОВЬІМИ ОРГАНАМИ 

УКРАИНЬІ 

Изменения в общественньrх, политических и зкономических 

отношениях, произошедших в Украине за последние несколько лет, 
настолько стремительньr, что действовавшее заІ«шодательство не успевает 

совершенствоваться и заменяться новьrм, соответствующим 

складьrвающейся ситуации в стране. Вполне закон6мерно, что в самом 
критическом состоянии оказалось украинс:кое налоговое законодательство. 

Многие лалогоплательщики возникающие проблемьr в сфере 

нюrогообложения склонньr рассматривать ·как некий общий недостаток 

ЗІ<ономики без учета того, что основу налшовой систе:мьr страньr составляет 

совокуnность законодательньrх и иньrх акгов, которьrе необходимо не 

только хорошо знать, но уметь правильно применять, что в некоторьІХ 

случаях может иметь решающее значение, особенно там, где возникают 

спорньrе ·отношения с налоrовьr:ми органами. 

К сожалению, действующее налоrовое законодательство представляет 

собой ряд разрозненньrх документов, издаваемьrх различньr:ми органами 

власти и управления. Стоит отметить, что перечень нормативньrх 

документов, регулиру-ющих наз:::оговьrе отношения, занимает несколько 

сотен страниц. По понятньrм nричинам, _ анализ такого количества 

докуменгов является задачей даже для очень квалифицированньrх юристов 

и особенно для тех, І<ТО не связан с вопросами налогового права. 

В зтой связи весьма аюуальньrм является вопрос правового 

регулирования докумешальной проверки как одного из важнейших методов 

налогового коюроля .. Как известно, до:кументальная -nовер:ка позволяет 

устанощпь достоверность данньrх о полноте, своевременности и законности 

операций и действий, nроводимьrх должностньr:ми лицами предприятий 

всех форм собственности, создает условия возможного привлечения к 

ответственности за нарушения налогового законодательства, 

сnособствует устранению допущенньLх неДостатков и упущений в работе 

бухгалтерий и пр. 

Порядок nроведения налоговьrми органами документальной проверки 

сегодня _не определен единьrм нормативньrм актом , а состоит из 

незначительноrо перечия ведомственньrх документов, но в большей степени 

Формируется за'счет существу-ющей практики. Так налоrовьrм органам в 
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ходе производства доRумеІпальньІХ nраверок приходится руководство:ватьс ;; 

норм:ами трех уровней - так назмвя.емьrми «н<:!логовьrмн :3аконамю,', 

ю:rструкци:ями Государственной налоrовой администрации Украин~,r, 
большим количество:м: различньrх документов, исходящ.и.~ от ГНАУ 

(ннформ:аІ..,тионньrми письмами, разьяснениями, обзорами и: ЩІ.), ~.rасть F-З 
которЬІХ регистрируется В М:инистерстве ЮСТJЩИИ УкраШІЬІ. 

Практика показьrвает, что ГНАУ для себя УtJОвней не вьщеляет и np!J 

проведении доRумешальньІХ праверок не признаст ка:ких--либо прrюритето~ 

по нормативнь1м актам, регулирующим даюrьтй процесс. Вместе с тем 

ГНАУ при производстве документз.льв.ьrх проверо:к дол:жнз 

руководствоваться прежде всего законодательньn>1н актами, а затем уже 

ведомственньrми инструкцияJ\Ш и распоряжеlіИЯJ.\6И, которьrе, ІШІс из-r-еспю, 

конкретизируют закон, но не дополюrют его и не устанавливают но.вьк 

общеобязательньrе нормьr . 
..... Тем не менее налоговьrе nнстру:кции, nриказьr, метод:ичесюrе ушІ.запи ч 

часrо излаr<L.'Отся не в вцце комментариев к законодательньrм актам, а nyтel\ 1 
свободного изложения: с испоJІЬзованием налогов ой терминоло.пш с целью 

по возмо)jшости облегчиrь их сохранение сотрудниками налоговьІХ органо1:. 

В результате Министерство финансов Украиньr, ГНАУ продолжают 
практику издания ведомственньrх нормативньІХ актов (и не только тех , 

которьrе связаньr с докум:ентальньши проверками) без соответствующей 

регистращm в Министерстве юстиции УкраиньІ. Так, за 1997 г. ГНАУ :и · 1 
245 ведомственньІХ нормативнь:rх актов nредставила на государственную 

регистрацию только 43 до:кум:еша. и ни одного, касающегося проведеюш 

документальньrх проверок. Очевидно, при таком: подхощ· 
налоrоплательщику векарости придется столкнуться с ycю:rR~~~ 

ведомственного произвола налоговьrх органов , руководствующ:и хсл 

преимущественно "своими" JІОрмами (1 ). 
Как уже говорилось, перечень нормативньrх актов, регламснти:рующи 

документальньrе проверки налого.вьrх органов незначительньrй, что 

позволяет привести его здес:ь полностью: 

- О государственной налоговой службе в Украине от 24.12.93 г.: Закон 
УкраинЬІ с изменениями (ст. 14). . 

- Инструкция о порядке ведения ГНИУ оперативно-бухrалтерсrюrо 
учета налоговьrх и неналоговьrх платежей: Приказ .tviФY и ГНИУ 01 
12.05.94г. 

- Инструкция о порядке изьятия у предnриятий, организаций . 

учреждений. граждан должностньІМи липами государственной налогово іі 

инспекциидо.куменrов, свидетельствующих о сокрьпни (зани:жении) дахода 

(nрибьши) к1и сокрьпия иньrх обьекrов от налогообложения: Письмо МФУ 
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от 19.05.92 і~ 

О период:ичІюстп проверок, nроводимьrх налоговьrми органами: 

ГJ:исьмо ГНИУ от 26.09.96 г 
- Относительно оформления: материалов документальньrх rгj)оверок 

плательщикав налогов: Письмо ГНИУ от 17 .11. 9 5 r. 
-Об :удовлетворениях на nровер:ку: РаспоJжжение ГНАУ от 26.05.97r. 
- О порядке nроведения: праверок налоrовьши органами учреждений 

НБУ и ко:ммерчссr..их балков : Письмо ГНАУ от 25.04.97 r. 
.. С"б организации контрольно-проверочной работьr: Приказ ГНАУ от 

25 .09.97 f' 
Анали:шруя вьnnеуказапньrе нормативньrе документьІ, можно сделать 

вьrвод о наступл:е:нл:и в Украине зnохи диктата фисюtJІЬІrьІХ органов и 

Frарушении прав человеЮІ при реализации на.іюговь:rми органами своих 

fюнтрольньrх функций. В подrверJRДение тому· можно затронуть вопрос о 
правах налоговьхх адмннис·траций и наJюгоплательщиков. Дисбаланс зтих 

прав ч основном носит абсолют:НЬІй характер. Позтому есть смьrсл 

ое:ределиться, І<ак рассматривать налогоnлательщика - как 

'Іат,:оІюпостrутпноІо тра.ждан.ина lf_,;TнiШR налогового агента, nодчиненного 

uалаrнвьrм оргапам. Сейчас налоrовое :норматворчество реально строи:rся 

f!a nоследнем nоложе:нии. 

Большинст"Rо на.тrоrоnшітельщиков действующее налоrовое 
:щ:кояодатеm,ство оценивают крайне негативно, сч:итая его несnра-веДJШВЬLУl, 

не:r:югичньІм, восприни.с\1.аІОТ его враждебно и при малейше:й: возможности 

стремятся ЄJГО не собл.чщать. Однако нельзядобиться у нал:оrопла:rельщика 

)'BIOIІ:eJ:lVVI к налоговьrм законам, не зашдщая ero прав, особенно тех, ІФТОрьrе 
лре~~оставленьІ ему котпролируюІЦ'ИМИ органами. 

В ведомственнь1х юктрукциях, регулирующих документальнь1е 

проверки НаJІОІ'ОВЬІХ органов, :имеется достаточное ко:JІИt.іество положений, 

'\акреnляющих неограниченное право налоrовьrх инспекторов решать 

служебньrе воnросьІ не в соответствии с законом, а по их собственному 

усмотрен:и:ю. В частности, nроведение документальньrх проверах без 

достаточньrх оснований (которьrе также не конкретизируются в 

норматюшь1х аь."Тах ГНАУ) и l'есконе;.'Н.ое количество раз. Например, 

n:o распоряже:нию председателя ГНА в Нововодолажском районе 

Харьковской области: в 1v1I1 «Меркурий -100)) иа протяжении 1995-1996 
І'І)ДОВ бьшо nроизведено более 200 до:ку:м:ентальньІх проверок, в том числе 
170 - по воnросам соблюдения: действующеrо законодательства по 

rrр:и:мене~:Іv .. ю коmрольно-ЮJссовьrх алиаратов · mварно-кассовьrхкниr при 
\')fl(Яетах с nотребшеШLі\Ш. В итоте - нарушения: бьши установлень! только 
11 трех случаях (2) . 
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К проблеме защитьr прав налогоплательщиков прш.1ьшает цельrй р;щ 

вопросов, связанньrх с проведением докум:ентальньrх праверок по 

требованию правоохранительньrх органов и подразделений налоговой 

мІ{]ІИЦИИ, входящих в Сl'руюуру ГНАУ. Здесь особую сложность вь:rзьrnают 

о спования и процесс изьятия у предприятий, оргаНизаций, учреждений n 
граждан налоговьrми органами документов, свидетельствующих о 

нарушениях налогового законодательства. С учетом того, что зтот вопрос 

вьrзьІВает на практике множество конфликтньrх ситуаций, серьезно 
уm:емляет интересЬІ законопосJІУІІІНЬІХ налогоплательщиков, представляется. 

возможньІМ дать ему более шубокую оцеНІ<J и комментарІш в дал:ьнеfплих 

nубликациях, 
Не нашел должного отражения в нормативн:ьrх актах ГНАУ и 

проведения и оформления результатов до:кументальньrх проверок. Так, в 

письме ГГНИУ «Относительно оформления материалов до:кум:ешальньr.х 
nроверок» от 17.11.95 г. N~ 04-115-10-5534 дан:ьт только краткне 

рекомендации о порядке составлення акта до:кументальной проверки 

пnательщиков налогов и других платежей в государственньІй бюджет. 

СJUУадия осложняется еще и тем, что правила составлення актов rю 

документальнЬІм nроверкам иногда полностью ш-норируются. КаІ< 

сnедствие, подобньrе актьr в арбитражньrх судах во внимание не 
принимаются, cnopьr налоговьІМи органами nроиrрьІВаЮТся. 

В действительности, «механизм» проверки носит субьекrивньrй 

характер, так как в подавляющем большинстве ее осущестБЛЯЮт налоговьrе 
ив:спекторЬІ, не имеющие юридического образования, а в худшем случае -
и зконом:ического. Не случайно, что в ходе проверю1:, вьІЯВив возможньrс 

нарушения правил ведения бухучета, налоговЬІй инспектор, зачасrую не в 

состоянии оценить, будут ли они nризнаньr парушепиями с точки зренР.я 

действующего налогового законодательства, лозтому многие актьr таких 

nроверок изобилуют неточностями формулировок, не соответствуют 
требованням закона. В таких условиях безусловно важной и необходимой 
представляется разработка едmюго нормативного акта, регулирующего 

«ТеХнику» документальньrх проверок, а также глубоюrn анализ и 
обобщение правоприменительной практmrn налоговьrх администраций. 

Кроме того, далеко не в каждой налоговой адмИІІИстрации на юриста 

возлагается обязанность пронерять и поДШ{сЬІвать актьr документа;rьньr."Х 

провсрок, что в дальнейшем отрицательно сказьmается на их качестве 

и СJ1ужит основанием для применения несправедливьrх финанссвьrх 

саJІІ І\І-Іі1 . Более того , бьrло бьr желательньrм активно привлекат.t. 
юрІІJ \І І'І Сские службьr налоговьrх органов (естествеюю, там, где они есть: 

и J І І ІІІ ІІІНІІІСдения до:ку'ментальньrх праверок налогоплательщиков. 
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В заключение .следует скззать, что отсутствие нормальньІх нормативньrх 

актов, нестаб:ильность законодательства в сфере налоrовьrх отношений 

ставят украинских налогоплательщиков на грань противоправиого 

поведения, уводит в «тень)> значительиЬІе денежньrе средства, что, в свою 

оqередь, не может не г.:орождать силовьrх мер со стороньr государства, 

усиления его контрольньrх функций и, конечно, использования: такоГо 

зффекшвного метода как документальная проверка, которая не доmюш 

стать методом репрессии налоговьrх органов. 

3того можно достичь лишь путем совершенствования отношенИй 
государства · с налогоплательщиками, основьrваясь на скорейше:м 
nроведении налоrовой реформьІ, принятии аrраслевоrо кодифицированноrо 

законодательного акrа - Налогового кодекса, которьrй должен обеспе•ппь 
единаобразное урегулирование налоговой системьr, стать основой для 

развития нал:оrового законодательства УкраиньІ. 

Список литературьІ: l.Нормативньrе актьr УкраиньІ // Компьютерная база 
дwяьrх. Раздел: Нормативньrе а..тстьr, зареrистрированньrе Министерством юстиции 

Украяньr, 1998. 2.06 организации коятрольно-проверочной работьr: Приказ 
Государственной налоговой администрации УкраиньІ от 25.09.97 г. 

М"И. Бажанов, 

д-р юрид.наук 

О РАЗДИЧНЬІХ ТРА.КТОВКАХ НЕКОТОРЬІХ 

ПРИЗНАКОВ ОБ'ЬЕКТИВНОЙ СТОРОНЬІ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В 
НАУКЕ УГОЛОВНОГО ПРАВN 

Вопросьr обьекrивной стороньr - зто часть большой проблемьr уqени:я: 

о составе преступления. Проблема и:меет не только теоретическое, но и 

практическое значеиие, так каr< наличие в действнях лица nризнаков 

оnределенного состава щ:>еступления, предусмотренного уголовньІм 

законом:, является едннственньли основанием уголовной ответственности. 

1 В основу статьи положен доклад, сделаюІьrЧ автором 6 октября 1998 г. на 

1:.седа..чии кафедрьr уголовного права НациоюL1ЬНОЙ юридической академии 

УкраиньІ им. Ярослава Мудрого. 
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А между тем в доюрине вьrсказаньrразличньrе точки зрения применительно 

к обьективной стороне как в общем понятии состава nрес:туnлеи.юr, так и 

относительно ее признаков в конкретньrх составах. В зтой статье 

затрагиваются не все спорньrе вопросьr, а лишь те, по которЬІм либо :вообще 

не ведется дискуссия, несмотря на разЛИ'ІИе вьrсказанньІХ взглядов, а если 

и имеются какие-то спорьr, то они ведутся как-то однобоко - лишь одна 
сторона nриводит определеннЬІе аргументьr в пользу своей позиІщи. Речь 

nайдет о различньrх трактовках таких вопросов: 1) обязательньrе и 
факультативньrе признаки обьективной стороньr npecrynлeюrя: 

2) рефлекторньrй и импульсивньrй характер деяния; 3) смешанно~ 

бездействие и 4) возможности наступлення последствий как 

самостоятельное последствне преступления. 

Большое число литературньrх источников, используемьrх в статье, 

вьrзвано стремлением аВТ<?ра по возможности охватить мноrочислеюrьrс 

имеющиеся в науке уголовного права вьrсказьrвания по указанньrм 

вопросам. 

1. Необходимме и факультативнме признаки об:ьективной 

сторонЬІ престуnления. Как известно, в общем понятw.t состава 

преступления (так назьrваемЬІЙ, общий состав преступлени:и) приня:то 

вьrделять необходимьrе ( обязательньІе) и факультативньrе (необязательньrс) 
признаки соответствующих ero злементов. Идея зтоrо деления возниюта 
ещё в дореволюционной русской литературе, когда :Л . С.Беіюrриц
Котляревский, работавший в Киеве, в своем учебннке 1903 r. подразделял 
признаки состава на существешше и несущественньrе (2, c.l05). В советсr<ай 
довоснной литературе зтот воnр.ас вообще не ставился, по-видимому , 

nотому, что доктрина в целом еще не отказалась от отрицатеJІьноrо 

отношения к :категории состава пресrупJІени:я, вьrдвигая на первьrй план 

социальную опаснасть личности. После войньІ зта проблема бьша 

разработана А.Н. Трайннньш, которьrй в трех изданиях своей известно:й 

работЬІ о составе сформулnровал нсходньrе положения по зтому вопросу 

(36, с.78; 37, с.184; 38, c.l32). Он предлшкил вьщелять необход:имЬІе и 
факультативньrе признаки состава. Вслед за ним в науке применительно, 

например, к субьективной стороне вьщеляют вину как необходимЬІЙ ес 

признак, а мотиви цель - какпризнаки факультюивньrе. При рассматрени1~ 

суб:ьекта преступления к необходнмЬІм nризнакам зтоrо злемеша состав:~ 

аrносят возраст и вменяемость, ак факультативньш - свойства спецЕального 
субьекrа nреступления. И такое решение является однознаqньrм в теории 

уголовного права. По-другому решается зтот вопрос, когда расс.м:атрm:ают 

об:ьективную сторону состава nреступления. АН. Трайнин, вьщшшув У,д~ю 

деления признаков состава на обязательньrе и факультативньте, говоря о(; 
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обьеrсrивной стороне, к обязательньrм относил деяние, последствия и 

причинную связь между деянием и зтим последствием. К фа:культативньrм 

признаF.ам он отнес предмет посягательства, способ действия, время, место 

и обстановку преступления. З1у точку зрения поддержали М.И.Ковалев 

(26, с.78; 29, c.l48; 44, с.36); Н.Ф .Кузнецова (30, c.l04); Г.А.Криrер (30, 
с.151) ; А.Н.Игнатов ( 42, c. l36); М.А.Гельфер (23, с.80; 25,с. 97;31, с . 99), 
Б.А.Куринов (12, с.71), на Украине - В.Я.Таций (41, с.68) и автор зтих 
строк (1, с.3 4). 

В 1960 г. появляется другая то'Ша зрения. Ее автор А.И. Санталов 

(22 ,с.253) к необходимшvr признакам обьекгивной стороньr относит лишь 

деяние. Что касается последствий и причинной связи, то они считаются 

факультативнЬІми вместе с другими признаками обьекгивной стороньr 

(способ, время: и т.д.). Зто мнение поддержали В .С.Прохоров (13, с.314; 
29,c.l00; 43 ,с .94, 127;), И.С.Тишкевич (39,с.64) , П.И.Гришаев ( 23,c.l07; 
25 ,с.143; 31,c.l23), Г.В.Тимейко (35, с.10), А.В.Наумов (16, c.l57). На 
Украине зту точку зрения вьrсказали Ф.Г.Бурчак (40, с.72,110), 
Н.И.Коржанский ( 8 , с.92). Н.И.Панов (4l,c.891, А.Ш.Якупов (27,с.96). 

Приведенньrе взглядьІ существуют сами по себе, и аргументов в пользу 

того или. другого не пр:иводится. Попробуем разобраться в зтом вопросе. 

Прежде всего напомню, что речь идет не о конкретном составе 

преступления , описаином в статье Особенной части УК, а о научной 

абстраrщии- общем понятии состава преступления (так назьшаемьІЙ общий 

состав преступления). Именно в зтом понятии только и возможно деление 

nризнаков состава на обязательньrе и факультаrивньrе. Как только мьr станем 

рассматривать какой-либо конкретнЬІЙ состав, там все его признаки 

являются обязательmrми и без них его наличие невозможно. 

Какое значение имеет рассматриваемое деление признаков состава в 

его общем понятии? Представляется, что "набор" обязательньrх nризнаков 

должен представляrь такую их совокупность, которая: свидетельствовала 

бьr о возмоя<Ности признать шобое правонарушение преступление \V! . Иначе 
говоря, обязательньzе признаки - зто тот необходимьІй минимум, без 

которого вообще І-ІЄвоз.можІю признание деликта преступньw. Там, где 

отсутствует зтот минимальньІЙ "набор" зтих признаков, вообще невозможна 

уголовная ответственность . В зтом правовое значение самого вьrделения 

обязательньІХ признаков в общем понятии состава преступления. Признание 

таким обязате.'ІЬНЬІМ признаком лишь деяния не отвечает зтим требованиям:. 

Отнесение в общем понятии состава к обязательньrм признакам лишь 
деяния. не дает .возможности охватить зтим понятием престУпления, 

совершаемьrс по неосторожности, для которьrх требуется наступление 

последствий, tІричиненньтх деянием. То же можно сказать и о многих 

147 



умьrшленньLх престуrL;:rениях, для об:ьекrивной сторо:Ньr :которЬІх необходимо 

nаступление последствий, например, нео:каза:пие помощи (ст. 112 УК). Мало 

того, признание обязательньrм признаком лишь деяния обедняет само общее 

понятие состава преступления, те>..к как делает рассматриваемое деnенис 

:вход;ящих в него nризнаков применительно к обьективной стороне чисто 

лагическим действ:ием, лишенньrм :какого-шrбо юридического значсЮІЯ. 

Отметим таюке, что критикусмая точка зрения непоследовательна. Ес 

сторонники признают в общем понятии состава в rшчестве обязательнь1, · 
nризнаков суб:ьеl\.тивной стороньr ВИН)~ а nрименительно к суб:ье:кту -такие 

nризнаки, :как возраст и вменясмость. И зто правильно, так :как наmrчлс 

nоследних обязатею,ньrми дает возможность признать любой делик1 

і:Іресrуплением. Действительно, Ю1Jшчие ВИНЬІ-- зто тот минимум:, rю.ropьJi, 

констатирует возможность признания совершенного лицом деяния ь 

качестве nресrуплеюж.я. То же можно сказать и о признаках суб:r,ект:J . 
. считающихся в общем понятии состава обязательньrми. Их существоваrш:: 
обязательно для ответственности за любое пресrупление. В отJГх~.чие от зтш о 

nрави..1JЬНОго решения, nри трактовке обязательньrх признаков об:ьекrивноіі 

стороньr их в общем понятии состава :как бьr "усе:кают", относя к ним лиш 1. 
деяние и тем самьrм не охватьrвая весь масси11 конкретньrх составов 

nреступлений . И получается, что существует два разнь1х подхода ,, 
определению об:ьема обязательньrх признаков в разли:чньrх злемент<J 

состава, что с научной точки зрения вряд ли допустRt\10 . 

Итак, деление всех признаков состава в общем его понятии должно 

}[Меть правовое значение, иначе оно превращается в просrую логmескую 

операцию. Обязательньrе признаки зтош понятия должньr охватьша'fь :вес1 

массив пресrуплений, предусмотренньrх в УК, и свидетельствовать о то~t 

что они достаточньr для признания деяния пресrупньrм. Применительно '' 
обьекr:ивной стороне зто деяние, последствия и nрІfЧИННая связь межд\ 

деян:и:ем и последствием. Именно такойихнабор в общем лонятни сост а ва 

пресrу:r'rления приобретает значение инструмент ар ня, с помошJ>ю RОтороrІІ 

:и: познается конкретное преступление, совершенное суб:ьектом. Позто~І .\ 

точка зрения, вь1сказанная более 50-ти лет назад А.Н. Трайнин ьІм 

относившим к обязательньrм признакам обьекrивной стороньr в общем 

nонятии состава дeilllиe, последствия и прич:инн:унJ связь, остается наиболсl' 

убедительной. 

2. РефлеІсторн.мй и импульсивнмй характер деяния. Вопрос зто1 

возникает при харакrеристике деяния как признака обьекr:ивной сторон,,, 

nреступления. Господствующей в науке является точка зрения, Чl( І 

телодвижения рефлекторного и инстинктивноrо характера нельзя считап 

деянием в уголовво-правовом смьrсле, так как призтом отсутствует Ю:UС ІJІ 
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бьr то ни бьшо волимость поступка человека . Об зтом писали 

А.А.Пионтковский (14, с.145), Н.Д.Дурманов (24, c.l37), В.С.Прохоров 
(13 , С.321), П.И.Гришаев (31, с.ІОб), Ф.Полячек (21, c.l02). Однако по 
зтому вопросу БЬІсказано и другое суждение. Так, Н.Ф.Кузнецова считает, 

что рефлекторньrе, инстинктивньrе, импульсивньrе телодвижения, 

базирующиеся на условньrх рефлексах, не являются волевьrм поведеннем 

(11, с.47) . Зто же мнение разделяет В.Н.Кудрявцев (28, с . lЗО), указавший, 

что "рефлекторное, импульсивное или инстинктивное телодвижение не 

будет действнем в уголовно-правовом смьrсле и потому и не могут стать 

злементом преступления" (45, с.45) . На Украине к зтой мьrсли 

присоединился Ф.Г.Бурчак (40,c.lll). 
Анализ даннЬІх вьrсказьшаний показьшает, что последняяточка зрения 

ставит в один ряд рефлекторньrе, интенсивньrе и импульсивнЬІе 

телодвижения, причем не обьясняет почему последние исключают 

волимость поведения. Вместе с тем современная психология относит 

:импульсивньrе действия к ситуационньrм поступкам. Понятием 

импульсивность обозначается бЬІстрота, с которой змоция становится 

побудительной силой поступков и действий без их предварительного 

обдумьшания и сознательного решения вьrnолнить их. Мотивация 

импульсивного поведения бьrстрохеч;на. В нем преобладает змоция. 

Принятие решения еливается с исходш>rм побужцением - имnульсом 
(см. подробно 7, с.71, 75 и сл.). К и:мnульсивньrм относят аффективНЬІе 
действия, в частности убийство в состоянии физиологического аффекта, 

предусмотренное ст. 95 УК. Еще в 1863 г. В . Д.Спасович правильно 

описьшал такие действия: "мьrсль и исполнение. совпали почти в одном и 

том же моменте" (32, с.126). Им:nульсивньrми преступлениями также 

считают действия, совершенньrе по ничтожньrм (так назьшаемьrм 

парадоксальньrм) мотивам (их иноrда неточно назЬІВают безмотивньrми 

nреступлениями). Зто, наnример, многие убийства из хулиганских 

побуждений, проявление хулиганства и др. 

По зтим соображениям вьrзЬІВает сомнение отнесение имnульсивньrх 

действий к телодвижениям, исключающим волимость деяния. Такие деяния 

при прочих необходтvІьІХ признаках состава являются преступлениями. 

Критикусмая точка зрения уязвима и по другим основаниям. Ведь, 

исходя из нее, придется признать наличие двух видов импульсивного 

поведения - одного, которое как и инстинктивное или рефлекторное 

свидетельствует об отсутетвин волимости итем самьrм ответственности, и 

другого, которое имеет место, например, при аффектированном убийстве, 

за которьrм никто не отрицает :импульс:ивного характера :и уголовной 

ответственности: Можно ли вообще одним термином обозначать ситуации, 
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вле:кущи:е разJШЧНЬІе правовЬІе nоследствия и как проводить отличие между 

зтими двумя видами импульсивного поведения? Все зто свидетельствует. 

что отождествление инстинь.1ивного, рефлекторного и импульсивноrо 

поведения не имеет под собой оснований. Лишь рефлекторное , 

инстишсrивное поведение исюnочает возможность говорить о деянии н 

утоловно-правовом смьrсле . 

З. Смешаш-10е бездействие. КJТ..ассическая докrрина дешп бездейст:вн< ' 

на два ви,ца: упущение (чисrое бездействие) и невмешательства ( смешашюс 
бездействие) . Об зтом писал еще Н.С.ТагаНІJев более 120-ти лет назад. 

указьrвая, что смешанное бездействие предпошtгает наступл<чш,· 

прес'І}'Пного последствия (33 , с.280). Ту же мьrсль сформулпровал в начал· · 

века С . В.ПознЬІшев, назвавший смешанное бездействие: 

невмешательством, повлеЮІІИ.tvІ за собой nреступньІЙ результат (20, С. 33 ~) 
В советской литераrуре зту позицию отстаивал в своих уч:ебниках 20-.' 
годов А. А.Пионтковский. Он писал: "Формальньrе пре:;туплени.я 

совершаемьrе путем бездействия назьІВаются упущеr-rием или чистьн1 

бездействием. Материальньrе преступления, совершаемьrе путем 
бездействия, назьІВаются нечистьrм, с:мешанньrм бездей<..'Твием" (18, с. 2:5 6) 
То же он повторил в 1961 и 1970 годах (19, C.l28; 14, c.l52). Кнему 

присоединились Н.Д.Дурманов (24, c.l38), М.И.Ковалев (29, с.15 0) . 

Г.В.ТИмейКо (35, с.55). 
Иную точку зрения по зтому вопросу вьrсr<азал в 1972 r. П.И.Гршuаев, 

у:казавший, что смешанное бездействие - зто без.действи ~,; , 

сопровождающееся действнем (25, c.l27; 31, c.ll2). Его поддержалн 
Г.А.Криrер (ЗО, c.l56) и Н.И.Панов, указьІВающий, что при смешаmюм 
бездействии а:ктивньrе действия вьrступают как способ совершеv..и н 

преступления (41, с.98). С зтой rочкой зрения трудно согласиться, так r<;І ІІ 

она по существу не оставля:ет места для чисrого бездействия (упущення). 

Даже такое "чистейшее" бездействие, как неданесение о престуmrеющ 

может сопровождаться действнем (лицо, боясь, что не удержится o·t 
сообщения о преступлении, чтобьr избежать зто го соблазна, уезжает куда· 

ниб)~ в глушь, а ro и в друrую страну) . То же можно с:казать о злостнш1 

неплатеже али..\1еІПов, которое очень часто соединяется с каким -либо 

аrсrивньrм действнем (например, изменением места жительства). Зт11 

сшуации Н. С. ТаrаНІJев, а вслед за ним в советсrой литературе Г.В.Т:имейко 

правильно назьшали «смешанно й формой преступного деяния» и тем самьщ 

не етносили их к смешаниому бездействию (невмешательству ) 

Критикусмая точка зрения; как представляется, "смешанв.ую фop!vl ) 

преступного деяниЯ'' необоснование именуст "см:ешанньrм бездействием" 

Само понятие смешаниого бездействия в его традиционном значешІІІ 
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возникло в связи с тем, что последствие, наступающее вследствие 

бездействия:, вьrзвано "смешеwпем" двух основньrх факторав • каких-то 

иньrх сил (стихийньrе сильr природьr, болезнь поtерпевшего, наnадение 

диких :ж:.ивотньrх, действ не других людей, . воздействие различньrх 
механ:и:змов и т.п.) и бездействия лит..:щ, невмеша:rельство которого в развитие 

собьпий и привело к нас-rупившим последствиям. Зти факторьr в своей, 

мк сейчас модно говорить, интеграции и пр:и_-водят к последствию. Именно 

зти ситуаци--и и отражают по:нятие "смешанное бездейсгвие". Замечу, что 

вся теория бездействия, возникшая_ еще в1 средневековой доктриБ:е, 
рзз:в:v~алась :на основе таких преступлек.и:й, І<ак ос-гавление в опаспости и 

неоказанпе помощи лицу, находя:щеІ'>rуся в опасном для жизни положеm1и, 

rювле:кших за собой смерть или иньrе тяжкие последсгвиядляпотерпевшеrо. 

Все зто приводит к вь.rводу, что попьпюі как-то по-иному, в отличие от 
кЛассической доктриньr, определить смешанное бездействие не имеют под 
собой с1рьезньrх оснований. Следует различать . "смешанную форму 
nрестушюго деяния" и "смешанное бездействие". Зто ра:шьrе понятия, хтя 

"'смешаююе бездейсгвие" может бьrть злементом "смешанной формьr 

npeccrynнoro деяния", например, уклонение · от уплатьr налогов путем 

п.редставленF..я ложньтх данньrх, повлектес за собой последствне в виде 

непосJ:упления в бюджет средств в крупньrх размсрах. 

4. Возможность наступлення последствий :как самостоятельное 
nосл~дствие nреступления. Вопрос зтот возникает не по чье:tvrу-ли:бо 

нроизвольному хотению, а вследствие необходимости исталкования 

определенн-ьrх положений действу-:r0щего и будущего УК УкраиньІ. Дело в 

том, что в ряде статей Особенной части в г-ачестве признака обьекrивной 

стороньr сосгава преступлсншr ука.%rвается на возмо:жность нас:rупления 

rтоследствий. Так, в ч. 2 ст. 77 УК говорится о создании угрозьr настушrенF..я 
последствий, в ч.l cг. lOl и ч.l ст.135 УК- о создании опасностидл:я.жизни 

и здоровья личности, о возможности насгупления последствий- в ст.78, 

781, ч.l ст.218, ч.l ст.219. 

Прежде всего надо разобраться в зтой полисемии терминов. По общему 

мнению ученьrх, различие терминологии, упаrребляемой в разньrх сгатьях 

УК, отнюдь не означает, что здесь речь идет о неоднозначньrх понятиях. 

С'•rитают, что и угроза наступлення последствий, и опаснасть или 

Іюзможность их наступлення - зто одно и то же, а именно реальная 

•Іозможносп- наступлення хюследствия. Ее в литературе назьrвают по

р;!ЗНо:му- реальной (Н. Ф.Куз:нецова, Н.И.Панов), конкретной (И.И.Горелик), 

:щrу::шьной (В.П.Тихий), но с.х_ть от зтого н ~,rеняется: во всех случаях 

ІІМеется такая возможность, которая в данной ситуации приближается к 

r ·ео.ль,ч ому наступлению последствия, делает его наступление 
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максимально вероятньzм. Позтому есть все основания пользоваться далее 

еднной терминологией и говорить о возможности настутшення последствий 

:как о понятии, изучаемом прежде всего в пределах так назьтваемого общето 

состава пресrупления. 

Вопрос о признании. возможности наступлення последствия 

самостоятельньrм ( своеобразньrм, особого рода) последствием престуrrлеюш 
не нов. Еще Н. С. Тагандев в своих "Лекциях" признавал создание деянием 

определенной опаспости последствием преступления (34, с.656). В 
СОВеТСКОЙ ЛИТературе В СВЯЗИ С ЗТНМ бЬІЛИ ВЬІДВИНУТЬІ СЛедуЮЩИе 
концепции: 

а) последствием считается лишь реально причиненньrй вред 

правоохраненньrм интересам. Зто мнение вЬІсказали Я.М.Брайнин (3, с. 92) 
и А.С.Михлин (15, с.32). Отсюда можно сделать вьmод, что возможность 
наступлення последствий следует относить к деянню; 

б) по существу, конкретизацией зтой точки зрения является 

утверждение, что возможность наступлення последствий - зто свойство 

деяния, на что у:казьmает Н.Д.,Дурманов (6, с.40), илИ отнесение таких 
деликтов к преступлениям с формальнЬІм состююм, что утверждают 

И.С.Тишкевич (39, с.71) и П.И.Гришаев (23, с.100; 25, c.l32; 31, c.ll4). 
И.И.Горелик(5, с.22, 29) иА.В.Наумов (16, c.l72), таюкеотносязтиделиrаь1 

к преступлениям с формальньrм составам, требуют в то же врем>І 

установления причинной связи между деянием и возможностью 

наступлення последствий; 
в) приближается к зтой позиции и взгляд М.И.Ковалева, которьтй 

считает, что возможность наступлення последствий - зто еще не 

последствия, азтапвегодостижении (29, с.156), илисуждениеГ.В .Тим:ейко , 

что·та:кая возмо:жность- зто самостоятельньтй признак обьекtивной сторонм 

пресrупления (35, с.85-87); _ 
г) не совсем ясна точка зрения А.А.Пи:онтковского. В одних случаях 

он признает возможность наступлення последствий своеобразньrм 

последствием, а в других - что она иногда является свойством деяния 

(19 , с.174; 14, c.l48, 150). Какие случаи имеются в виду, автор не поясняет. 
Итак, все приведенньrе мнения однозначньr в том смьrсле, что они n 

принципе не признают возможность наступлення последствий 

последствием прес:rуп.ітения. Считать же, как зто делают И.И.Гарелик 11 

А.В.Наумов, даниьrе деликтьr пресrуплениями с формальнЬІм составам'' 

в то же время требовать для их обьективной сторопьr установленИ JІ 

причинной связи между деянием и такой возможностью- значит вообщ( 

стирать грань между преступлениями с материальньrм и формаль:ньщ 

со ставом. Искать для воз.мо)jшости наступлення последствий иное место ,. 
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составе преступления, :как того хотят М.И. Ковалев и Г.В . ТИ.мейко, - значит 
в любом случае отридать признание ее в качестве последствия 

nресrупле:ния. 

В nротивоположность у:казанНЬJ.м взглядам существует концепция, 
которая вслед за Н . С.Таганцевьr.м вндит в возможности наступлення 

nоследствия своеобразное (самостоятельно·е, особого рода) последствне 

nрестуnления. Ее сторонникамнявюrютсяА.Н.Трайннн (36,с.88; 37, c.l99; 
38, C.148-l50), Т.В.Церетели (46,с.28; 47, с.48), Н.Ф .Кузнецова (10, с.22.24), 
В.Н.Кудрявцев (9, C.l73; 28, C. l35; 45, с.98), Г.Л.Кригер (ЗО,с.І62), на 
У:краине- Ф.Г.Бурчак (40, c.ll9), Н.И. Панов (41 , с . 100-101), автор зтих 
строк (1, с.37). 

Надо отметить, что аргум:ентов nротив признания возможности 

наступлення последствий своеобразньr.м последствием преступления в 

лиrер;:пуре не приводится. Напротив, те, ь.:,о стоит на противоположньrх 

nозициях, во многих (хотя и не всегда) работах дают определенную 
аргументацию. Если евести зти доводьх воедино, то они с некоторьІми 

дополнениями вьrгJІЯ,LJ.ЯТ следующим образом: 

а) ввиду того, что последствия- зто изменения_, которьrе производят 

деяние в обьев.те преСІ)тпления, то зто:му понятию полностью отвечает и 

юозможность их наступлення, так как она создает определенньrе изменения 

в обьекте (ТВ. Церетели) (например, создание аварийной обстановки в 

результате нарушения правил безопасностидвижения на железнадорожном 

транспорте). Как пишут Н.И.Панов :и В Л. Тихий, в зтом случае нарушаетсд 

состояние защищенности, безопасности общественньІх отношений, 

поставленньrх под охрану уголовноГо закона (17 ,с.107) или, как указьrвал 
В .Н. Кудрявцев, происходит нарушение "правовой оболочки" общественньІХ 

отношений; 

б) отказ от признанИя возможности наступлення последсrвий в :качестве 

последствий особого рода приводит к разрьшу между деяние:м и обьекто:м 

лосягательства (Г.А.Кригер). Добавим к зтому, что последствия в - составе 

nреступления- ЗТО "связка" :М:ежду деян:ие.м И обьеКrом; 
в) возможность наступлення последствий имеет место, когда деяние 

совершается в такой обстановке, при которой реальньrе последствия :могут 

наступить без воздействия каких -то доnолнительньrх фактор о в и не 

наступили только в силу случайньrх обстоятельств, не зависящих от 

виновного (В.Н.Кудрявцев) (к примеру, крушение поезда удалось 

r1:редотвратить, потерпевшего, которому нанесеньr телесньrе повреждения, 

оттасньrс для жюни, удалось спасти и т.п.); 

г) в зтих случаях появлшртся вполне конкретньш условия, сильr и 

геменции, которьrе при последуюшем беспрепятственно:м их развитии 
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непременно должнЬІ вьrшrrься в прямой ущерб (Н. Ф .Кузнецова) . Добавим, 

что здесь возможность наступлення последствий трансформируется в 

реальньrй вред (реальньrе последствия); 

д) проявляется закон диалектической связи возможности и 

действительности. Гегель писал : "Возможность есть то, что существенно 

для действительности, но существенно таким образом, что есть вместе с 

тем возможность .. . И далее: " ... Непосредственная действительность 
содержит в себе зародьшr чего-то совершенно другого. Сначала зто другое 

толькр возможность, но зта форма снимает себя и превращается в 

действительность" ( 4, с . 315,321) . 

Приведенньrх аргументов вполне достаточно для следующих вьmодов : 

а) возможность насl}'nления последствий - зто самостоятельное, 

своеобразное (особого рода) последствие, указавное в законе в качестве 

признаr<а обьективной стороньr ряда престуnлений; 

б) зто пресrуWІения с материальньш составам; 

в) для их обьективной стороньr требуется делние (действие или 

бездействие) - возможность насТуплення последствий и причинная связь 
между деянием и зтим своеобразньш последствием; 

г) таr<ая причинная связь отличается в ряде случаев особьrм характером. 

Вопрос зтот, однако, вьrходит за nредельr данной статьи и требует 

спецнального рассмотрения. 
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Е.П.Невельская-Гордее:13а, 

1шид. философ. нау І( 

О МЕТОДОЛОГИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЕВПАНТНОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

Согласно ряду исследований, в которьІХ использовались традиционньrс 

психологические методьr апроса и тестирования, следует ис:кать не одну 

причину девнантного поведения, а их комплекс. Так, результатьt 

исследований, проведенньrх группа~ ученьrх под руководствоJ\1 

В.Н.Кудрявцева, показали, что ни представленин о смьrсле жизни, ,нн 

нормативно-ценностная установка личности, ни психологические свойстВ?. , 

не говоря уже о генетичеекай предрасположенности, которая полностью 

ис:ключается в данной работе, не являются единствеиньrми детермшшнтами 

откJюняющегося поведения. "Нет такого едннствеw ... юго (и единого) свойства 
личности, :которое вьrзвало бьr от:клоняющееся поведение и отличал:о бь1 

лиц, с:клонньrх к такому поведению, от лиц, соблюдающих социальнЬJс 

нормьr" [10, c.l85). По мнению В.Т.Кондрапіенко, осуществлявшего свое 
психологическое исследование в русле деятельностиого подхода. 

"мотивация девнантного поведения является результатом сложного 

ВЗаИ\V(ОДеЙСТВИЯ неблагопрИЯТНОЙ СОЦИаЛЬНОЙ среДЬІ (м:икросредьr) 11 
личности" [4, с.96] . Действительно, человек :неизбежно находится под 

воздействием: окружающей его средьr - как' физической, так 11 
психолоrИческой, но в то же время, он волен вьrбирать ту социальну1о 

МИКрОсреду, НОрМЬІ И ЦеННОСТИ КОТОрОЙ приемлеМЬІ ДЛЯ ЛНЧНОСТІІ 

Православие учит: "Блажен муж, иже не иде на совет нечестивЬІх" - (Пс . І ) 
и "С препоДобньrми преподобен будеши и с мужем: неnовинньrм неповинСІІ 
будеши, и со избранньrми избр ан будеши, и со строптивьrм развратШІІИСІt ' 

(Пс.7). Именно лозтому заботливьrе матери стремятся оградить своихдетсі1 

от драчливьrх и бесшабашньrх друзей, опасаясь плохого влияния на ни. · 

Изучение отношений, проявляющихся как в общественном, так 11 н 

индиви;дуальном сознании, к законами законности, пониманшо и приняТJ ІІ ІІ 

прав ЛИЧНОСТИ, строИтся на психологической аксиоме: вербальн;Ін 
формулировка (речь) отражает внутр~ннее состояние, что позволяет путс~1 

рассмотрения модальньrх суждений осуществлять анализ состоянt11 

правственного сознания. Такой подход вполне адекватен, но лишь F.a первЬІІt 
взгляд. Причина, которая побуждает не останавливаться только щ 
реа.rrизации зтого подхода, а ис:кать параллельно и иньrе пути, закточаетсн 

в сл:едующем: во-первьrх, человек не есть вещество застьrвшее , " 
подверженное постоянньrм: изменениям: личность есть процесс, а ІІ\ 
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статиqеское состояние, и для иее есть только один способ пойасть в 

"состояние" - стать м:умией; во-вторьrх, как пьrтается убед:ить нас в зтом 

психоанализ, область подсазнання у человека столь обширна, темна и 

неведома самому суб-ьеюу - носитешо ее, что вербализованн<')Я точка зрения, 
отражающая миро воззрепческую декларапию, оnuодь не отвечает подлинно 

mrчностной позипии, тем более, что из предьявления некоторай позиции 

субьекrа вовсе не следует реализадня ее в поступках как единетвенной 

приемлемой для человека нормьr. «Не слушай, что я говорю, а смотри, что 

я делаю» - учит старая и мудрая nословица; об зтом же и слова Сократа: 
"Человек знает, что хорошо, но делает то, что плохо". Психологии известньr 

фактьr, когда лабораторньrй зксперимент фиксировал определенньrе 

реакции и поведение испьпуемьrх, а в естественньrх условиях зти же лица 

вели себя иначе, что говорит только об относительной переносимости 

:жспериментал.Ьно полученньІХ в лабораторньІХ условиях результатов на 
жизненньrеіJеал:ии. 

Таким образом, все проводимьrе исследова~:~ия субьекrа правовогО 

сознания :в культурном и сравнительно-культурном аспектах должньr 

опираться не только на вербальную продукцию, но и на поведенческие 

реакции, не тольJ«J на моделирование , но и на психологический анатrз 
естественньrх сmуаций, и рассматривать обьеrсr изучения необходимо не 

только с точки зрения метода одной науки, но и к применением логики и 

методологии комплексного исследования. 

В современной Психологической науке все большую популярность 
приобретает теория морального развития, разработаиная Л.Колбергом и 

его сотрудни:к&\Ш, которая, хотя и подвергается критике, однако занимает 

приоритетное место по причине отсутетвил иньrх концепций. В J«Jrнитивно 

ориентированной ст~~чьнойтеории морального развития Л.Колберга 

рассматривается связь морального сознания и морqльного действия. В своих 

психологических исследованиях автор концеrщии показал, что переход от 

морального со знання к реальному действию многозтапен. Он представляет 

собой процесс формулированИя и осознання субьектом деонтических 

суждений, момент принятия решения, возложения на себя ответственности 

за действия, личиостную иитерпретапию моральной ситуапии, вьrработку 

или наЛичие специфических умений и, что обязательно, силу воли. 
Стадиальной теория ЛJ{олберга назьrвается по причине вьщеления автором 

ряда стадий морального развития, иерархически упорядоченньrх: чем вьrше 

стадия морального развития, тем устойчивее соrласованность сознания с 

действием. 

ДействителЬно, изучение соотношения морального сознания и 

морального действия всегда давало противоречивьrе результатьт, что нашло 
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отражение я~ только в психологических, но и в многочисленнмх 

философских работах -об зтом, например, уже лриведенньrе слова Сократа, 

и мнеІІИе Б.Спинозьr: "Кго хочет все регулировать закона1vш, тот скорее 

возбудит пороки, нежели - исправит их", и пр. Во многих случаях 

о:казьrвалось , что не только дети, но и взросльrе, хорошо знающие нормьr 

нравствснности и уверенньrе в необходимо<..'ТИ их соблю.цать, пошщня в 

оuредеіrенньrе обсrоятельств~ ведут себя не в соответствии с зтими ІІорм&"УІИ 

и оправдьrвают амаральное поведение дРУГИХ людей. В то ж~ время 

действnя: субьекrов, воспринимавшееся окружаrощими как щшвственное, 

nри ближайшем рассмотрении могут о.каза.ться лишепньrми морального 

содержания. . . . 
В детском возрасте наблюдается период, когда ребенок старается 

определшь свою позицию по отношеншо к нормам общества. Зтот nернод 

может реаJтизовьrваться :как ярко наблюдаемьrй кризис идеитичности ИШІ 

пройтй незаметно для :внешнеrо наблюдения, однако :вьrявление 

несоответствия между нормами права и нормами морали, между 

декларируемьши нормами и реальньrм поведеннем проводител каждой 

личностью . Л.Колберг исходил из того, что мораль развивается на 

протяжении всей жизни человека, что ее развитие имеет стадиальньrй 

характер и что можно вьrработать метод, вьrявJІЯЮщий крю·ерии ·уровней 

морального сазнання человека. "Прежде всего он установил, что салю по 

себе прекрасное знание норм морали и согласие с ЮL111И не являются 

индикаторами вьrсокой нравственности. Люди могут бьпь убежденьr, что 

"красть - дурно", "говорить неправдУ - нехорошо", "взятое обязательство 
ІfІ'ЖНО :вьmолнять" и т.п. , но в оrrределенньrх условиях оюr ведут себя в 

пРотивовес осознаваемьш моральньrм правилам" 11 , с.5/. 
Для психологического исследования морального сознаrrия Л.Колберг 

сформулировалдилеммьт, в содержании которьrх стал:кивались нормьr права 

:и нормьт морали, вьrсшие и более низкие ценности человека. Рассмотрm''· 

~дну из колберговских дилемм. Неь..'То Хайнц приходит в аптеку за 
лекарством, которое должно спасти от смерти его больную жену. Аптекарь, 

видя безвьrходность положения Хайнца, запросил за лекарства явно 

сJІИІІІКОМ вьrсо:кую сумму, Таких денег у посетителя нет. Что же ему делать: 

украсть лекарство, лежащее на rrрилавке у аrпекаря, которЬІЙ в зтот момент 

подошел к телефону и отвлечен телефонньrм разговором, или же_идти домой 
и смириться со смертью женьІ - самого близкого Хайнцу человека. 

Результатьr исследования показали, что большинство испьпуемьтх 

отвечаrот- укра сть. Таrшм: образом, они как бьт признавали, что значимость 

человеческой жизни вьІПІе, зна'ІИмости собственности. Но оказалось , что 

столь прямой вьrвод не всегда правомерен. При опросе Л.Колберrа дети, 
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например, одной из азиатских стран уверенно отвечали, что Хайн:ц должен 

украсть лемрство . Но при paccnpoca.'C свой ответ они мативировали тем, 
что в противном случае Хайнцу придется потсрять очень больтую сумму 

на похороньІ женьІ. Некоторьrе из респондентов-а:мериканцев, вьІбрав 

первь:rй из возможньrх вариантов решения дилеммьr, изменяли свое мнение 

в том случае, когда речь ш11а о чужом )'l>:шрающем чел о веке. Следовательно, 

для зтих людей вьrсшей ценностью бьша, в принципе, не Жи3нь челове-ка, 

а исключn-тельно жизнь близкого, mоби:м:ого челове:ка. Необходимо также 

учесп., что вьrбор того или иного И3 вариантов дилеммьr в 

зкспериментальном исследовании вовсе не означает, что при попадании 

человека в естественньrе условия реализаЦии подобной дилеммьr он 
nocrjшп согласно декларируемом:у решению. 

Л.Колберг етап проводить лошиnодньrе исследования - наб:mодать 

динамику изменения . морального со знання с возрастом и жизнепньrм 

ешьпом ч:еловс.ка. Согласно дань·ьrм, получен:ньrм ученьrм, с возрастом 

уровень мора.пьноrо развитv.я растет Но зтот рост происходит оrнюдь не 

автоматически. Обращает на себя внимание то, что операции морального 

lІ1ЬJШ.Jтения :каж,т_~,ой ст::1дии ко:н:струируются самим субьекго:м: по тем же 

нршщипам, тюторьrе, как по,цчеркившr Ж.Пиаже, лежат :в основе построения 

оnерациопальноrо ив:rеллекта. Зтот факт еще раз nодчерюmает, что решеrше 

дилемм :происходит исключительно в теорстическом плане, которьrй в 

зксперff.м:ентальной СИІуадии не связан с · необходимостью реализовьmать 

сделав:ньrй личностью вьrбор непосредственно в практической жизненной 

си:туации. 

Теория: Л.Колберга строиrся на неизмен:ном порядке стадий морального 

развития в зависимости от возраста и общего Іmтеллектуального роста, но 

независимо от национальности, религиозной и социальне>й 

принадлежности. Критические замечания сшІЗаньr с признанием влИЯh'"ИЯ 

роли кульJУРНОЙ средьr на ускорение или торможение морального развития. 

Все вьrшеизложенное, безусловно, подчеркивает неразрьmность связи 
nравового сознаиия и культурньІх стереотипов. Определяя внешнее 

поведение, правовьrе нормЬІ не могут бьпь только внешними для 

rрюкдаиина, поскольку они живут в массовам сознании и являются такими 

же внутренними злементами человеческого духа, как и зтические нормЬІ. 

В настоящее время в литераJУРе существует точка зрения, что все сферьІ 

духовной деятельности общества- политика, право, мораль и т.д. -имели 

источншюм своего развития религию, и в системе кулЬJУРНЬІХ ценностей 

вьrсшее место (до ХХ в.) всегда занималирел. .• иозньrе ценности 17, с. 40/ 
. Более того, Б.Ки-:тяковский прямо указьшал на то, что "нормьr права и 
н:ормьІ нравотвенности в сознании русского народа недастаточно 
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дифференцированьr и живут в слитно:м состоянии" /3, с. 7/. И в тоже время 
он отмечает, что "право не может бьпь поставлено рядом с такnм:и 

духовньrми ценностя:ми, r<ак научnая истина, праветвенное соверrпенство, 

релиrиозная святьІЮІ. Значение его более относительно, его содержание 

создается отчасти изменчивьrм:и зкономическими и социальнь1ми 

условиями" /3, с.З/. В.Цьшин указьІВает на то, что труднейтим для 
философии nрава является воnрос о разграничении .мора...тrи и nрава /13, 
с.8, 9/. Таким образом, личностью усваивается сложимй феномен 

взаимооmоmения права и І()'ЛЬ1урьт, :которЬІЙ: не толь :ко настоятельно требует 

своего изучения, но и ждет особьІх средств и методоJ! зтоrо изучения. 

Б. Кистяковсl\ИЙ развИJ!аЛ концеІЩІІЮ доnоЛІ:ШТельносrи, миожественносrІ1 

методов исследования социальньrх явлений. Зта множествеююсть должна 

открьпь nуть к познанию социальной жизни в ее многообразии. 

Г.П.Щедровицкий, разрабатЬJвая технологизадню nроцесса изучения 

социальНЬІх сrруюур, сформулировал методологич:ес:кое nредставле:ние о 

сисrеме, в осJюву которого положил не nонятие "струюура", не "составнме 

злемеитЬІ", а "проЦесс". Именно "nроцесс", по его мв:еиию, :конструирует 
сложную систему. Согласно системно-структурного анализа 

Г.П . Щедро:вицкого сложная система в целом может иметь закои 
существования совсем не тождествениьrй заколам существования ее 

составньrх частей /15/. Однако зто вовсе не обязательное условие 

существования сложной системьr, а лиmь возможное. 

Современная психология, используя общефилософскуrо методолоr.І{І{) 

и лоrику научного исследования, активно nрименяет r<ак nроекrивньrе, 

психологического исследования, таки психосемантические методь1 . 

разработалньrе сравнительно недавно. В чем же сущность методов 

психосемантики. Психосемантика позволяет рекон~струироват ь 
индивидуальную систему значений, отвечающую за оцеяку 

восnриюrмаемой ситуации. Сам термин "психосемантика" используется 

для: обозначения области исследований, возникщей на стьrІ.'с 

психолинrвистики, психолоmи восприятия: и психологии индивидуальноrо 

сознания. Аристотель сформулировал логический закон тождесrва: А есл, 
А. Вещь в себе и вн~ себя пережи:вается и иигерnретируется человекоі\І 

ОДИНаІФВО. 

Дж.Келли, автор теории личносrньrх консгрукrов, исnользуя зтот зако11 

для изучения внутренней психологической картиньr мира личности . 

полаrал, что А - зто то, что индивид обьясняет r<ак А. Человек судит о мир' 

с помощью понятийньrх системи систем представленв:й, которьrе Дж.КеJL'1 ІІ 

определяет ·:как личиостн:ьrе конструктьr. По Дж.Келли, личностRЬJ І І 

консгрукг- зто идея или мьтсль, которую человек использует, чтобьr осознат' · 
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или шперпрети:ровать, об:ьяснить ІШИ предвидеть, спланировагь. Категории 

индивидуального сознания, отража:ющие личностиьІЙ оnьп субьекrа, его 

собсrвенньrе идеальньrе мер ки, Дж. Келли бьши обозна:ченьr как шrчностнЬІе 

конструкrьr 1111. Понятия нормьr, блаrа, долга и другие зтические кагегории 

так..же имеют свою когнитивную представленность . Самосознание 

личности, ощіедмечивание жизненньrх целей и мотивов, иаіrравленносtь 

его взаимоотношений с другими людьми - все зто также входит в 

л:ичностньrе конструкrьr. 

ЛичностиьІЙ конструкт -зто устойчивая струюура, с помощью которой 

человек ос:мьrсшmает любьrе acneкrьr действительности по схожести и по 

контрасту. Примерами бесчисленньrх л:ичностньrх .конструкrов являются: 

"взволнованньrй - спокойньrй" , "умньrй - глупьШ", "xopon:'rnй - плохой" , 

"дружеский - враждебньrй", "добро - зло". В сознании каждой личности 

есть специфичес:ки:е, присущие только данному человеку составля:ющие, 

обусловлеюІЬ.Іе его индшшдуальнЬІм опьпом. И.Канr счнтал, что разум 

видит только то, что он сам создает по себетвенному плану. Зто 

подтверждается последними психологическими иссл:едованиями: если 

человек сталкивается с реальностЬІ-о или знаннями, которьrе протшоречат 

его житейскому onьny, то они rшохо им усваиваются. Более того, о владенне 

обобщенньr:м сnособом научньrх знаний не ведет непосредственно к 

изменению представлений. 

Задача психосемантики .. реконструировать зтот личностиьІЙ опьn~ 
индивидуальную систему значений, отвечающую за оценку 

воспринимаемой сmуации . Значение текста (под текстом понимается и 

устная речь, и рисунок) раскрьrвается только в контексте некоего 

ментального пространства, в ра.~~ категоризации, присущей субьекrу. 

Позиция субьекrа, его зна:ния о мире имnлицнтно присут-ствуют при 

интерпретации знака и определяют последнюю. Система значений 

формирует индивидуальнос сознание. Значения моrут как осознаваться 

лИчностью, так и не осознаваться, не подвергаться рефлексии. Система 
значений может бьпь зафиксиррвана как в понятиях, так и в образах, 

правилах поведения . Понятия чести, долга, правственного поведения, 

жизненньте цели и установки -все зто входит в систеwrу значений личности, 

которая и:зучается цельrм набором психосемантнческих методик, где более 

простая методика не заменяется более сложной, а последовательно 

углубляет уровень изучения. Важно и то, что семантические значения 

рассматриваются как функциональньщ а не J'()рфологические единицьІ. 

Последние психологические разработки, использующие метод _ 
ЛИЧНОСТНЬІХ КОНСТрукrов, убедИТеЛЬНО ПОкаЗали, ЧТО СМЬІСЛООбразующим 
фатпором делинквентного поведения подросткав является 
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противопоставление личностью понятий "честность" и "счастье" /5, с.7б/ 

(т.е. подросток считает, что честньrй человек всегда несчастлнв, а 

счастmmьrй человек обязательно нечестен), что свидетельствует в пользу 

ценностньrх приоритетов преступной деятельности: Другие исследо~ния, 

Использующие тот же метод, вьrявляют исключительно корьrстную 

ориентацию несовершеннолетних. правонарушителей /9/. Таким образом . 

существенньІМ моментом, агвечающим за поведение человека, оказьrвается 

лично·стное самоопределение как психологический проце с с 

самостроительства личности, поскольку самоопределение есть nроцесс 

установления и изменения пределов своеrо _."Я"(прежде всего а 

праветвенной плоскости), личностью, для которой сам:оопределнтьсл 
означает- совпасть с самостоятельно усІановленньrми границами, собрать 

себя в зтих пределах. Самоопределившись именно таким, образом . 
следующим зтапом человек самоопределяется либо как активно 

действующий бескомпромиссньrй субьект, либо как пассивньrй, что 

неизбежно приводит к ком:промиссам. 

Сегодня мьr должньr конста:rировать, что нравственная: сторона жизнн 

личности оказьrвается ведущей компонентой человеческо іt 

жизнедеятельности, подчиняющей все осталь-ньrе. Позтому попьпюt 

вьrяснения психофизиолоrических основ девпантного поведения вьrзьrваt?'' 

по меньшей мере удивление: так, группай nсихологов делается вьшод " 
том:, что леварукоСть сама по себе не является фактором, неизбежно 

ведуІЦИм к развитию девпантного поведения, "однако, несомненно, людн 

обладаюІЦИе ... тиnом: "скрьrтоrо левшества", составляют групnу риск: , 

формирования различньrх форм девпантного поведения" /2, с. 64 / 

СоциальнЬІе последствия подобньrх вьrводов хорошо предсказуемьt 

леворукие могут стать изrоями общества. И если искать коррелядНІ 1 

девпантного поведения с любьrми - как психофизиолоrическими, так 11 

социальньrми, и природньrми- факторами, то почему не nроанализирова:t ,, 
связь с вроджеННЬІМ пороком сердца, детским анурезом, формой ушей '' 
дветом глаз, високосньrм rодомрождеиия, конституцией тела по Кречмеру 

и прочими моментами, список которьrх может бьпь весьма внушительнь'~' 

Нормативно-ценностньrй аспект является существеннь.rм. дл'' 

социальньrх процессов: "технология полнтичес:кого действия всегда так ИJІ І І 

иначе со пряжена с м.ораJІЬНОЙ составляющей человеческого отношения' 

6, c.l62/. В современной научной литературе представлекьr д 1н 

прагивоположньrе точки зрения на связь зкономического состояния иуроВІ ' ' ' 

морали. Одна групnа исследователей /12/, приходит к мнению, ч ' ' 
зкономическое сосгояние общества завиепт аг уровня морали, а ненаоборо 1 

Другие же nолагают, что зкономический уровень развития отвечает 
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проявлею1е морашt, хотя факrьІ свидетельствуют об отсутетвин ~днозначной 

зависимости между уровнем жизни и реалнзацией нравственнь1х идеалов 

/8/. Показательно, как современнЬІе социологические исследования 
диагностируют крнзис социальньІХ ценностей. Вьrnод осуществля:еТся на 
основании nолученной в результате исследований иерархии ценностей 

российских рабочих: на 1-м месте ·- семейное счастье, на 2-м -
материальное благополучне, на 3-м -работа и служебное положение и 

только на 4-м - свободное демократическое общество (в то время как для: 

японских рабочих характерно отдавать 2-м место свободному 

демо:кратическ.о:му обществу, а материальное благополучне ставить на 

nоследнее) /14, c.l29/. Однако из зтих исследотuшй видно и иное: 
нравственность живет в сердце человека, ибо именно в семье 

закладьrnаются основь1 ее. А.М.Шкуркин констатирует : ннзменнме 

потребности, будучи удовлетворенньши, становятся малозначительнмми, 

а нравственная сторона жизни человека и не являлась обьектом изучения в 

данном случае /14/. Без спецнального исследования не будем категорически 
утверждать,что семантически понятие "свободное общество" 

восnрИНИJ.-чается субье:Ктивно респондетом :как общество без нравствеННЬІХ 
идеалов, а отнють не как общество с максимальной реализадней 

нра.-uственньІх норм. Аналогично, и понятие "правовое государство" 

Б.Кистяковским понималось как тождественное nонятию 

"дисцюшинированное государство"/3, с.З/, однако, :как nоказала жизнь, 

.внутренняя и внешняя дисцшшина - не тоящественнме понятия. Зти 

р~ссуждения подтверящаются несформированностью толерантности как 
социальной нормЬІ в межличностНЬІХ m·ношениях. 

Подведя итоги, можно сказать, что современньrе психологические 

исследования раскрь1вают правственную сторону жизни личности как 

ведущую в человеческойжизнедеятельности, поДЧИЮІЮщую все остальНЬІе 

компонентЬІ. С психологической точки зрения знання о мире не бЬІвают 

безличнЬІми, и именно зто положение позволяет внедрять 

nсихосемантические методЬІ в практИІ<у психологического зксперимента. 
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В.В.Голина 

д-р юрид. n ayi<" 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ 
ЕТАПІ 

Злочин так само вічний, як смерть і хвороба, 

покарання ціколи не щезне, заходи попере

дження ніколи не переможуть злочинності, 

точно так само, як найбільший роз.виток ri·· 
гієни ніколи не переможе смерті і хвороб . 

Франц фо:е: Ліст 

На перший погляд, думка Ф.Ліста, яка була з прикрістю висловлена 

ним у Лейrщігській доповіді понад 100 років тому (4), лишає людство 
отимістичної перспективи позбавиrися від цього страшного лиха або якось 

знизити і пом'якши.ти його і робити усі наші зусилля по попереджешnо 

злочинності марними, ілюзійними. Дійсно, злочинність - складне , 

багатолике соціальне явище, причини й умови якого зв ' язані '! 

недосконалістю, лороками суспільства і здатністю його формувати 

законопокірну людину. Признання факту «довічності» злочинності . 

простеження її світової стрімкої динаміки, констатація погіршення )ї 
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кримінологічних якісних поRаЗників ще не означають, що вона абсоmотно 

автономна і не nіддається соціальному контролю. На протязі століть 

людство за допомогою науки Подолало багато хвороб, деякі з них як -еПідемії, 
вже не існують. Досить успішно воно подовжує ЖИТІЯ людей як шляхом 

підвищення їх адаптаційних можливостей, так і усуненням шкідливих умов 

оточуючого середовища. Але поки що людство не ставить перед собою 

завдання взагалі подолати смерть і супутні їй хвороби. Реальна мета -
віддалити смерть, використовуючи іс~і заходи і засоби (5, с. ХУ, ХУІ) . 

Це, мабуть, небездоганне порівняння смерть, хвороб і злочинності все ж 

наводить на думку, що останню треба сприймати як край негативне, 

небажане, часом суперечне здоровому глузду явище, яке за своєю природою 

і походженням є все ж закономірним продуь.1ом суспільства. На цю 

закономірність, як свідчать зарубіжний і вітчизняний досвіди, суспільство 

може позитивно впливати. Саме цього висновку дійшли експерти ООН ще 

20 років тому На їх думь.у, суспільство без злочинності може існувати 

лише у теорії, утопічній і фантастичній літературі, що підтверджується 

історією людства. Ступінь толерантності суспільства до злочинності 

залежить від багатьох чинників. Але недостатня увага до проблеми 

злочинності і невміння тісно пов' язувати її з більш широкими 

національними завданнями сnрияють її зростанню, яке може серйозно 

підірвати зусилля, спрямовані на досягнення національних ідей і 

забезпечення добробуту народу (6, с . 41). Експерти ніби дивились у 

майбутнє України. Криміногенна ситуація, що склалася в Україні, стала 

характеристикою стану суспільства, сутrєвим де стабілізатором суспільного 

життя. Неодноразово підкреслювалось і підь.-реслюється у пресі, виступах 
Президента Україин Л. Д.Кучм:и, народних депутатів, офіційних документах, 

що розбалансованість і криза в економіці, спад виробництва, безробіття, 

прогресуюче зростання цін призвели до падіння жиТтєвого рівня більшості 
населення і як наслідок- :втшненняу злочинну діяльність значної її частини. 

Спад виробництваіпов 'язане з ним зростання безробіття, занепад моралі, 

не]Тоступно високі ціни багатьох форм дозвілля, скорочення кількості 

спортивних клубів, шкіл, rуртків, молодіжних таборів, майже відверта 

пропаганда порнографії, жорстокості та насильства, кулачного права, глуму 

над людиною, тінізація і криміналізація економіки, розпад системи 

державних і громадських інститутів попередження правопорушень та інші 

негативні процеси зумовили стрімке зростання крадіжок, грабежів , 

розбійних нападів, шахрайства, вимагання, шантажу, вбивств. Скоєння 
корисливих і корисливо-насильницьких злочинів у-::е частіше поєднується 

з використанням холодної і вогнепальної зброї. Правоохоронні органи 

констатують, що все більше вбивств, особливо на замовлення, вчиняються 
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за корислиюиvш мотивами, в громадських місцях і засобами, небезпе~пmми 

для життя багатьох осіб, під час бандитських нападів, у складі 

організованих угруповань тощо. Смерть «за прейскурантом» і ВІ11(раденюІ 

mодей з мотивів їх кримінальної, підприємницької, .політи'шої, іншо ' 

громадської діяльності стають звичайюu\1 явищем. Громадяm1 України 

отримавши відповідно до Загальної декларації прав людию1 

(п'ятдесятиріччя якої відзначає прогресивне mодство) і Констит::vції УкраїНІ·І 

набір свобод, прав і можливостей, опинилися перед фактом повно)· 

незахищенності свого життя, здоров'я, свободи, честі, майна, діяльност і. 

Деструкrивність злочинності, яка раніш була так би мовити «І')'Маньіпюю» 

різко погіршила соціально-психологічний клімат у суспільстві, посіяла 

страх перед нею і тому викликає справедливе обурення:, тривогу і :шевір., 

громадян у здатність органів влади забезпечити правопорядок у країні. 

Разом з ПL.'\1 маються і певні змі:юr харакгеристики злочинпості н:І 

краще. За три останні роКи динаміка злочинності і ОІ'Ремих її проявів 

суттєво знизилася. Якщо у J 995 р. було зареєстровано понад 640 тР.:с. 

злочинів, то у 1996 р. - 617,3 тис., в 1997 р.- 589,2 тис., а в 1998 р . - бі ю, 

576,0 тис. 
Враховуючи методики реєстрації пра.воохоронним:и органами злочинів 

можна було б узяти п:ід сумнів загальне зниження злочинності в краі:ні . . ЯІ< 

пише російський кримінолог В .В .Лунєєв, правоохоронні органи, не МаІОЧІ І 

реальних можливостей (через об' єкгнвні та суб'єктивні обставини) 

здійснювати більш-менш повний контроль за злочинністю, суттє1ю 

розширюють «регульовану» реєстрацію злочинів (5, с. 128). Але цього н~: 
скажеш про струюуру і динаміку сучасної злочинно<.-ті в Україні_ Звичайно 

«керування:» рівнем злочинності має місце, однак у порівнянні з 1996 р . у 

1997 р . зменшився рівень убивств (на 7,5%), тяжких тілесних ушкоджею. 
(на 9,8%), згвалтувань (на 13,8%), розбоїв (на 0,6%), грабежів (на 9,9%), 
крадіжок державного (на 16,6%) і приватного майна (на 10,4%), ДТП і 'і 

смертельними наслідками (на 7,6%) та ін. (3, с. 2, 3). Чітrсі тенденції Д(І 
зниження загальної злочинності відзначаються в низці регіонів, областсі1 

міст, зокрема в Львівській, Миколаївській, Житомирській, Сумській, м 

Києві. Майже на 15% зменшалася злочинність у громадських місцях 
Серйозні зрушення в цьому напрямку мають місце в Луганськиіі 

Харківській, Київській та Дніпропетровській областях (2, с. 25). Зазначене 
на думку колишнього Голови Координаційного комітету по боротьбі ' 
корупцією й організованою злочинністю В.В.ДурДИІЩЯ, свід'-ппь, що зміІНІ 

на краще в криміногенній ситуації можна спостерігати там, де проблем11 
боротьби зі злочинністю вирішуються конкретно, комплексно і системно . 

де вони стали предметом постійної уваги _місцевих органів владн 
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правоохоронців ... » (2,с.25). 

Отже, злочинність можна з успіхом контролювати і поперещ.кувати, 

якщо nротю:юставити їй організовану nротидію. Цілком зрозуміло, що для 

боротьби зі злочинністю недостатньо одних шІШе заходів кримінально

правового харакrеру. З огляду на важливість і необхідність удосконалення 

останніх очевидно, що вони мають обмежений вплив, бо взагалі не 

Т({ркаються тих масштабrшх явищ і обставин, які породжують злочини. 

Кримінальне по:мрання у вигляді позбавлення волі відіграє не стільки 

поз:ити:вwj, скільrш негативну роль у долі засуджених. Суспільство незрідш1 

назавжди відторгає від себе цю частину громадян. Виникло (ще з давніх 

часів) розуміння того , що для більш-менш ефективної боротьби зі 

злочинністю і тими явищами, які її детермінують, nотрібні не тільки 

кримінально-правові, але ж й попереджувальні заходи (так зване 

загальносоціальне попередження), тобто сукупність різноманітних видів 

діяльності у правовій державі, спрямованих на поступове вдосконалення 

суспільних ві,дноспн з метою обмеження або навіть усунення (на різних 

ріnнях Ш{)дськоrо буття) тих негативнихявІІШ, що породжують злочинність . 

Загальносоціальне т:rопередження - це такі продумані економічні, 

соціапьні, політичні, ідеологічні, культурно-виховні, організаційно

управлінські, технічні, технологічні та інші за харакrером і природою 

реформув.з.1-rю;: заходи, які обов' Я3Jюво повинна враховувати і здійснювати 

держ . .ава з метою послаблення деструктивних проявів у суспільстві і 
посилення стимулюючих його чинюшів. Тільки такі заходи здатні 

сформулювати цивільне суспільство, яке є основою правово.ї держави, і 

позитивно вплинути на стан злочинності . Недарма той же Ф.Ліст :казав , 

що «найкраща кримінальна політи:м - це найкраща соціальна політика.>>. 
Таким чином, загальносоціальне попередження злочинності - не 

паралельні соціальній політиці заходи, а її ефекr. У залежності від цієї 

політики вінможе бути позитивним чи негативним. Суспільство, держава, 

органи вл:ади й управління повинні зрозуміти ці положення кримінологічної 

науки. Треба ще раз рішуче підкреслити, що без здійснення у державі 

належної соціальної політики усунути (або хоч серйозно послабити) 

кримінологічний стан у суспільстві неможrrиво . Це все одне, що боротися, 

як образно висловився російський кримінолог Орєхов В.В., з комарами 

без впливу на болото. 

Але необхідну соціальну політику нем:ожна здійснити (не дасть 

3лочшшістьІ) без спеціальних заходів її попе'~'"дження і боротьби з нею. 

Сnеціальне (або спеціально-кримінологічне) попередження - це 

кошсрет:н:а сисrем:на nршидія саме зло•ш:нності, змістом якої є різноманітна 

робота держави і її інстюутів, пов' язана з усуненням причин та умов, що 
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безпосередньо nороджують окремі види злочинів, а також недопущеwля їх 

скоєння на різних стадіях злочинної поведінки, тобто на стадіях 

виникнення наміру на вчинення злочину, притатування до нього і замах 

на злочин .. Спеціально~ кримінологічне попередження злочинів є загальною 
назвою сукупності відомих і здійснюваних у країні конкретних заходів 

одноразового чи тривалого характеру, ріЗв.оманітних за своєю 
спеціалізацією, оrtеративністю, професійністю, маспrrабністю, суб' єктами, 

криміногенними явищами, можливостями, засобами досягнення цілей, які 
проващrrься різними органами, установами, підприємствами, фірма.l\Ш, 

громадськими організаціями, громадянами ~ спрямовані на скорочення 

кількості злочинних проявів, послаблення криміногенної с~ія в країні, 

недопущення скоєню1 вже початих злочинів, обмеження, а -при можтrJmості 

й усунення тих чинників, що детермінують злочинність. 

Спеціально~кримінологічне попередження злочинів - не випадковий 

набір, а комплекс науково обrрунтованих, практично необхідних заходів, 

які плануються, реально здійснюються і спрямовані саме на недопущення 

потенційних злочинів на різних етапах їх кримінального формування . 

Злочинна поведінка має свій початок, розвиток і закінчення. Тому і 

складовими напрямками практичної діяльності по спеціальному 

попередженню злочинності є такі: 

1. _)J_p_<;>_фjлl!~'!..!..f!<JJ,_~_лo~мi~-' тобто діяльність на випередження 
виникнення криміногенна небезпечних явищ, їх обмеження, а якщо 

можливо, то й усунення (наприклад, на індивідуальному рівні) і створення 

достатнього захисrу і безпеки особи та матеріальних об' єктів і цінностей 

від злочинних посягань. У вистуnі Президента України Л.ДКучми на 

засіданні Координаційного комітету боротьби з корупцією й організованою 

злочинністю 16 лютого 1998 р. було зазначено:· «На моє тверде переконання . 
головний корінь зла у тоМу, що державні органи загалом і правоохоронні 

зокрема здебільшого працюють не на випередження, а навздогін ситуації, 

у порядку вимушеного реагування на її зміни» (8, с . 4). 

2. ЗапобіганНя злочинам, що складається із сукупності оперативно

розвідувальних, правових, виховних та інших заходів, спрямованих на 

окремі трупи й конкретні особи, які виношують злочинні нам:ір:и . 
замислюють організацію та вчинення злочинів і позитивно сnриймають 

. злочинний спосіб життя. Мета запобігання -- дись."Реднтувати злочинн) 

поведінку, добитися добровільної відмови від злочинної мотивації або 

продовження злочинної діяльності. 

З. ]]pдrцЩ~J!:.l!J.J; .:З.J!.С>'іІЦі:_іJ:І - оперативна діяльність по фізичном 1 
припиненню розпочатих злочинів (1). 

Треба наголосwи, що робота за цими напрямЮh\1ll взагалі провадитьс-І 
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але значно відстає від натальних потреб пракrики боротьби зі злочинністю. 

Кількісній та якісній різноманітності криміногенних наслідків 

'·крюових процесів", які обум:овлюють ескалацію злочинності в Україні, 

має бути протиставлеНий забезпечений ресурсами :комплекс заходів, які 

спрямовані на випередже:н'Ня виникнення криміногенних явищ, їх 

обмеження, усунення, надійний захист особи та соціально-матеріальних 

~_!Іаг від зло~шнних посягань, акгивне запобігання та припинення злочинів, 

своєчасне їх виявлення, розслідУвання і невідворотність покарання: 

Соціально-конструктивною і демократичною у nравовій державі 

формою організованої протидії злочинності є спеціаЛьні комплексні 
проrрами по боротьбі зі злочинністю . Програми (різні за назвою)- це 

реальний шлях до підвищення ефективності практики боротьби зі 

злочинністю , поворот від пасивного, оборонного до активного 

випереджального реагування на майбутню вірогідну сучасну злочинність 

з урахуванням світового досвіду; можливостей і засобів як держави в цілому, 

так і окремих регіонів , областей, міст, сіл. Програми «координують» 

діяльність суб' єктів щодо посІшення боротьби зі Злочинністю, спрямовують 
їх зусилля на вирішенні найбільщ актуальних завдань . Основною метою 

сучасного планування і реалізації програм боротьби зі злочинністю 

повинна бути її стабілізація, поступове кількісне знижеІП;ІЯ і якісна зміна 

її с;успільної небезпеrш. 

Необхідною умовою впровадження державних програм у життя, 

посилення боротьби зі злочинністю її затвердження у вигляді закону. Цей 

закон, як свідчить зарубіжний досвід (наприклад, США, Голландія), за 

своєю силою пос1упається лише Конституції держави і приводиться в дію 

всім державнllі.\1 механізмом (9, с .70). 
Переший досвід створення і реалізації програм боротьби зі злочинністю 

в Україні - Закон України «Про державну програму боротьби зі 

злочинпістюна 1993-1996 роки" від25 червня 1993 р., "Комплексна цільова 
програм:а боротьби зі злочинністю на 1996-2000 роки» і «Національна 

програма боротьби з 1\Орупцією», які були введені в дію Указами Президента 

України від 17 вересня 1996 р. і 10 квітня 1997 р., -викликає двояке 
ставлення до них. 3 одного боку, ці npoгplli>:IИ є ватомим внеском у розвиток 
І.<.ри:tvrінологічної політики в державі, а з другого - помітна їх струюурна і 

змістова недосконалість (відсутні випереджальна профілактична 

спрямованість, яскраво виражено «силовий» характер бататьох за.ходів, їх 

декларативність, слабке інформаціно-анапіп -че і ресурсне забезпечення 

тощо). МіЖ тим за останні роки в деяких країнах СНД були розроблені 
більш досконалі , на наш погляд, аналогічні програми. Так, постановою 

Уряду РФ від 17 травня 1996 р . .NQ 600 була затверджена Федеральна цільова 
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програма посилеНЮІ боротьби зі злочинністю на 1996··1997 рр. (7, с.4-6) , 

ЯF.а, правда, теж має свої недоліки і поки що скромні результати. Аде треба 

визнати, що злочинність повсюдно, в усьому світі важко піддається 

соціальному контроmо і все більш стає головною проблемою прийдепmьоrо 

ХХІ ст. 
Гострі потреби практики підштовхують науковців і практиків до 

творчого пошуку адекватної сучасній злочинності та її баrатоmшим проявам 
моделі державної програми попередження, контрото і боротьби зі 

злочинністю на подальші роки. 

На наш погляд, Закон про державну програму попереджеІПІЯ контролю 

та боротьби зі злочинніспо являє собою великий за обсяrом до:кумент, яюrn 

складається з трьох частин, відповідних до них розділів і статей. 

Першою частиною програми повинні бути «Невідкладні заходи 

попередження та боротьби зі злочинністю» . Ці заходи потрібні для 

вирішення нагальних потреб практики боротьби зі злочинністю, "шо:в:ового" 

впливу на більш вагомі, актуальні її прояви. Вони включають ЯJ\ 

оргmrізаційно-управлінські, так і заходи боротьби з конкретними вида,"ш 

злочинів, розраховані на швидку і рішучу протидію злочинності і мають 

адресну спрямованість. Шляхом їх реалізації через деякий певнийчас воЮІ 

себе вичерпують (наприклад, прийнютя актуальних законодавчих аь.тів, 

створення підрозділів чи нових органів тощо) . 
Друга частина програми - «ПопереджеІПІЯ злочинності і гюсиJІеm;я 

боротьби з нею» - складається з таких розділів, як «Виховання людишт. 

«Загальносоціальне попередження», «Спеціальне попередження 

злочинності» , «Конrроль за злочинністю», «Заходи посилення боротьби зі 

злочинніспо», «Залучення громадськості до попередження та боротьби з і 

злочинністю», «Координація діяльності по попередженню та боротьбі 1 і 

злочинністю». 

В основі попереджеиня злочиниості лежить удосконалення методі !J 

виховання людини. Це самий довготривалий і важкий, але й самиіі 

надійний спосіб попередження злочинності. Самовиховання, сім ' н , 

колектив, суспільство і держава повинні створювати єдину виховну систему 

Загальносоціальне попередження як розділ програми здій:снюєтм.:;І 
заради зменшення суспільного протиріччя; криміногенного протисттшнн 

різних верств населення, зменшеНІІЯ соціальної дезорганізації і людсько1 

деструктивності. 

Соціальне попередження злочинності об'єднує такі попереджувальнІ 

заходи, як профілактика злочинності (зметnення практичних можливостGІІ 

учинення злочинів, своєчасне втручання у кризові ситуації, виховно 

nопереджувальна та інформаційна робота з населенням, надання до пом о, , , 
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жертвам) , припинення злочинності, саі\юзюшст людини, лікування осіб, 

хвороби .я:ких можуть привести до скоєння злочинів (суспільно-небезпечних 

дій). 

Контроль за злочишrіспо -постійне спостерігання ії тенденцій, окремих 

проявів, а також наукове та ішпе ресурсне забезпечення, протидії їй. Він 

охоплює інформаційно-аналітичну діяльність щодо злочинності, 

кримінологічний прогноз її стану, визначення і програмування стратегічних 

напрямів протидії їй, законотворчість у цій сфері, організацію та розвиток 

наукових досліджень поnередження боротьби з нею. 

Боротьба зі злочИнністю - це вже постзлочинна правоохоронна 

дія: льність, яка включає «каральні» і посткримінальні заходи щодо боротьби 

з нею та й детермінанrмш. 

Системність здійснення заходів Попередження та боротьби зі 

злочинністю передбачає активну участь членів суспільства у цій сфері, 

оскільки без такої участі неможливо створити ефективну систему протидії. 

Заходи розділу «КоордиНація діяльності по попередженню та боротьбі 
зі злочинністю» спрямовані на вдосконалення форм і методів координації 

та аналізу ефекrивності Цих заходів . 

Третя частина програми - цільове програмування. Складовими 

елементами державних програм є більш вузькі підпрограми, які націлені 

на негативні явища і відповідні види злочинів, що існують у суспільстві 

або п6ява яких прогнозується (насильницька, економічна, корупційна, 
корисливо -насильницька, рецидивна злочинність, злочинність 

неповнолітніх, криміналізація економіки, банківської системи тощо) . 

Програма передбачає по кожному розділу і статтях виконавців, 

фінансування, терміни виконаюrя запланованих заходів . 

Отже, щоб не перетворитися у злочинне суспільство, людство повинно 

встановити жорсткий контроль над цим явищем. Іншого шляху, окрім 

ретельного і завчасного планування попередження, контролю і боротьби зі 

3лочинністю, доки що не існує. 
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А.Ф. Степанюк, 

кшtд. юрид. нау1.:. 

ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

И УЧРЕЖДЕНИЙ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

Принциn . законности является руководящим требованнем .в 

деятельности всех государственньrх органов и учреждеюrй. Деятельность 

же органов и учреждений исnолнения наказаний является одним из видов 

государственной деятельности. Позтому общие nрющюшальньrе устои 

деятельности єтих органов и учреждений основьrваются на требованюгл, 

началах; харак::rерньrх nрактически для всех видов государственной 

деЯтельности. Следовательно, nринцип законности расnросrра:ня:ется и на 

деятельность рассматриваемьrх органов н учреждеюrй, не явшшсь вмеС1·е 

с тем сnецифическим nринциnом только уголовно-исnолнительной 

деятельности. Однако данное. обстоятельство вряд ли может служить 

серьезньrм препятствием для того , чтобьr nринцШІ законности 

рассматривать как один из nринципов деятельности органов и учреждений 

исполнения наказаний (далее ОУИН), Тем более, что заRОнность как 

nринцип уголовно-исполнительного nрава, уголовно-исnолниіельного 

заІФнодательства и как nринцнп деятельности ОУИ.Н отражен в n.l4 ст. 92 
Конституции УкраиньІ, где сказано, что искшочительн:о законами Украин:ь1 

определяется деятельность органов и учреждений исполнения наказаний. 

Следовательно, только закон - акт Верховной Радьr как единетвенного 

органа законодательной власти является источником нормативного 

регулирования деятельности ОУИН. Деятельность ОУИН, порядок 

исnолнения и отбьmания наказаний регулируются в первую очередь за.І<Оном . 

Поскольку исполнение наказан:ий nредставляет собой урегулированную 

законом деятельность администрации ОУИR, из зтого следует, что 

ЗІ<Зекутивная деятеЛЬНОСТЬ требует СТрОГОГО соблюдеНИЯ законодательства 
администрацией ОУИ.Н. 
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Законодатель наделяет суб:ьектов исполнения и отбьmания ~ІІаказания, 

т.е. администрацию ОУИН и осужденньrх, а также участников уголовно

исполнительной деятельности, разнЬІМи по об:ьему и характеру правами и 

обязанностя~и. Обусловлено зто тем, что уголовно-исполнительная 

деятельность об:ьективно слагается из деятельности администраЦии и 

поведения осужденнЬІх, т.е. действий неоднородньrх суб:ьектов, находящихся 

между собой во властеотношениях, в отношениях господства суб:ьекта 

исполнения над суб:ьектом отбьrnания наказания. Являясь обязательНЬІМ 

злементом механизма правового реrулирования, законность обеспечивает 

реальность ПJЛu\1енения средств властного воздействия. 

Поддержание режима законности имеет исюпочительное значение при 

реализации правоограничений, свойственньrх на:казаниям, что необходимо 

как для решения задач уголовно-исполнительного законодательства, таки 

для охраньr прав и интересов осужденньrх. Отступление от закона в 

зюе:кутивной деятельности администрации ОУИН приводит к нарушеншо 

прав и законньrх интересов осужденнмх. Уrоловно-исполнительное 

законодательство должно не только провозгласить права осужденньrх, но и 

гарантировать соблюдение их правqвого стаrуса путем возложения на 

адмннистрацшо ОУИН обязанности по обеспечеиию законньrх прав и 

интересов осужденньrх. 

В двуеднном процессе исполнения-отбьrвания наказания, имеющеrо в 

своей основе противостояние администрации и осуждениьrх, закон и 

законность являются не просто средством организации правового 

повС<Цения суб:ьектов и участников уголовно-исполнительной деятельности, 

но :именно тем правовьrм средством, :которое придает администрации ОУИН 

уверенность в том, что осуществление правооrраниченнй, свойствеиньrх 

нат<азаниям, гарантировало от каких бьr то ни бьшо случа:йн:остейи опасньrх 
покушений на закономериость реализации карьr со стороньr осужденньrх. 

Реализация карьr включается в законность и, наоборот, законность 

закшочена в зюекутивной деятельности. Зкзекутивная деятельность 

представляет собой воплощение законности в осуществлении 

правоограничений, свойственньrх наказаниям, а законность как принцип 

уголовно-исnолнительной деятельности - зто есть ничто иное, как 

соединение карьr с требованнем неукоснительного соблкщения, исполнения, 

использования и применения· норм уголовно-исполнительного 

законодательства. 

Суб:ье:кІьІ исполнения и отбьrвания наказания, участники зюе:кутивной 

деятельности обязаньr подчиняться требованням уголовно-исполнительноrо 

законодательства. Наряду с зтйм законность как прИНЦШІ деятельности 

ОУИН предпош!rает также точное и строгое соблюдение суб:ьектами и 
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участниками деятельности по исполнению наказаний Конститушт 

УкраиньІ, других законов, принятьrх на ее основе, а кроме того н 

ведомствеННЬL'\: нормативнЬІх актов, регулирующих порядок испоmшнин 

и условия отбьшания наказания. Следовательно, в nринципе законноС1І · 

будут сосредоточеньr цельнесть уголовно-исполнительно rІ І 

законодательства и требование его строгаго и неу.клонноrо воплощения r1 
жизнь в деятельности ОУИН. Законность исполнения наказанпн 

предполаrает вьшоmrение и собmодение админис;тращ:тей ОУИН нор~І 

Уголовноrо кодекса, а также материал:ьньrх и процессуальньІх нор~' 

будущего уrол:овно~исполнительного законодательства. 

В системе принципов }'l·оловно-исполнительиого права за:rюнност1 . 

обьективІІО не ;.-южет существовать в отрьrве от вопл:ощения друл-J \ 
основополагающих требований з:кзекутивной деятельности, находясь t 

ними во взанмосвязи и взаимозависm.юсти. Будучи равньrм среди равньrх , 

тем не меnее принцип закониости является формой вьrражения всех друг.и ' 

принциnов деятельности ОУИН, а вьшолнение каж.дого из них '' 
отдельности (уважения прав человека, гуманизма, справедливости, 

неотврати:мости исполнения наказания) будет означать, что деятельносл . 

ОУИН осуществляется в соответствии с законом. 

Зкзекутивная деятельность и законность представляют собоіі 
определе!{Ное отношение не только ра..'шичньrх, но и · противбтюложньJ.

моментов уголовно-исполнительного права. Разделение зкзекутюшоіі 
деятельности и законности возможно только в рамках их неразрьrвного 

единства, которое существует лишь как внутренне расчленеиная цельностІ · 

содержаІОІЯ и формЬІ. При исполнении :ю:>нкретного наказания зкзеТ<JГИБ:Н:<:І н 

деятельность и законность нещделимьт друг от Друга . Законность не eCJ·•. 
нечто внеІІІНее относительно зкзеь.упшной деятельности, наложенное на 

нее. Исполнение конкретного наказания облекается в соответствующуто 

форму, определяе:мую уголовно-исполнительньrм законодательством. Итак 
зкзекутивная деятельность и законность - зто противоположност:и , 

находящиеся в единстве, зто разньrе поmосьr исполнения наказаний:. И " 
неразрьrnное единство проявляется в том, что исполнение конкретного 

наказания «облачаетсш~ в определенную форму. Однако призтом ведущеіі 
стороной данной обrциости являетсЯ зкзе:кутивная деятельность: законносТІ> 

как принцип организации зависит от того, что организуется. Не какая-1\) 
внешняя сила, а сама зкзекутивная деятельность формируст себя, т. с . 
уголовно-исnолнительная система обладает свойством бьпІ. 
самореrулирующейся системой. Законность вьrполняет искmочительна 

важНую роль в существовании и развитии уголовно-исполнительноі· І 
системьх, в осуществлении уголовно-исполнительной деятельности . 
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Зюекутивная деятельность и :щко:нность как организационньІй принцип 

зтой деятельности являются соответственно определяющим и 

определяемьІм . При зтом законность в данном соотношении обладает 

определенной самостоятельностью, относительной независимостью от 

зкзекуrивной деятельности, оказьтвая на · процесс исполнения-отбьшашш 

;наказания: активное воздействие, регулируя его. Реальной зкзекутивной 

екгельности приС'JЩа тенденция изменчивости, а законность является 

воплощен.нем устойчивости уголовпо-исполнительной системЬІ. 

Относительная самостоятельность зкзекутивной деятельности и 

законности может вь1ражаться в том, что одна и та же зкзекутивная 

деятельность может регулироваться разнь1ми законами, например, 

Исправительно-трудовь1м или Уголовно-и.сполнительньІм кодексом, 

пол:у .. ·шя, таким обра:.юм, различное оформление. И наоборот, один и тот 

же закон может регулировать разнЬІе формьr зкзекутивной дешельности. 

l\1шюю сказать, что уrоловно-исполнительное законодательство является 

стороной, моментом сущности уголовно-исполнительной деятельности, а 

формьr пр_оя:вления законодательства, регулирующего исполнение 

наказ<tний, могут бьпь са.м:ЬІми различньrми. При зтом не может бьпь 

зкзекутивной деЯ'Іельности вообще, а есть только определенньrм образом 

оформленная, урегулированная соответствующим законодательством 

уголовно-исnолнительная дешельность. 

В состав зкзекутивной деятельности входит сово~супность всех ее 

структурньrх злементов, единство и взаим:освя3Ь их свойств, противоречий 

и тснденций развития rrpoцecca исполнения-отбьrвания наказаюr.я. Однако 

содержанием :жзекуrивной деятельности является не прос..-то сово:кушюсть 

. ее струкrурнЬІх злементов, а весь реальньrй процесс реализации карьr, 
лроте:кающий в определенной уголовно-исполнительньІм законодатель

ством форме. 

Реализадня мер лринуждения, осуществляемая вне принципа 

закшшости не может хараІ<Теризоваться юш зюекутищшя дешельность. 

Позтому Исполнение конкретного наказания вьІСтупает содержанием 

соответствующей разиовидности зкзе:кутивной дешельности лишь в том 

случае , если оно будет соответствующим образом организовано, будет 

осуществляться в определенной форме в соответствии с требованнями 

законности, лоскольну законность - зто форма организации устойqивьrх 

свя:~ей между струкrурнь1ми злементами зкзекутивной дея-гельности. 

Законность представляет собой единство Р ,'треннего И внешнего. Как 

способ связи стру:кrурньrх злементов зкзекутивной дешельности законность 

есть неч:то внутреннее. Она организует структуру зкзекутивной 

деліельности и становится как бьr мо11-rентом реализации карьr. Как способ 
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реrуШІрования, внешнего оформления данной зкзекутивной деятельности 

законность вьrсrупает :как нечто внешнее. В зтом качестве уголовно

исполннтельное законодательство призвано бьпь способом внеmнеrо 

вьrражения зкзекутивной деятельности, регулнрующнм относительно 

устойчивую определенность связи ее струкrурньІХ. злементов. 

Следует подчеркнугь, что между принцИпами деятельности ОУИН не 

существует отношений субордннаци:и. То, что сказано в отношении 

приІЩИпа законности, в основном, примснимо и к другим принцштам 

деятельности ОУИН, которьrе не растворяются друг в друге, а каждьІЙ имеет 

самостоятельное и при зтом довольно значительное содержание, 

. обусловлеююе тем, что зто исходньrе начала исполнения наказаний, общие, 

определяющие и руководящие требования уголовно-исполнительного 

законодательства, являюrцие.ся основой деятельности ОУШ-І, несмотря на 

то, что они не содержат прямого требования соблюдения норм уголовно

исполнительного законодательства. Позтому вряд ли может бьпь 1rриемлемо 

предложение рассматривать в качестве состщзляющих приІЩИПа замшности 

такне положения, какуваженне прав человека, равенство осуж,п,енньrх перед 

законом (3, с. 59), тем более, что после закрепления зтих положений в 
законе Российской Федерации они приобрели стаrус самостоятельнЬІх 

прнІЩИПов деятельности уголовно-испошштельной системЬІ и уголовно

исполннтельного законодательства. 

В отличие от принци:па законности другие принци:пьr уголовно

исполнительной деятельности не ВЬІражают непосредственно го требования 

строгаго и точного соблюдения всех без исключени:я норм уголовно

и:сполнительного законодательства, лежащи:х в основе регули:ровани:я 

деятельности ОУИН. 

Точное и исуклонное соответствие деятельности адми:ннстрации ОУИН 

(а также участников зкзекутивной деятельности) иповедения осужденньrх 

предписаниям, содержащимся в нормах уголовно-исполнительноrо 

законодательства - зто подчинение и:х деятельности в целом и каждого 

отдельно взятого действия требованиям, которьrе зак..тrюченьr в данньrх 

нормах . В отношеннн администрации ОУИН как субьекrа исполненю1 

наказания зто означает осуществление ею деятельности в пределах 

предоставлеННЬІХ полномочий, Что же касается участников зкзекутивной 

деятельности, то их. поведение может бьпь дозволено нормами уголовно

исполнительного законодательства или же, наоборот, им будет предписано 

воздержание от совершения действий, запрещеннЬІх уголовно .. 
исполнительньrм законодательством (например, ч. З ст. 12 УИК РФ 
запрещает поднергать осужденНЬІх медицинеким и иньrм опьпю .. с 
независимо от их согласия на зто). ВьІХод за рамки полномочий, дозволеmrй 
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и предnисаний для суб:ьектов и участников зкзе:кутивной деятельности 

явшrется отступлением от требований законности. 

Принцип заІ<Онности имеет сравнительно более Широкое. содержание 

rrримеm,rгельно к деятельности администрации ОУИН, чем в отношении 

поведения осужденньrх или участников зкзекутивной деятельности. 

Обусловлено зто тем, что большинство требований норм уголовно

:и:сполнительного законодательства адресовано в первую очередь 

администрации ОУИН в силу ее решающей роли в организации процесса 

исnоЛІІенv,я наказания и определения его результатов (законность - зто 

формальньrй принцип, принцип организации деятельности). Именно 

деятельность ад:ми_lіfистрацни ОУИН, урегулнрованная уголовно

испошmтельньrм законодательством, дает возможность суб:ьекта:м 

отбьrвания наказания и участникам зкзекутивной деятельности 

реализовьrвать свои права, вьшолнять обязанности . Содержанием 

прин:u,'1!:па законности явтrется не пор.ядок деятельности учрежДений и 

органов, исполняющих наказания, а соответствие зтой деятельности 

уrоловно-исnолнительному закону» (l, с. 38). Малейшее отсrупление 
администрации. ОУИН от ТО'Шоrо и неуююниоrо соблюдения норм уrоловно-

-исполнительноrо заІ<Онодательства по своим отрицательньп,r последствиям 

особо ощутнмо с:казьшается на правовом положении осужденньrх. Вот 

почем:у для реализации принципа Законности необходимо ЗаІ<реnл:ение в 
Уголовно-исполиительном кодексе правового положения осужденнЬІх, а 

т::<жже определение основньІх nрав и обязанностей осужденньrх 

безопюсиrельно :К тo:tVry, какое наказание они отбьrвают. ДолжнЬІ бьпь татоке 

вьrработаньr четкие правовьrе гарантии осуществления принциnа 

заІ<Онности пугем определения форм и видов кою,ротr за деятельностью 

ОУИН, закреnления в уголовно-исnолнительном законодательстве права 

осужденньrх на обращение за правовой защитой в ра:зличньІе инстанции 

как внутри страньr, таки в меящународньrе органьr по защите прав и свобод 

человека. Такой подход будет nолностью соответствовать Евроnейс:ким 

nоремньrм правилам, где сказано, что юащита личньrх прав заюооченньrх 

и, в особенности, законность nримененЮІ дисципmшарньтх наказанцй 

обеспечнваются посредством контроля, осуществляемоrо в соответствии 

с национаJrьньІм правом представителями судебньrх или иньrх органов, 

уполно:tVюченньrми посещать заключенньrх и не nринадлежащими к 

пенитенциарной администрации» (2, с. 230) 
Посmль:ку в процессе исnолнения на:казаний ограничиваются важньrе · 

права и свободЬІ граждан, то во имя осуществления nрннципа заІ<Онности 

в деятельности ОУИН необходима тщательная nредварительная научная 
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разработка, а затем правовая регламентадня норм уголовно 
исполнительного законодательства, опирающаяся на практичес:r-.ие 

результатЬІ и предполагающая зффекrивньІЙ и рациональньrй порядок 

исполнения наказаний. 

С лозиций законности в правовой реrламеmации деятельности rю 

исполнению наказаний, представляющей собой вторжение в сферу 

правового положения осужденньrх, неприемлемьІ «размьrтьІ@ общие 

нормЬІ, не содержащие точньІХ правил исполнения и отбьІВания наказания. 

Аморфньщ педостаточно ІФнкретньrе, абстракгнЬІе нормЬІ вряд ли позвоJшr 

решить задачи уголовно-исполнительного законодательства и не дадут 

гарантий против правового произвола в деятельности ОУИН. РеализацюІ 

правооrраничений, свойственньrх наЕазаниям, подлежит тщательноJvrу 

реrулированию на законодательном уровне, с тем чтобьr таким образом 
создать предпосЬІлки осуществления принципа закониости в деятельности 

ОУИН. В связи с зтим необходимо решить вопрос о полноте, точностп, 

детадизации в уголовно-исполнительном законодательстве деятельности 

ОУИН, а . точнее, об об-ьеме нормативной регламентацин зкзе:кутивноіі 

деятельности, с тем, чтобЬІ придать уголовно-исnолнительному 

законодательству конкретность , детальность и простmу, соедиленньrе с 

-дос'І)'пносrью его понимания не только администрацией OYVill, но и 
осужденньrми, а также учасrнш<ами зюекутивной деятельности. Принциn 

закониости требует, чтобьr процессьr исполнения и отбьrваиия: наказания 

бьrли урегулированьr при создании уголовно-исполн:ител:ьного 

законодательства максимально детально, конкретно . Уголовно 

исполнительньrй ІФдекс должен бьuь по об-ьему и содержанию таким, ч:rобЬІ 

смог обеспечить полное и точно е регулирование зкзекутивно :й 

деятельности, общедос'І)'ПНость результатов нормотворчества, вопреки, 

может бьuь, даже требованию лаконичносrи. 

В заключение следует обратить внимание на то, что до тех пор, пока 

законность не становится на nути проrрессивньrх изменений в зюеь.-ут:ивноі1 

деятельности, она играет положительную роль в с,ущесrвовании и развитии 

уголовно-исполнительной системЬІ. Однако по мере совершенствования 

уголовно-исполнительной деятельности ей в какое-то вpe:rvrя станов;:пся 

тесно в рамках старого закона. Именно такая СИ'І)'адия возникла в настоящее 

время в исправительно~трудовом праве:старое исправительно-трудовос 

законодательство становиться тормозом, сдерлшвающим развитИL. 

зкзекутивной деятельности, вступая в конфликт с таки:rvш ес 

содержательньrми принципами, как уважение прав чело:в ек::з 

с.ІІ]fuведливость, гуманизм, неотвратимость исполнения наказания. 

Говоря о соответствии зкзекутивной деятельности ее законодательпом~ 
~-
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"· регулированшо, следует иметь в виду, что такое соответствие содержания 

и формьr никогда не может бЬІТь полньІМ. Между реальной уголовно

исnолнительной деятельностью иположениями уrоловно-исполнительного 

законодательства не может бьrть абсолютного тождества. Реальная 

зкзе:кутивная деятельность и уголовно-исполиительное законодательство 

являются противоположньrми сторонами исполнения наказаний. Как 

известное противоречие между содержанием и формой им всегда будет 

присуще несоответствие на любой стадии развития уголовно

исполнительной системьr. Позтому в сротноrіtении уголовно-
, ~ 

исполшпельного законодательства и реализации :карьі' речь может идги 

лишь об определенном, более или менее полном их соответствии. 

Список лшпературьz: !.Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу 

Российской Федерации и Минимальньrм стандартньrм правилам обращения с 
заключенньrми І Под общ ред. ПТ Мищенкова.- М.: Зкспертное бюро -М, 1997.-
800 с . 2.Права людини і професійні стандарти для юристів у документах 

міжнародних організацій. - Амстердам-Київ: Укр.-Америк, бюро захисту прав 

людини, 1996.- 341 с . З.Уткин ВА. Курс лекций по уголовно-исполнительному 

праву: Общая часть.- Томск: Томск, гос. ун-т, 1996.- 94 с. 

О.В. Каплина, 

капд.юрид.паук 

ПРАВСТВЕННЬІЕ НАЧАЛА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

ПО РЕАБИЛИТИРУЮЩИМ ОСНОВАННЯМ 

Проблема нравственньrх начал уголовного судапроизводства 

затрагивает все сферьrуголовно-процессуальной деятельности. В уголовном 

процессе в условиях острейших конфликтов решаются вопросьr о 

виноююсти или невииовности человека, о его жизни или смерти, о защите 

жертв преступлений, о соблюдении прав и законньrх интересов лиц, 

вовле:каемьrх в орбюу уголовного судопроизводства. 

Прочность основ констюуционного строя во мноrом зависит от верьr 

граждан в иравосудие, от того, насколько законьr, регулирующие уголовно

процессуальную деятельность, согласуются с общечеловеческими нормами 

и принциnами, основанньrми на таких стержневьrх зтических катеrориях, 

как справедливость, честь, достоинство, уважение человеческой личности. 

По зто му пробл.ема зтики в деятельности органов и лиц, ведущих уголовиьІЙ 
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nроцесс , приобретает особую значимость. Даже самьrй вьrсокий 

профессионализм судьи, прокурора, следователя, дозпавателя теряет свою 

ценность, если он лицrен нравственно.rо наполнения. Сам:ьІЙ нравственньrй 

закон никогда не достиrнеr той цели, которой он призван служить, если 

бу,цет реализовьІВаться безнрав<--твениьrми методами. Примечательно :в зтой 

с.вязи вЬІсказьшание известного русского юриста А.Ф . Кони, которьrй 
подчеркивал, что уrоловньrй nроцесс то.1:ько тогда можно назвап, 

нравственньrм, когда он сочетает в себе: 1) зтически вьщержанное 

законодательство; 2) м:орально-нравственное поведение судьи, прокурора, 

следователя при nроизводстве по уголовному деn.у; 3) соответствующие 
условия и средства обеспечения нравственньrх начал уrо;ювного 

судепроизводства [4, с. 34). 
Трудно переоценить Значение принциnов и требований праветвенности 

в у.rоловно-nроцессуальной деятельности, и в особенности деятельности, 

связюшой с реабилитацией невиновно.rо в утоловном nроцессе. Ни в ощюм 

законе невозможнопривести исчерІІЬІвающий перечень тактики поведенин 

должностно.rо лица органов следствия юи су,ца, которьrе сталкиваютел с 

проблемами восстановления правового статуса лица, протнвоnравно 

прнвлеченного куголовной ответственности или осужденноrо . Культура 

процесса реабилnтации, которая вьrr.ажается в соблюдении определениьі:х 
:нравственно вьщержанньrх правил поведения., имеет не менее вюююе 

. значение, чем чисто правовая сторона зто го вопроса. Кроме того, каJ< 

правильно подчеркивается в юридической литературе, мораль вьmолняет 

также роль доnолнительно:й гарантии четкого, точного и неуююннон' 

вьmолнения правовьrх норм [5, с. 186]. 
С принятием Конституции УкраинЬІ и Закона УкраиньІ «0 порядке 

Бозмещения ущерба, nричиненного rражданин:у незаконньrми действиями 

органов до знання, предварительного следствия, прокурату-рЬІ и суда» [8 , 
ст. 1] (далее по тексту - Закон УкраинЬІ от 1 декабря 1994 г.) в нашем 

государстве коренньш: образом бьш ре формирован ИНСТИІ}'Т реабнлитаЦІІJ1 

лиц, протнвоправно привлеченньrх к уголовной ответственности н 

осужденньrх. На госу,царство бЬІла везложена обязаиность воз:м:ещен:ин 

ущерба, причиненного незаконньrми решениями, действиями ЮLІІ 

бездействием органов государственной власти, их должІюстньrх 11 

сл:ужебиьrх лиц. Ряд правовьrх гаранrийреабИJІИТируемому липу содержитс.'t 

в Уголовно-процессуальном кодексе УкраинЬІ. Принимая на с ебн 

обязательство по обеспечению прав реабилитируемьrх rраждан, .rосу,а:арство 

возлагает в связи с зтим на свои орrаньr определениьrе обязанности. Пре:щд,l' 

всего орган дознання, следователь, прокурор и суд обязаньr в случа,· 

принятия реабилитирующего решения разьясннть лицу порядо ,, 
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восстановления его нарушенньrх nрав и nринять необходимьrе мерьr к 

возмещению ущерба, причиненного в результате противоправньrх действий 

(ст. 53 1 УПК УкраиньІ, ст. 11 Закона УкраиньІ от 1 декабря 1994 r.). 
Закон не содержит указаний относительно формм; в которой доЛЖНЬІ 

бьпь доведеньт до сведения реабилитируемого его права. Именно зто, по 

всей видим ости, и служит тем фактором, :которьrй отрицательно сказьrnается 

на правоприменительной практике. Изучение практики nрекращения 

уголовньrх дел по реабилитирующим основанням показьшает, что 

следователи крайне редко сообщают реабилитируемьІм о праве на 

восстановление их нарушенньrх прав. Из 500 изученньrх нами 
постановлений о прекращении уголовньrх дел по- реабилитирующим 

основанням только 18 ( 4 %) в резолютивной части содержали указание на 
то, что гражда:нину разьясняется право на возмещение ущерба, 

причиненнош незаконньши действиями органов дознання и следствия. 

Порядок разьяснения: права реабюштируемоrо на возмещение ущерба 

и восстановление в правах закреплен в ведомственном акте - Положении о 
применении Закона УкраиньІ «0 порядке возмещения ущерба, 
nричиненного rражданину незаконньш:И действиями органов дознания:, 

предварительного следствия, прокуратурм и суда» [2, ст. 67], где в п. 6 
сказано, что гражданину, а в случае его смерти - его наследникам, 

одновременно с уведомленнем о прекращении уголовного дела в стадии 

дознання и предварительного следствия или с копней оправдательноrо 

приrовора, вступившего в силу, или постановлением ( определением) судьи 
(суда) направляется уведомление, в котором разьясияется, :куда И в течение 
какого срока можно обратиться за возмещениемущерба и восстановлением 

нарушеннь1х прав. При отсутетвин сведений о месте жител:ьства 

наследников уведомление направдяется им не позднее пяти дней со дня их 

обращения: в органьІ дознания, предварительного следствия, прокуратурьr 

исуда. 

Представляется, что письмеиное уведо~ление реаб:щштируемоrо о его 

правах является наиболее приемлемой формой извещенИя. Деятельность 

должностньrх лиц органов, ведущих процесс, в зтом случае пронизана 

началамн публ:ичности и не должна ставиться в зависимость от каких бьr 

то ни бьшо условий ЮІИ волеизьявления реабюштируемого, а исполняться 

в порядке обязанности. Такой подход к решеиию данного вопроса должен 

бьпь закреплен в законе, что будет способствовать не только защите прав 

гражданина, которому в уголовном судопроизводстве причинен ущерб, но 

и вьшолнению конституционного принципа о возмещении ущерба, 

причиненного противоправньши решениями, действиями (бездействием) 

должностпьrх лиц государственньrх органов (ст. 56, 62 Конституции 
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УкраиньІ). Своевременность предоставленной реабилить.-руемому .:пщу 

информации о его nравах находится в прямой зависимости от тоrо, 

насколько правильно гражданин сможет васпользоваться даннь.rми ему 

rараmиями. 

К сожалению, законодательство УкраиньІ о реабишпации не содержит 

пря..м:оrо указапня на то, чтобЬІ неюшовному бьшо nринесено nубшtчное 

из:винение за nричиненньrй ему ущерб. А ме)[<ду тем такая мера должна 

стать зффективньrм средством возмещення (заrлаж:иваню.r) морального 

вреда. Извинения, официально принесенньrе от имени государства лицу, 

протнвоnравно привлекавшемуся: к уголовной о.тветств.енности· или 
осужденному, должнЬІ стать моральньrм долгом и професси:ональноіі 

обязанностью органов, :ведущих процесс. 

Мерами, направленньrми на возмещение (заrлаживание) морального 

вреда, являются не только уведомление лица о его реабилитации с 

принесением официальн~rх извинений за допущенную несnраведJшвость , 

но и сообщение в печати о реабилитации невиновноrо, доведение до 

сведения общеетвенности о реабилитаrщч:, восстановление воинских иш1 

иJІЬІХ званий, возвращение наград, возмещение причнненноrо 

ИМУЩествеююrо вреда и, наконец, вьmлата денежной компенсации. 

· Действующее законодательство по реабилитации обязьrвает орган 
дознания, следователя, прокурора или суд по просьбе реабиmпаюа n 

месячньrй срок письменно сообщить о своем решении трудовому колле:ктив) 
ид:и: общественной организации по месJУ жнrельства. Необходимо обрапrп. 

вJІИМание на два момента, указаюrьrе в ст. 11 Закона УкраинЬІ от 1 декабр)І 

1994 г. Во-первьrх, основанием доведення до еведення общественнос.:тн 
факта невиновности является личная просьба реабилитируемого. Во

вторьІХ, для такого сообщения установлена письмеиная форма. С первьJ~І 
требованием закона, представляется, следует вполне cor.rracmьcя, поскольку 

реабилитируемьІЙ вправе сам решить, нуждается ли его право в запцrrс. 

принесет ли такое сообщение рользу или вред ero penyтaцmr. Однако второL· 

условие нельзя признать совершенньrм. Письмеиное уведомление о 

ре абилитацин не гарантирует того, что оно будет доведено администрацисі 1 

до всего трудового коллекшва. Позтому бьшо бьr целесообразно в законе 
предусмотреть альтернативу письменному уведомлению - сообщение о 
невниовности гражданина на собрании трудового колле:кrива. В зтом случ<І~.: 

цель одной из форм моральной реабилитации - восстановление добрОJ 'tІ 

имени невиновноrо в глазах общеетвенности будет достиrнута. В зто й свяЗ ІІ 

заслуживает внимания опьп Грузни, где разработана специальнан 

nроцедура nроведения таких собраний, рекомендованная вс с ~ 1 

nравоохранительньrм органам. По желанию реабилнтанта собрани t' 
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:прQводит сл по Л:1еС1у жительства или работЬІ с участием сотрудникон суда 

или следственньтх органов, обьясняющих причину донушенной 

следственной ошиб:ки и приносящих за нее официальньrе изв:ин:ения [1, с. 
30; 10]. 

Одним из епособов доведення до сведения обшественности о 

неюшовности гражданина является сообщение об зтом в прессе. Если 

сведения. об осуждении или привлеч:ении к ;толовной ответственности бьши 

оrrублш.'Dваньr в пеqати, то по требованию гражданина, а в случае его смерти 

по требован:ию его родетвенникав или ор.сана дознания, следователя, 

п:роІ<урора или <-)'да, редатщии в течение одного месяца должньr сделать 

сообщениеореабилитирующемрешении [8, ст~ 11; 7, ст. 1). Следовательно, 
речь идет более об опровержении ранее опубликованньrх сведений. Между 

тем законодательство целого ряда госу-дарств содер)кит норму о том, что 

сведения о левиновности гражданина должньr бьпь опубликованьr в 

печатном органе вне зависимости от того, сообщалось или нет в печати об 

осулщении или обвинении лица. Во Франции, налример, решение о 

призн;:шии осуw-денноrо невиновньІМ nомещается в сnециальном изданни 

"Журналь офисьель", а вьщержки из соответствующего судебного акта 

nубликуются за счет казньr в nяти газетах по вЬІбору судебного органа, 

вьшесшеrо решение о неюшошюсти. В Японии в соответствии с Законом 

"О компенсации в уголовном nроцессе" суд nри вЬІнесении решения о 

назначении: К'vмпенсации nредnисьrвает опублнковать решение об 

оnравдании в официальной газете и не менее чем в трех газетах по вьrбору 

заяв:ителя. Подобное nравил:о существует и в Бельгии [3, с. 39; 6, с. 29] . 
Средства масеовай информации, и в· частности печатньrе орrаяьr, 

обладают большими возможностями, поскольку круг читателей прессь1 

значительно шире нежели трудовой коллектив реабишпнруемого. Позтому 

llivreннo с помощью печати или телевидеюrя [9, ст. 43] можно устранить 
не соответствие между сложившимся негативньІМ обществеииьrм мнением 

о rражданине, привлеченном к уrоловной ответственности или осуждеииом 

якобьІ за совершение преступления, и действительной ето нев:Иновностью. 

Таким образом, авторитети реrулирующее воздействие законода

. тельньrх установлений о реабилитации невиновного, закрепленньrе 
Конституцией УкраинЬІ и иньтми законодатель:ньr..\ш актами значительно 

усилится за счет их нравственноrо наnолнения. 

Список литературьz: 1. Бицад3е Б.Р. О влияhИИ на предварИтельное следст
вие гласности судебного разбирательства // Охрана прав .Граждан в уголовном 
су,цопроюводствс: Сб. науч. тр.- М., 1989.-27-31. 2. БНА УкраиньІ . - 1996.- N~5. 
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Совета УкраиньІ.- 1994.- N~ 10.- Ст. 43. 10. Размадзе В. Оправдание 1/ Известия 
- 1988.- 28 сент. 

Н.А. Поrорецкий, 

канд. юрид. наук 

КЛАССИФИКАЦИЯ УІ'ОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬН:ЬlХ 

ОТНОШЕНИЙ 

В сфере уголовного судапроизводства находит свое проявление 

разнообразие nравооrношений. Будучи ннди:в:идуализирQвюю, :каw,дое ю 

них в общей системе уголовно-процессуальнь.ІХ оrношений имеет свою 

функциональную наnравлениость и только е:м:у- присущее содержание, 

об:ье:кr и суб:ьеь.'ТНЬІЙ состав. В связи с зтим: методологически оправданньrм 

является их классификация, что позволяет вьщелить особенности 

правоотношений, на основании зтоrо бо-лее четко определить 

процессуальпьІЙ статус каждого из участников :пих отношений и в целом 

поsьrсить зффективность уголовно-процессуальной деятельности для 

успешного решения стоящих перед уrоловньrм: судопроизводством задач 

по охране прав и законньrх интересов физических и юридических лиц, 

принимающих в нем участие, а также бьrстрого и полного раскр:ьпЛ>І 

преступлений, изобличения виновньrх и обеспечения правильного 

применения Закона с тем, чтобьІ каждьrй со вершивший преступление бьr f\ 
привлечен к ответственности и ни один невиновньІй не бьrл наказан ( ст ~ 
УПК УкраиНьІ). 

Впервьrе уrоловно-nроцессуальньrе отношения классифицирощ1' 

М. С. Строго вич, полагая, что все они могут бьпь подразделеньт на четьrр 

вида. К первому ( основнпм:у) виду относятся те из них, кmорьrе вьrражшотс · 
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в действиях принудительного порядка; ко второму - отношения, 

вьrражающи:еся в действиях, совершаемьІХ участвующими в деле лицами 

дmr защитьr своІLх интересов; к третьему- отношения, .которЬІе вЬІражащтся 

в различньrх формах сотрудничества суда и органов следствия , 

ДОJDІ<JЮСТНЬІХ ЛИЦ И граждан В ОL)'ЩеСТВЛСНИИ праВОС)'дИЯ; К четвертому -
отношения между самими ГОС)тдарственньІМи органами, участвующими в 

уголовном пропессе. В предложеиной М.С .Строговичем кJшссифИІ<аЦии 

отношения всех четьrрех видо:в фактически переплетаются друг с другом, 

а во многих уrоловно-nроцессуальньrх отношениях сочетаются злементьr 

двух и более видов [ 8, с . 12, 13]. 
Недостаток рассматриваемой классификации, на наш взгляд, 

обусловлен ОТС)'ТСтвием единого І<ритерия, положениого в ее основу. В одних 

случаях таким критерием вьrс:rупает содержание правоотношений (первьrй 

вид) , в других- обьект (второй вид), в третьих- субьекrньrй состав{третий 

и чствеРтьrй видьr). Как справедливо отмечает В . П. Божьев, одни и те же 
явленнядопустимо классифици:ровать по разньrм признакам. Но тогда вся · 

система уrоловно-процессуальнЬІх отношений состоит из нескольких 

классификади:й [ 2, с . 93 ] . 
Более удачной можно признать классификацию, основанную на 

особсниостях субьектов правоотношений, nредлоЖеиную Н.Н.Полянскю..r, 

которьrй различал два вида уголовно-процессуал:ЬньІх отношений: 
субьекr&\1:И одних он считал государственньrе органьr, участвующие в 

уголовном процессе, суб:ьектами других - ор:rан власти ( сле:Цователь , 

ПJIO:hypop, суд), а также другие лица, привлекаемьrе иІrи допускаемЬІе к 

участию в уголовном процессе ( обвння:емьrй, гражданский истец, сшщетель 

идр.) [ 6, с . 48 ]. 
Разделяя позицию Н.Н. Полянского, Р.Д.Рахунов дополкнлзту 

классификацию третьим видом, в юлорьІЙ во шли правоотношения между 

такимиучастюrnами процесса, которьrе не являются должностньrми лицами 

суда, прокуратурьr, органов следствия или дознания, например , 

обвиня:емьІМ и его защитником [ 7, с. 4 ]. 
Анализируя состав уголовно-процессуальньrх отношений, 

функционирующих в судебном разбирательстве, Л. Д. Кокорев пришел к 

вьrводу, что· они могут бьпь трех видов; отношения между судоми другими 

участника..">fи процесса, субьектом которьrх суд не является; сложньrе 

отношения, которьrе одновременно связьrвают в качестве субьектов суд с 

другимиучастниками nроцесса; отношения, связьrвающие непосредствеюю 

участников nроцесса между собой [З, с. 40 ]. 
Исходя из особенностей суб:ьектов уголовно -процессуальньrх 

отношений, В.П .Божьев классифицировал их следующим образом: 
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отношения между органами власти и обвиняемьrм (подсудимьrм); 

отношения между органами власти в сфере уголовного судапроизводства 

(между следователем и органом дознания, nрокурором и следователем, 

судоми nрокуророми т. п.); отношения между органами власти, с одной 

стороньr, и лицами, защищающими свои процессуальньrе или иньrе 

интересьr в уголовном процессе, а также их защитниками или 

представителями - с другой; отношения органов власти со евидетелями и 
зкспертами, т. е. лицами, nривлекаемьrми в сферу судапроизводства ввщ'У 

их возможности дать показання (заключение); отношения между органами 

власти и иньrми гражданамн ( специалистами, понятьrми, переводчиr<аrvш 
и т.д.) ; отношения между органами власти и представителями 
государственньІХ организаций (работникиучре)]щений связи при наложени:и 

ареста на корреспонденцию; представители дамоуправления или 

учреждеиия по месту производства обьrсю; представители исправительно

трудовьrх учреждений и т.п. );' отношенІ<..я между органами власти :и 
представителями общеетвенности и общественНЬІМи организациями. 

В предложеиной классифиvцщни В.П.Божьев вьщелял центральное 

правоотношение - отношение между обвиняемьrм (подозреваемЬІм , 

подсудимьrм) и rосударственньrм органом [1, с. 9] . 
При множественностиуголовно-процессуальньrх отношений, которьnн 

присущи разнообразное содержание и обьекrьІ, к.,.:rассифиr<аЦИЯ утолоrшо

процессуальньrх отношений, основаиная на особенностях их суб'ьектов , 

представляется нам наиболее приемлемой, поскольку субьект -
необходимьІй злемент кажДого правоотношения как и вообще любого 

общественного отношения. Всякое юридическое отношение есть отношение 

между субьектами. Уголовно-процессуальньrм отношениям на разньrх 

стаднях судапроизводства присущ различньІЙ круг субье:ктов. Субье:кть1 

правоотношений, реализуя свои процессуальньrе права и обязанности . 

· имеют неодинаковую роль в уголовном судопроизводстве, различное 
вл:rошие находи конечньrй результат уголовного судопроизводства. Главна>І 

роль в уголовном процессе принадлежит государственньrм органам и 

должностньrм лицам, ответственньш за разрешение )Толовного дела (суду. 

судье, прокурору, следователю, начальнику следственного отдела, липу. 

производящее дознание), которьrе наделеньr правом применения: норr. 1 
закона и принятия решений по уголовному делу. От зтих лиц в решающсі1 

степени зависит движение дела, его исход, возмож.чость реализации пр3в 

другими участниками процесса. Позтому закон их обязал не тольJС(І 

разьяснять права обвиняемому, потерпевшему и друr.им участвующиhІ •1 

деле лицам, но и обеспечить возможность осуществления: зтих прав (ст. :'-- , 
УПК). 
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Гос:ударственньrе оргавьr взаимодействуют между собой, а также и с 
другими субьектами уrоловно-процесс:уальньrх отношений. Действия их 

взакмосвязаньr и протекают в рам:ках:, реrулируемьrх нормами. уголовно

процессуального права общественньІх отношений. Суб:ьектамн . зтих 

уrоловно-процессуальньrх отношенИй являются все лица, обладающие 
процессуальньrми правами и обязанностями. Тот или иной субьект процесса 

может бьrть участником одного или· нескольких процессуальньrх 

правоотношений, однако вне прямой иконкретной связи с представителями 

государства ( следователем, лицом, производящим до знание, прокурором, 

судом) не может реализовать свои права и вьmолиить возложенньrе на него 

обязанности. Представитель власти, ответственньrй за разрешение 
уголовного дела, - обязательньrй участник уголовно-процессуальньrх 

отношений, поскольку в силу публичн:о-правового хараь..-тера уголовного 

процесса УкраиньІ правоприменительньrми правомочиями в сфере 

уголовно-nроцессуальньrх отношений наделеньr лишь су,ц, су,цья, прокурор 

начальник следственного отдела, следователь и орган дознания. В связи с 

зтим особенностью уголовно-процессуальнЬІх отношений является 

обязательное налИ"Ше среди субьектов зтих: отношений хотя бьr одного 

носителя правоприменительньrх полномочий . Без зтого невозможно 

развитие Уl'Олоююго судопроизводства. 

Не соПІашаясь с тем, что в норме права содержится признание лица 

субьектом отношений, В.П.Божьев справедливо указьrnает, 'ПО уrоловно

процессуальньrе отношения - фактичесrще по своей сути. Позтому субьект 
права и субьект правоотношения - соотносимьrе, но не тождественньrе 

понятия. Субьект права автоматически не трансформируется в субьекта 

правоотношения. Для того 'ПОбЬІ стать иосителемуrоловио-процесс:уальньrх 

прав и обязанностей, т. е. субьектом уголовио-процессуального права, 

необходимо бьrть субьектом уголовио-процессуальной деятельности, т. е . 

уголовио-процессуальиьrх отношений. Нет и не может бьпь субьекта 

уголовно-процессуального права, существующего независимо от участия в 

судапроизводстве по конкретному делу. Вне зtого участия, вне процесса 

невозможно иметь и осуществлять процессуальнЬІе права и обязанности. 

Уrоловно-процессуальное право, действие его норм, содержащих правила 
поведенюr, рассчитано не на любьrх лиц вообще, а лишь на строго 

определенньrх- на субьекrов уголовно-процессуального отношения. Участие 

их в деле обусловлена или принадлежностью к определенньrм органам 

власти (или должностнЬІм лицам), или ситуацией, предусмотренной 

гипотезой соответствующей иормьr уголовно-процессуального закона [ 1, 
С. 26 ]. 

Уrоловно-процессуальньrй закон содержит требования к тому или ииому 
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участнику процесса, условІL<r, которьrм он должен отвечать. На.rrример, 

зкспертом может бьпь лиІІІЬ то лицо, которое обладает необходимьrми 

научньrми, техішческими и другими специальньІМИ знаmrями (ст. 7 5 УПК) . 

Условием процессуального участия лица в качестве ПонЯтого является 
отсугствие его заинтересованности в деле (ст. 127 УПК) и т. д. 

Способиость лица бьІТЬ участникомуголовного судопроизводства, иметь 

уголовно-процессуальньrе права и нести обязанности- есть его уголовно

процессуальная правоспособность, а способиость лица лично ,· 

самостоятельно осуществлять в процессе свои права и обязанности -
уголовно~процессуальная дееспособность. Оба зти понятия вьrражают 

правовую возможность субьекта уголовно-процессуального nрава 

осуществлять уголовно-nроцессуальную деятельность, т. е. вступать в 

уголовно-процессуальньrе отношения, и охватьпзаются понятием 

правосубьектности [5, с. 8, 9]. Если peLJЬ идет о способиостях к обnаданню 
процессуальньrми nравами и обязанностями, а также их ш1чному 

осуществлеІП1Ю в уголовном судапроизводстве вообще, то зто общая право

н дееспособность, а если же в осуществлению судапроизводстве по 

конкретному делу, - то специальная. НаІІример, епосабность лица бьпь 

свидетелем по любому делу обусловлена возмткностью что-либо видеть и 

сльШІать, запоминать и воспроизводить. Но зта его возможность 

приобретает практичес:кий смьrсл только тогда, когда им паблюдалось то, 

что имеет отношение к определенному уголовному делу. Статья 68 УПК 
устанавливает, что в качестве евидетеля для дачи показаний может бьпь 

вьrзвано не любое лицо, а только то, которому моrут бьпь известньr :каКие

либо обстоятельства, подлежащие установлению по данному делу. 

Назначение или избрание в ·установленном порядке судьи 

nредопределяет его общую профессиональную дееспособность (ст. 128 
Конституции Украиньr), но если имеются обстоятельства, дающие 

основания считать, 'ІТО он лично прямо или косве:нно заинтересован в 

:конкретном деле, зто лишает его права рассматривать зто дело (ст. 54, 55 
УПК). Иньrми словами, участие в процессе следователя, прокурора, судьи 

определяется не их личной тражданекой дееспособностью, а должностньrм 

положением, являющимся условием специальной правосубьектности. 

Уголовно-процессуальная право- и дееспособность имеют ряд 

характерньrх особенностей по сравнеІП1Ю с общим rражданско-правовьrм 

смьrслом зтих понятий. Если по общему правмлу способиость осуществлять 

своими действиями процессуальньrе права и процессуальньrе обязанности 

у физических лиц возникает в полном обьеме с достижением 

совершеннолетия, то для ряда участников процесса наличие такой 

способности не ограничивается возрастньrми рамками. Так, в :ае 
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зюшсимости от возраста потерпевший может своими действиями лично 

осуществлять некаrорьrе права, в частности, давать показання (ст. 49 УПК). 
Зто относится и к процессуальньrм обязанностям св:идетеля, которьrе не 

могут бьrть вьшолненьr никем иньrм независимо от его возраста (ст. 68 
УПК). Процессуальмая дееспособность обвиняемого устанавливщ:;тся с 
учетом возраста, с которого наступает уголовная ответственность (ст. 1 О 
УК Украиньr). НаJІИ'Ше утоловно-процессуальной дееспособности связано 

с рядом условий, которьrе относятся не только к гражданам, но и 

используется для хараrсrеристики тех юридических свойств организаций и 

должностньrх представителей определенньrх государственньrх орrанов, 

которьrми их наделил законодатель . 

В отношении определенного, достаточно широкого круга субьектов 
уголовно-процессуальной деятельности, прежде всего лиц, 

осуществляющих в уголовр:ом судопроизводстве властньrе полномочия, 

можно констатировать, что у них rфоцессуальная правоспособность и 

процессуальмая деесцособность полностью совпадают. Спосс:Убность 

обладать процессуальньrми правами и нести процессуальньrе обязанности, 

т. е. Н<L'ІИЧИе у субьектов право способности, практически всегда означает, 

что у них есть утоловно-процессуальная дееспособность, проявляемая в 

определенной деятельности, в волевьrхдействиях, совершаемьrх ими лично. 

То, что у судьи, про:курора, следователя, зксперта, евидетеля и некоторьІХ 
других лиц процессуальмая право- и дееспособность совпадают, отнюдь 

не снижает само стоятельной теоретической и практической ценности зтих 

понятий. Процессуальмая право- и дееспособность могут заметно 

~личаться у подсудимого или потерпевшеrо. Наличие у них дуmевной 

болезюr, а также недастижение ими определенного возраста при сохранении 

процессуальной правоспособности влечет полную или частичную утрату 

дееспособности. 

Уголовно-процессуальньrй закон уделяет значительное внимание 

требованиям, которЬІМ должно соответствовать лицо, чffібьr стать субьекгом 
уголовно-процессуальной деятельности. В его правовом стmусе вьщеляются 

процессуальньrе права и обязанности, гарантии прав и законньrх интересов, 

правовая ответственность за невьшолнение своих обязанностей. 

Зти nонятия находятся в тесной связи между собой, каторая проявляется 

в том, что процессуальмая правосnособность является предпосьшкой, 

условием обладання субьективньrми уrоловно-процессуальньrми правами 

тем или пньrм лицом. Следовательно , можно считать, что общей 

правосубьектностью как абстрактной способностью к уголовно

процессуальной деятельности (в отличие от .субьективного уголовно

процессуального права как возможности, ставшей уже реальностью) лица 
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обладают еще до того, как начато проюводство по конкретному уголовному 

делу, и не лишаются ее с окончанием процесса [ 3, с. 100] 
При всем том процессуальное положение участника угоповного 

судепроизводства характеризуется не абстрактной, а реальной 

возможностью совершать определенньrе действия и требовать 

соответствующих действий от других лиц. За любьrм субьекrо:м 

(участшr:ком) процесса при производстве по уголовному делу пр.и:знаетсн 

способиость по собственному · усмотрению осуществлять сво.и: , 
обеспеченньrе законом уголовно-процессуальньrе права и обязанности. 

Субьективное уr·оловно-процессуальное право :предоставляет шшу 

возможности пользоваться определенньrми социальньrми блага~пr н 

ценностями. К ним, :к примеру, относятся та:кие охраrоrемьІе законом блаrа 

личности, :как ее неприкосновенность (ст. 29 Конституции УкраиньІ, ст. 14 
УПК), непри:косновенность жилища и тайна перепис:ки, телефонни>. 

переговоров, телеграфной и иной :корреспонденции ( <.:т. ЗО, 31 Конституции 
УкраиньІ, ст. 14- 1 УПК) и др. Субьекrивное право означает и известну:ю 
степеНЬ свободьr, воплощаемую через возможное поведение одного JШд;І , 
н доJDІ<Ное поведение другого . 

Процессуальнан обязанность субьеrсrа вьrражается в необходимости его 

доюююго поведенЮІ, предписьrваемого законом. Например, следоватет. 

обязан: немедленно приступить к производству следствия по 'Іюзбужденном) 

им или переданному делу (ст. 113 УПК); установив, что данное дело емv 
неподследственно, обязан провести все неотложньrе действия, после че1·о 

передать дело прокурору для направления его по nодследствеmюсти: ( с 1 

116 УПК); ходатайства подозреваемого, обвиняемого, его защитниr..а, а 

также потерпевшеrо и представителя гражданскоrо истца, гражданско1 о 

ответчика или их представителей о прои:зводстве следственньrх действ ' 'і і 

следователь рассмаrреть в сро:к не более трех суток и удавлетварить н. , 
если обстоятельства, об установлении :которЬІх заявленЬІ ходатайства, имею' 

значешrе для дела (ст .. 12 9 УПК), и др. 
СоблЮдение уголовно-процессуальной обязанности обеспечиваетсн 

соответствующими мерами принуждения. Та:к, неявка обвиняемо1 о 

потерпевшего или евидетеля по вьrзову следователя в назначенньrй сро,, 
І V 

без уважительнои причнньr предоставляет право лоспеднему подвершу ''· 
их приводу (ст. 70, 72, 135, 136, УПК). Неза:коннЬJе и необоснованнщ 
постановления следователей и лиц, прои.зводящих дознаюrе, nодлежаr 

отмене прокурором (п. 2 ст. 227 УПК). 
Характерное для уrоловно~процессуальн0го права разнообразщ 

реrулируемьіх им общественньІх отношений и их широкий КР.\ 1 

предполаrает возможность участия: гражданина в различн НІ 
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процессуальном качестве в зависимости от оснований зтого участия. 

Учюьшая назначение, характер процессуальной деятельности , 
особенности процессуального nоложения и степень заинтересованности в 

деле, всех субьектов утоловно-процессуальньrх отношений можно разделить 

на следующие группьr: государствениьrе органьr и должностиьrе лица, 

осуществляющие разрешение уголовньrх дел, - орган дознающ следователь, 

начальник следственного отдела, прокурор, суд; граждане, имеющие 

дичньrйупшовно-лравовой или граждансІю-правовой интерес в уголовном 

деле, - nодозреваемьr}r, обвиняемьrй (подсудимьrй), потерпевший, 

гражданс:к.чй истец и rраащансІШЙ отвегш.к, а также mnra, представляющие 
в угш1шшом: судепроизводстве интересьr других суб-ьектов, - защитник, 

представитель потерпевшеrо, rраждансrюго истца, ответчик; представители 

общественньІХ организаций и трудовьrх коллективов - общественнЬІЙ 

обвюштель, общественнЬІй защиrник; иньrе суб-ьектьr, содействующие 

' Іосудеt:рственньrм органам в осуществлении уголовно-процессуальной 

деятельноеrи, - свидетели, зкспертьr, специалистьr, переводчики, понятьrе 
и др. [ 8, с. 448 - 450] . 

В пределах каждой из групп возможна более подробная 

дифференциация субьектов утоловно-nроцессуальньrх отношений. 

Сучетом того, что особенно(.;тЬю уголовно-процессуальньrх отношений: 

является обязательное наличие среди них хотя бьr одного из 

гоGударственньrх органов, ответственньrх за разрешеІШе уголовного дела 

(органа дознания, следователя, начальника следственного отдела, 

прокурора, суда), вполне логично предложить rшассификацию системьr 

уrоловно-процессуальньL'>: nравоотношеІШй, основанную на особенностях 

ее субьекгов. Зто правоотношения, складьІВа.Ющиеся между: 

- государственньrми органами, осуществляющими производство по 

уголовному делу (судом, судьей, проr<урором, начальником следственного 

отдела, следователем, органом дознания); 

- rосударственньrми органами, осуществляющими производство по 

уголовному делу, и другими участииками уголовиото процесса, имеющими 

nравовой интерес в уголовном деле, а также их защитниками и 

представител ями ; 

- государственньrми органами, осуществляющими производство по 

уголевному делу, и представителями общественньІХ организаций и трудовьrх 

коллективов: 

·· государственнЬІми органами и другими лицами, привлекаемьrми в 

сферу уголо вного судапроизводства (свидетелями, зкспертами, 

сnециалистами, nонятьr:ми, переводчикамн и др.). 

Кажднй из указаннь:rХ видов уголовно-процессуальньrх отношений 
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имеет только ему присущие особенности и заслуживает детального 

:изучения:. 
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ТИПОВІ СЛІДЧІ СИТУАЦІЇ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ 
РОЗСЛІДУВАННЯ КОНТРАБАНДИ 

На сьогодні роль і значення типових слідчих с:и::rуацій для орrа

нізацн розслідування: й удосконалення його методики є загально 

визнаними. Вирізнення типових ситуацій і розробка на цій основі 

рекомендацій з методики розслідування окремих видів злочинів необхідн і 

для правильної побудови слідчих: версій, визначення напрям:кj подальшого 
розслідування, виявлення обставин, що мають значе:шrn для сnрави, вибору 

:комnле:ксу та черговості слідчих дій (10, с. 121). 
На початковому етапі розслідування контрабанди в основу типізаці ї 

слідчих сюуацій можуть буm покладені різноманітні критерії (компонеши) : 

а) обсяг та зміст даних, за я:кими порушується кримінальна справа , 

наявність даних про злочин:ця:; б) способи вчинення контрабанди ( ситуаці ·, 
шляхом переміщення поза митним контролем, використання та..Чників , 

фальсифікації митних та інших документів тощо); в) предмети посягання 
(сшуації контрабанди товарів, ваmоти, наркотиків тощо); г) характер 

типової "слідчої картини" (очевидні, неочевидні, прогнозовані); д) crюciti 

учинення контрабанди ( сшуації приготуваин:я:, безпосереднього вчинення 
приховування та використання: результатів контрабандної д:іяJrьності) і 1.д 

Проте для формувания методики розслідування контрабанди не всі назвсll\І 

підстави класифікацій типових слідчих ситуацій придатні. Наприкла".І, якщ1' 
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взяти за основу типізації способи вчинення контрабанди, то таких ситуацій 

може бути більше ста. , 
На наш поглЯд, усі слідчі ситуації у справах про контрабанду, що 

виникають на початковому етапі розслідУвання, доцільно класифікувати 

на три групи в - залежності від обсягу та змісту даних, що послужили 

підставою порушення кримінальної справи та інформації про злочинця. 

Це такі ситуації: 

а) ознаки- достатні дані про вчинення контрабанди, відома особа, 

, яка її вчинила; 

б) ознаки про втшнену контрабанду, особа, яка ії вчинила, невідома; 

в) ознаки контрабаrщи й відомості про злочинця, але останній зник з 

місця: події. 

Перша rрупа типових слідчих ситуацій характеризується наявністю 

достатньої кількості ознак, що вказують на вчинення контрабанди й особу, 

яка й вчинила. Залежно від змісту й обсягу вихідних (початкових) даних, 

заякимІі порушується кри..lІrінальна справа, можуть виникати такі конкретні 

ситуації: 

а) вихідні (початкові) дані - ознаки контрабанди отримано 
працівниками митниці при здійсненні митного контролю під час 

затримання злочинця: з речовим~ дока;5ом безпосередньо під -час незаконного 

nеретину кордону; 

б) вихідні (початкові) дані про вчинення злоЧІшу отримано в результаті 

прикордонного контролю співробітниками Прикордонних військ; 

в) інформацію про вчинення контрабанди отримано в результаті 

здійснення оперативно-розшукових заходів, коли кримінальну справу було 

порушено за матеріалами СБУ або l\lffiC; 
г) інформацію про ознаки вчинення контрабаrщи отримано в ході 

розслідУвання: інших злочинів; 

д) початкові дані про підготовлювалу або вчинену контрабандУ 

отримано із заяв, повідомлень громадян або інформації, що надійшла від 

іІ-ппих правоохоронних органів. 

Перша найбільш типова ситуація характеризується тим, що 

працівники митних органів у результаті здійснення нимимитного КОНІ'ролю 

виявляюгь предмети контрабанди, які за найменуванням, кількістю, 

вартістю, способом переміщення та приховування від митного контролю 

вт.;азують на ознаки контрабанди. При цьому в~дома особа, яка ії вчинила. 

Вихідним мат~ріалом для митннці як органу дізнання служить протокол 

про порушення конкретною особою правил переміщення через митний 

кордон леяних пред.t'Іfетів, що підпадають під ознаки такого злочину, тобто 

виявл:ено самі предметипосяrання, документи і правопорушник(4, с. 325). 
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У таких си:rуаціях кошрабавдист, затриманий з речовим доказом на місці 

вчинення: контрабанди, визнає свою nровину, його -викривають наявні 
докази. 

Це прості сиrуації, "які звичайно сRладаються за так звак.и:ми 

"очевидними" злочинами, коли сам злочин та особа, яка його вчинила, 

очевидні, в:ідомі З самого nочатку розслідування" (3, с. 174). Почат:ковj 
дані, які є в розпорядженні дізнавача, обумовлюють комплекс і 

послідовність проведення невідкладних слідчих дій. Стосовно 

досліджуваної тиnової снтуації такими діями мо)куть бути: а) особистий 

обпrуК, затримання: і доrmт nідозрюваного; б) огляд місця затриман1fя з 

метою з'ясування: обстановки події, виявлення слідів злочину та речових 

доказів; в) сдідчий огляд nредметів, що мають відношеиня: до злочи:ву 

(nредметів контрабанди, документів, трансnортних засобів , тайникіє . 

записних :книжок, листів тощо); г) доnит осіб, які вv..я:вили і спіймали з 

речовим доказом злочИІЩЯ, а також доnит свідків-очевидців про обстав-инн 

злочину та затрИмання:; д) призначения експертиз (трасологічної, 

біологічної, товарознавчої, вибухово-технічної, -балістичної, а такожщхніке·· 

криміналістичної експертизи документів); е) обшук за мkцем nрожива:н.шІ 

nідозрюваиоrо та в іІПІІИХ місцях, де, судЯчи з обставин справи, можуть 

зберігатися документи та інші предм:ети, що мають значеиня: для сnрави. 

Значні труднощі при розсJrідуванн:і Rошрабанди в:и:Ю:ш:кають виnад·ки 
затримання котрабандиста безnосередньо на миmому RОрдоні, коли особ<t, 

незважаючи на наявність доказів, заnеречує са.і\1 факт вчинення :кошрабr.вдн 

й заявляє, що предмети контрабанди їй не належать. Це ск.чадна конфл:іF:ПІа 

сшуація (1 ), в якій інформаційна невизначеність і протиріччя між фактам.ІІ 
вимагають nравильного й кваліфікованого проведення комплексу 

невідкладних сJrідчих дій та оперативио-розшукових заходів. ПepeJrir< і 

nосJrідовність їх nроведення залежить від обставJш конкретної справи і\ 

багато в чому nодібні до розглянутого вище комплексу. Проте особливото 

зиачеНЮІ :в таких сюуаціях набуває слі.д<mй огляд та фіксація виявлених 

nредметів контрабанди, а також nредметів, вилучених nри особистому 

обшуку та затриманні підозрюваного . У разі необхідності до огляду варто 

залучати сnеціаліста-криміналіста, який: допоможе встановити слідн . 

залишені контрабандистом, і довести nрич.етність остан...'!Ьоrо до злочину 

Варто старанно оглянути ІІакувальний матеріал nредметів кокrраба.н;цн, 

звернути уваrу на сам:оробні уnаковки з nаперу, газет, оскільки їх части11 н 

можуть бути виявлені в результаті нащmшх обпrуКів за місцем nроживанш' 

або роботи контрабандиста. Пакувальний матеріал cJriд дегально оmюjв<Н'JІ 

при наявності на ньо:му рукоrmсних nозначок, текстів, цифр, що H:i,цaJ,t 

може послужити предметом :криміна.тrісти'ffіої ексnертизи. 
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Друга типова ситуація хараІСТеризується тим, що початкові /ЩІІІ ІІJ) ІІ 

вчинення контрабанди отримано в результаті прикордонного J<O HTfюmo 

співпрацівни:кіми Прикордонних військ, коли виявлено пред-м:ети nо ся га 1111 н 
і затримана особа, яка переміщує їх. У цьому випадку прикорд01·Ірики 

складають протокол затримання, в якому необхідно фіксувати всі обставини 

В'Шнения контрабанди, місце події фотоrрафують, скnадають схеми й плани . 

При переміщенні контрабанди шляхом обходу митного контролю 

рекомендується вш1зувати маршрут проходження, наявність дорожніх та 

інших знаків тощо. Але незрідка при затриманні прикордонниками 
ЩJавопорушників як безпосередньо на митному кордоні, так і поза межею 

митного контролю протоколи й схеми затримання не оформляються 

на.;·rежним 'Шном (нечітко вШlЗується маршрут слідування, відсутні свідки 

та ін.) , а первинні пояснення не відбивають сутності й характеру 

правопорушення. І як результат цього - при розгляді справ у судах 

пра:єопорушн:ики часто змінюють первинні свідчення, посилаючись на 

незнат& чинноrо законодавства або примушування до дачі зізнавальних 
сюдчень. 

Дізнавач митниці, отримавши початкові матеріали про контрабанду, 

за наявності достатніх даних порушує кримінальну справу впровадить 

невідкладні слідчі дії, перелік і nослідовність яких істотно не в:ідрізняється 

від ситуацій, розглянутих раніше. У цьому випадку обов' язково необхідно 

доnитати предсгавників Прикордонних військ, які виявИли контрабанду; 
й осіб, при цьому присутніх. 

Відомо, що дідрозділи Прикордонних військ України зrідно зп. 7 ст. І О 1 
КГІК України вИступають органом дізнання у справах про порушення 

державного кордону (ст. 75 КК). У зв ' язку з цим на даний час вони не мають 

можливості здійснювати необхідну і своєчасну процесуальну діяльність 

по фіксації й вилученню доказів виявленої контрабанди, а також 

встановленню та затриманню підозрюваних . Тому вважаємо цілком 

обгрунтованою і доцільною nропозицію про надання відповідним 
підрозділам Прикордонних військ України прав органів дізнання у справах 
про контрабанду (2, с. 50). 

Третя, типова слідча ситуація характеризується тим, що початкові 

дані про вчинення контрабанди отримані в результаті здійснення 
оперативно-розшукових заходів . У цій ситуації до початку розслідування, 

як правило, відомі причетні до злочину особи й місце події, дані про 

підготовку, безпосереднє вчинення контрабанди або про результати 
контрабандної діяльності (транспортування, зберігання, реалізація тощо), 

проте інші обставини відомі не повністю. У цьому випадку матеріали 
оперативно-розщукової діяльності є приводом і підставою для порушення . 
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кримінальної спр3БИ й проваджецня невідкладних слідчих дій (п. 1 ст. І О 

Закону "Про оперативно-розшукову діяльність") . До таких ситуацій, 
наприклад, належить учинення контрабанди представниками 

підприємницьких структур при сприянні працівника митниці (7, с . 109), 
коли в результаті оператквної розробки й за допомогою технічних засобів 

.виявляються факщ: контрабанди. 

Відмінною рисою таких ситуацій є раптовість проведешrя комплексу 

оперативно-розшукових заходів, організаційних та слідчкх дій. При цьому 

типовий перелік невідкладних слідчих дій з розглядуваної типової ситуаці'і 

може охоплювати: а) затримання, особистийобшук підозрюваного; б) допит 

підозрюваного; в) огляд місця події; г) огляд предметів контрабанди, місщ, 

іх пркховування: та транспортноrо засобу, в якому вони виявлені: д) огляд 

документів, пред' явленкх митному контролю для переміщення товарів або 

валюти і для перетинання кордону; е) допит свідків; є) общук за місцем 

роботи, проживання підозрюваного (підозрюванкх) та за місцем його 

"зв" язків"; ж) прнзначення: за необхідністю експертнз - товарозв:ав•юї, 

трасологічної, техніко-криміналісткчної експертнзи документів тощо ; 

и) виїмка та огляд до:куь:rентів за місцем роботи підозрюваного; і) огляд 

складських та виробничих приміщень за місцем роботи підозрюваного й 

товарів, що там знаходяться; к) виїмка та огляд дискет і даних, що містяться 
в пам' яті комп'ютерів за місцем роботи й проживання підозрюваного, а 

при необхідності - призначення по нкх експертнзи; л) накладешrя арешrу 
на поштово-телеграфну кореспонденцію (7, с. 109). 

Четверта типова ситуація виникає при розслідуващrі. інших злочинів . 

Вона складна й відрізняється від розглянуткх вище насамперед факшром 

несподіванки, коли ознаки контрабанди слідчий виявляє в результат і 

проведення слідчих дій по іншій кримінальній спр3Бі, не пов 'язаній ·~ 

контрабандою . Такі ситуації харакгернзуються певнимц труднощами їх 

вирішення, обумовлені насамперед часовим факгором - часом, що 

пройшов з момеиту безпосереднього здійснення контрабанди та моменту 

виявлення її ознак. Тому для даних ситуацій характерний незначний обсяt' 

доказової та іншої інформації. 

Основні напрямки розслідування в таких ситуаціях становлять 

. передусім встановлення події злочину та вини особи, ·яка його вчинила. 

Діяльність працівників дізнання (слідства) орієНl'Ована на збирашrя доказів 

та встановлення всіх обставин, що входять до предмету доказування. 

П'ята слідча ситуація характеризується тим, що початкові дані про 

контрабанду отримано в результаті попередньої перевірки заяв і 

повідомлень фізичних та юридичних осіб про підготовлювану або вчинену 

контрабанду, а також матеріалів та інформації, що надійшли від інШІL'\ 
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митних і nравоохоронних органів України та іноземних держав . Основним 

завданням указаних ситуацій є встановлення факту незаконного 

перемііценюr через кордон, а також осіб, nричетних до вЧИlІ.енюr даного 

зло~шну, шляхом використання прийомів та повноважень · суб' єкrом, я:кий 
одержав такі заяви або інформацію. 

У багатьох випадках у подібних сшуаціях відсутній фактор раmовості. 

При nроведенні перевірки шляхом відібранюr пояснень або витребуванюr 

док~ентів . (ст. 97 КПК) незрідка має місце передчасне nросочування 
-інформації , що дає злочин.Цю можливість здійснити заходи по 
nриховуванню слідів контрабандної діяльності чи самому приховатися від 

елідства. 

Такrика проведенюr попередньої перевірки багато в чому визначається: 

а) обсягом інформації, що міститься в заяві (повідомленні), від кого 

отримана інформація; б) . часовим фактором- контрабанда вчинена через 

певний час або здійстоються тільки підготовчі дії; в) суб'єктом отримання 

такої заяви або повідомленюr (митний орган, підрозділи СБУ, :МВС 

та ін. ), тобто чи має такийсуб'єкт право здійсненюr оперативно-розшукової 

діяльності у повному обсязі і які повноваженюr він має в ході такої 

перевірки. 

У зв' язку з цим певних відмінностей набуває розглядувана слідча 

ситуація nри надл'Одженні заяви (повідомленюr) про контрабанду до митного 

органу. За загальним правилом митний орган за заявою, що надійшла, про 

підrотовлювану або вчинену контрабанду повинен прийняти рішення в 

строк не більше 10-ти днів (ст.97 КПК) . За цей час разом із відібранюrм 

пояснень та витребуванням необхіщшх документів митний орган nроводить 

перевірку метода.-,.,:и митного контролю ( мигний огляд транспортних засобів, 

вантажів та інших предметів, особистий огляд, перевірка документів тощо) . 

Крім цього, згідно з Митним кодексом України оперативні nрацівники 

митниці можуть у ході перевірки інформації, ~о надійшла, і до порушенюr 
ь.--рнмінальної сnрави nровести митне обстеженюr територій, місцевості, 

приміщень (ст. 127 М:К); призна~и ексnертизи (ст. 131 МК); nровести 
перевірІ<У окремих сторін діяльності підnриємств (ст . . 132 М:К) та ін. 

Результати перевірки заяв та повідомлень повинні доповідатися 

нача.чьнику митниці, я:кий у виладЕУ виявленюr у перебіrу такої перевірки 

ознак контрабанди nриймає рішенюr про порушенюr кримінальної сnрави 

та nроведення невідкладних слідчих дій, сnрямованих на встановлення й 

закріплення слідів. Типовий перелік і послідовність проведення 

невідкладних слідчих· дій аналогічні першій типовій ситуації, що 

розглянута раніше. 

Друга група типових слідчих ситуацій виникає nри виявленні 
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предметів контрабанди на митному кордоні, коли особа, яІ<:а вчинила злп'ЛІІ 1 

невідома. Це так звана "безгоспна" контрабанда, яка останнім часом '' 
Україні набула . погрожуючого характеру. Тільки в 1996 р. паркотич 111 

речовини було виявлено й виЛучено в 310 випадках (понад 1,584 т), з ШІ\ 
у 135 випадках (567,64 кт) мала місце безгосnна контрабанда(43 ,5%) . \1 

nорівнянні з 1994 р. вона збільшиласямайже в 2 рази( 5, с. 18-19; б , с . б) 

Такі ситуації, на відміну від першої групи типових ситуацій, є мен" ' 

сприятливmІИ, оскільки д.іТЯНИХ харакrерн6 висшшй сrупінь інформаційно І 
невизначеності- відсутність даних про особу, а коло інпnrх д,жерел длн 

розшуку злочинця вкрай обмежене. У подібюІх ситуаціях кримінзльІJ :t 

справа порушується за фактом виявлення злочину при відсутності ocoбJ·t 

підозрюваної у його вчиненні. Тому першочерговим завданням ! 

встановлення особи злочинця, її розшук, затримання та викриття 

Діяльність працівника дізнання (слідства) має бути спрямована m 
виявлення й систематизацію максимальної кількості доказової та 

орієнтовної інформації, що хараrсrеризує особу злочиrщя й злочинни 11 

характер події. У зв' язку з цим особливо важливого значення набувас 

використання даних, що містяться в криміналістичній характеристищ 

даного злочину: про предмет посягання, його індивідуальні особливості. 

кількісно-якісні характеристики, яісі можуть вказувати на вікові, фахові та 

інші особливості злочинців; про спосіб вчинення контрабанди та 

приховування слідів злочину, що звужує коло осіб, серед яких необхідно 
шукати злочинця; про залишені сліди на місці злочину; що характеризують 

стать, вік, психологічні риси, фізичну силу зло ... шнця, його фахові навичю• 
та вміння, кількість осіб, які брали участь у вчиненні контрабанди:; щю 

типові риси особи контрабандиста. 

Усnішне вирішення розглядуваної ситуації, тобто встановлення тіl 

викриття особи винного, значною мірою залежить від таких чинників, як: 

а) висококваліфіковане nроведення огляду місця подіі~ включаючи огляд 

предметів контрабанди та місць їх приховування; б) допит свідків

очевидців, а за їх відсутноуті дії мають бути спрямовані на їх виявлення; 

в) залучення спеціалістів кінологічної служби митниці або прикордонників . 

оскільки шляхом проведення вибірки по "гарячих слідах" за допомогою 

спеціально тренованої службово-розшукової собаки можна встановити 

котрабандиста по запахових слідах; г) перевірка результатів оглядів та 

допитів за криміналістичним обліко~ (дактилоскоnічним, за способом 
вчинення, за ознаками зовнішності тощо); д) вивчення матеріалів архівних 

кримінальних справ даної категорії (розкритих і нерозкритих) шляхом 

Еорівняльного аналізу способів вчинення контрабанди (розслідуваного та 

вказаного в архівній справі). Встановлення аналогії у прийомах способу 
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вчинення: контрабанди дозволяє висунути версію, що до JЮ'Ісл і ; \У ' '·' ' н" 
сnрави може бути причетна дана особа; е) взаємодія митних щн :І ІІ І І І 

Прикордонних військ, підрозділів СБУ та МВС з метою ефсt<Т І1ІІІЮ І\І 11 

висококваліфікованого проведення nочаткових слідчих дій та оnерати І ІІ ІО 

розшукових заходів та ін. 

Тому на основі аналізу внщев:казаноrо для розв'язання розглядувана!" 

проблемної ситуації можна рекомендувати такі nочаткові слідчі діі й 

оперативно-розшукові заходи: а) огляд місця події, вкшочаючи огляд 
предметів контрабанди та місць їх приховування; б) використання 

службово-розшукuвих собак; в) виявлення можливих свідків та їх допит; 

r) ПІ_,шзначення за резуш,татамИ огляду криміналістичних експертиз ; 

д) с:кл:адаJПІЯ (або nоставлення завдаrша про складання:) композиційного 

портрета особи, яка вчинила контрабанду (якщо злочинця хтось бачив); 

е) nеревірк'l за криміналістичними обліками (дактилоскоnічно:r..rу, за 

способом ут.m:еюш, за ознаками зовнішності); є) nоставлення завдання 

про встановлення особи, я-ка вчинила контрабанду, оперативним шляхом 

та ін. 

Третііі ГІ!уnа типових слідчих ситуацій є більш сприятливою для 

nочаткового етапу розслідування; оскільки особа контрабандиста відома, 

але останній зник з місця злочину. Як правило, вона поєднує конкретні 

ситуації, коли контрабанду ВF.ЯВШІ:ють у момент безnосереднього вчинення 

аезаконноrо nеJ)еміщення через кордон або nicm йоrо вчинення. Наприклад, 
здійсн:юю':ІИ митний контроль потяrу "Москва-Донецьк" на посту "Топшrі", 

інспектор Куп'янської митниці оглядав v.упе. Пасажирам купе було 

nоставJrено заnитання про наявність переміщуваних наркотиків, зброї та 

боєприпасів. Отримавши негативну відповідь, інспектор вирішив оглянути 

чорну шкіряНу куртку, кишеня якої підозріло відвисала. Проте з верхньої 
полиці зіскочив хлопець, вихоnив з кишені курт:ки nістолет і, поrро:ж:уючи 

ним, зник з місця nодії. При додатковому огляді працівниками митниці на 

полиці під м:атрацем була знайдена граната з запалом до неї. Крім того , у 

купе було виявлено целофановий nакет з особистими речами злочинця, 

яю.-.й зник, серед яких була заnисна КНИЖШі з телефонllі'Ш й адресами, а 

також його фотографія ( 9, с. 11 ). 
Основні наnрямки розслідування в даній ситуації повинні бут,и 

орієнтовані на дослідження матеріальної обстановки на місці події , 

виявлення, збір і фіксацію доказової та орієнтуючої інформації про подію 

злоч:ину й особу злочикця, який зник У цій ситуації дії працівників дізнання 

(слідства) мають бути спрямовані на негайне переслідування: злочинця по 

"гарячих слідах" та на його затримання, а також на збір даних, що 

характеризують особу розшукуваного, виявлення його зв'язків , 

199 



встановлення можливого місцезнаходження або появи, вжиття заходів 

для затрималня злочmщя й доставлення його за місцем дізнання (8, с . 37-

42). 
Аналізована ппюва слідча сюуація є різновидом першої та другої групя 

ситуацій, розглянутих раніше. Тому найбільш оптимальний комплеЬ"С 

початкових слідчих дій у даній ситуації може виглядати таким чином: 

а). огляд місця події, вюпочаючи огляд предметів контрабанди та місць їх 
приховування; б) допит свідків- очевидців, співучасників (якщо такі є) : 
в) допит осіб, які можуть дати відомості про злочmщя та його спосіб яаптя 

(родичів, товаришів по службі, знайомих); г) затримання й особистий обшук 

підозрюваного; _д) допит підозрюваного; е) обіnук за місцем проживання 
та його "зв"язків"; є) при необхідності призначення криміналістичних 

експертиз (за предметами посягання або результатами оглядів) та ін. 

Паралельно зі слідчими діями здійснюються оперативно-розшушші іі 
організаційні заходи, до числа яких належать : а) використання: службово
розшукових собак; б) переслідування злочинця, який зник з місця події, 

по "гарячих слідах"; в) виявлення можливих свідків та їх допит: 

г) прочісування й обстеження місцевості із залученням ПрикордоНЮІ.· 

військ у районі місця події; д) проведення загороджувальних заходів. 
е) складання (або поставлення завдання про складання) композиційно!"< ! 
портрета особи, яr<а вчинила контрабанду; є) складення розшукови., 

орієнl)'вань злочинця; ж) накладення ареш1)' на поштово-телеграфну 

кореспонденцію; з) оперативне спостереження у місцях вірогідної пuянІІ 

злочинця; и) б ло :кування можливих місць відходу або перебувашrn злочин І \ІІ 

та ін. 

Підсумовуючи викладене , вважаємо важливим відзначити, що 

розглянуті типові слідчі ситуації та відповідні їм основні напрям І\ н 

розслідування багато в чому є умовними. Останнє пояснюється тим, що 

запропоновані системи слідчих діЙ, оперативних та організаційних заход1н 
значною мірою залежать :від індивідуальних особливостей ситуацій, що 

складаються, неповторних і часто випадкових чинників (хвороба Мн• 

тимчасовий від'їзд свідr<а; відсутність ,службово-розшукової собаки. ;І(НІ 

транспоРІУ для переслідування контрабаидисrа, який переховується, тощо) 

які ,змінюють Послідовність запропонованих дій. Тому допусІ<аЮТьсн •• 
інші можливі алгоритми дій по розслідуванню вирізлених тиПОІІІІ 

ситуацій, оскільки діяльність 'працівників дізнання (слідства) у цмш 
напрямку виСІ)'ПаЄ глибокотворчим процесом. 

Список літератури : 1. Баев О .Я. КонфликтнЬІе ситуации на предваритет.н" І 

следствии (основьІ предупреждения и разрешения). -Воронеж: Изд-во Ворuн< 1 
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М.Є.Шумило, 

канд. юрид. наук 

ДО ПИТАQНЯ ПРО ШКОДУ, ЗАВДАНУ ОСОБІ 

НЕЗАКОННИМ КРИМШАJІЬНИМ ПЕРЕСЛІДУВАННЯМ 

В абсолютній більшості кримінально-процесуальна діяльність 

провадиться щодо осіб , які дійсно вчинили злочини. Тому застосування до 

них правообмежуючих заходів є виправданим і справедливим. 

Обгрунтовані й зюсонні дії орrанів правосуддя й розслідувюшя в таких 

випадках учиняються в ішересах усього суспільства й спрямовані прwи 

тих, хто порушує йоrо заRОни. Ці дії правоохоронних органів позитивно 

сприймаються rромадянами, отримуючи підтримку в них, сприяють 

виникненню бажання надавати органам 'кримінальної юстиції допомогу, 

чим зміцнюється їх авторитет і довіра. 

На жаль, дуже часто в сферу кримінального процесу втяrуються особи, 

які не вчиняли злочинів. 

У силу об' єкrивно існуючих причинно~наслідкових зв' язків незаконне 

кримінальне переслідування завдає шкоди особистим і публічним 

інтересам, посяrає на нормальне функпіонування цілої системи суспільних 

відносин особи у сфері конституційного, цивільноrо, кримінального, 

кр:и:міна..JІьно-процесуа;'Іьноrо, трудовоrо, житловоrо, пенсійноrо та інших 

галузей права. 
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Поняпя шкоди в кримінально-nроцесуальному законодавстві 111 

розкривається. Воно традиційно розроблялося в науці цивільного пр;~н, І 

при аналізі такнх категорій, як правопорушення і відповідальність. Але 111 

не означає, що дана nроблема є індиферентною для кримінального npoцct:y 
Необхідність використання положень цивільно-правових конетрукді і·і І ' І 

цієї проблеми в кримінальному процесі пояснюється правильністю йо1 11 
тлумачення в контексті кримінального nроцесу і дозволяє уникнути загро· н• 

використання цього понятrя в різних значеннях у різних галузях в меж: І 

однієї системи права. 

Із змісту ст. 440-462 ЦК можна зробити висновок про те, що цивіт . н ' 
законодавство розрізняє майнову і фізичну ІШФдУ. При цьому об'єюшt 

майнової ШІ<ОДИ є витрати, втрата або поШІ<ОджеННЯ майна й неотрн м<ІІІІ 

nрибутки, які потерпілий міг би отримати, якби йому не заподіюван;н'' 
шкода. Фізична шкода- це УШJ<Одження здоров' я або смерть громадт~І ІІІ 1 

В юриднчні:й літерюурі поняття шкоди тлумачиться Ію-різ:но~ І \" 

Наnриклад, М.Я. Шимінова вважає, що шкода являє собою будь-и 1 1 
зменшення соціальних, особистих чи майнових благ громадян, органіЗ:1ІІІІІ 

держави (9, с. 36). М.С. Малеїн пов 'язує визначення цього поюл-ІІІ 

правопорушенням, оскільки останнє завжди шкідливе (4, с . 12) . ВоІІІІ 
порушує нормальне функціонування суспільних. відносин, 111 

охороняються законом. Відносини в такому разі не розвrmаються, зазн<І tt tІ 

перешкод, утруднюється їх функціонування. На його думку, ШJ\О І І,t 

соціальне явище. Вона є наслідr<ом посягання на суспільні відносинл . 111 

призводить до порушення охоротованих законом nрав та ішересів дер)t,; 1111 
організацій і громадян. М.С. Малеїн вказує, що шкода виражаєп. 11 
сукупності негативних наслідків правопорушення, що являють соtщІІ 

порушення правопорядку, дезорганізацію суспільних відносШІ і oдJIO'Jat "" 
(хоча й не завжди) зменшення і руйнуванняякого-небудь блага, цінноt:• 11 

суб ' єктивного nрава, обмежує користування останнім, свободУ, по в-:щнt 

іншихсуб'єктів (5, с.8, 9). Дане понятrяшкодиєзагальнимі, нанашrЮІ'J ІІІ І І 

не враховує повною мірою її особливі ознаки при вчиненні незюсОІІІІІІ 

дій органами слідства й правосудця. Так, шкода в ході проваджелttи ІІІ! 

кримінальній справі мо~ бути завдана громадя:н:ю,у не тільки в резут. • , 111 
криМінально-процесуального правопорушення:. Пізнавальний хар< І\ ІІІ• 

даної діяльності незрідка зумовлений ризиком, що не викшочає завf\:tІІІІ • 

шкоди особі без ознак складr відповідних правоnорушень. Крім. t (І•'"' 

суб'єкти крllі\1інально-процесуальної діяльності з урахуванням трудІнІнІІ 

у пізнанні обставин вчиненого злочину можуть допускати помилюr 1 

порушуючи формальних вимог кримінального й криміналІ.,' 

процесуального законодавства. Тому шкода внаслідок криміна JІІ "' 
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оцесуального nровадження може завдаватися особі як в результаті 

авоnорушення, так і nри відсутносrі його ознак 

В.Т. Смирнов і А.О. Собчак вважають, що шкода в загальному її 

аченні - це ті негативні наслідки, які настають nри nорушенні чи 

~меженні майнових або особистих немайнових nрав і благ. У даному 
нтексті шкода - це не власне порушення nрава чи бл~а, а майнові 
слідки такого порушення: (8, с.58). Однак це не так. Недотримання:, 

мо, вимог закододавства уже припиняє, стримує розвитоквідповідних 

авовідно син, отже, завдає шкоди нормальному їх функціонуванню. Тому 
соціальному значенні факт nорушення nриписів встановлених nравЮІ . 

уже Є ШКОДОЮ. 

Факr завдання шкоди цінностям, що охороняються законом, не завжди 

співпадає в часі з · шкідливими наслідками. Незрідка за певних умов вонИ 
можуть наставатичерез певний nро:міжок часу. Це характерно для наслідків 

незаконного ·кримінального переслідування. 

Так, сам факт порушення кримінальної сnрави, застосувания заходів 

nроцесуального nримусу до особи чи її засудження ( навіть ІФЛИ це вже 
буде визнано незаконним) може негативно вnливати на соціальний статус, 

ділову активність, ycnix у підnриємннцькій діяльності, вИкликати недовіру, 
породжувати nідозру до неї серед її оточення:. Нагадування про віддалену 

пшоду поясюQється не лише її вразливісnо, а й рівнем nравово1· культури в 

сусnільстві, ставленням населення до органів nравосуддя: й розслідування:. 

Наnриклад, за часів РадянсьІФї владИ у населення про суд сформувалася 

думка як про карний інститут, який діє "безпомилково". Тому в:юrра вдаюш 

або закриттrя: кримінальної сnрави за реабіліrуючими підставами незрідка 

населенням nояснюється підкупом суддів, слідчих чи npoкypopin , що , 

зрозуміло, залишає у свідомості негативну думку про особу, яка була 

незаконно лідцапа кримінальному переслідуванюо. 

Таким чином, під шкодою, завданою незаІФнними діями органів 

дізнання, поnереднього слідства, nрокуратури чи суду невинним 

громадянам, слід розуміти різницю між соціальним, nравовим, моральним 

та фізичним: с:rаном особи, який був до nочатку кримінально

процесуального nровадження й настав або може настати як наслідок nісля 

його за:rdнчення. 

Ддя: визначення nоняття шкоди, завданої громадянину незаконним 

кримінальним nереслідуванням, важ.J:rиво визначити її характер. У 

наукових джерелах відсутня єдність думок щодо характеру цього поняття. 

Так, М.С. Малеїн вважає, що характер mкоди визначається залежно від 

об' єюу посягання: та її наслідків ( 4, c.ll ). Т.М. Медвєдєва більш грунтовно 
nідійшла до в:и:_Рішення діної проблеми. й стверджує, що харакrер будь-
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якої шкоди зумовлений об' єкrом посягання, суб'єктом відповідальностj , 

діями уповноваженої особи, якщо вона сприяла виникненню або 

збільшенню щкоди (7,c.l39). 
Зрозуміло, що кожний вид шкоди має свої особливі риси. Це повною 

мірою стосується й шкоди, завданої громадянину нєзаконни.м:и діями 

органів розслідувашrя і правосуддя. Характер шкоди тююж за:тrежить від 

того, хто її спричиняє. Насамперед, підвищена соціальна шкідливість 

незаконного кримінаJrьного переслідуванНя обJІ>ювлюється тим, що його 

причиняють ті посадові особи, які відповідно до вимог законодавства 

зобов' язані дбати про законність тимчасового обмеження прав і свобод 

тромащrн при виконанні своїх службових обов' язків. Баж11ивим є й те, що 

ці посадові особи, виносячи процесуальні рішення, по суті, складають акти 

влади. Останні характеризуються тим, що виражають публічні nриписи і 

всі особи та організації, яким вони адресовані, зобов' язані їм підкорятися. 
Шкідливість кримінально-процесуальних дій обJІ>ювлена ще й тим, 

що посадові особи, які здійснюють кримінальний процес, із різних варіантів 

nоведінки вибирають найшкідливий, який нехтує інтересами суспільства 

й суб'ктивними правами громадян. Це свідчить про байдуже ставлення 

чиновників до інтересів і прав людини, а незрідка й про зловживання 

наданими їм повноваженнями. 

Діючи таким чином" посадові особи завдають значної шкоди не тількн 

інтересам окремої особи, ш:rе й публічним інтерес&VІ . Кожне nорушення 

· кримінального переслідування проти· невинної особи є насиллям над нею. 
що призводить до озлоблення людини проти існуючої влади. Остання: н 

такому випадву втрачає своїх прибічників і наживає собі ворогів. При цьому 

не береться до уваги, що вmцою цінністю, ЯІФЮ володіє держава, є вихована 

на засадах законності людина (З,с. 5 96). Громадянин перестає вірити в ідею 
законності. У його очах втрачається повага до закону й влади. ВиникаюТJ, 

чмніви щодо здатності останньої дотримуватися власних законів. У 
резуЛьтаті, зменшується соціальна база держави. У цьому аспеrсті шкода 
визначається як публічна категорія. 

Характер шкоди, завданої необгрунтованим :кримінальним 

переслідувашrям, визначається наявністю чи відсутністю умислу суб' єкrі в, 

які ведуть кримінальний процес. Правильно зазначав свого часу 

М.М.Аrарков про те, що закон nов' язу є відповідні наслідки завданої шr<ОдІt 

з тими випадКаМи людської поведінки, коли особа, яка порушила норму. 

зробИла це ненавмисно чи по необережносгі (1, c.l45). Так, аналі·1 

матеріалів слідчої та судової nрактики свідчить про те, що найчастіш І.: 

завдається шкода особі в ході провадження по кримінальній справі в 

, результаті необережного, неуважного ставлення посадових осіб до 
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вююнання своїх службових обов' язків. П:ри цьому вони не н J(І н І І ІІІІ 111 111 ,, 

усвідомшоють важливість своїх публічних функцій перед суl. ІІІ J ІІ ·І 11111 , ,, 

ці.тrому і перед ко:нкретни:ми rромадянамизокрема. ШІ<Оду в таІ\ІІ ,\ ІІІІІІІІ 11 1 

можна умовно назвати необережною. Як зазначалося вище, 'ІРУІ~ІІІІІІІІ 

пізнавального процесу в ход/ кримінально-процесуальної діяJІІ,JІІІ 11 

нерідко спричиняють завдання шкоди виНними діями органів ді'ІІІ:НІІІІІ 
попереднього слідства, прокуратури й суду, іншими словами, коли ОСНІІІ 

діють в стані ризи:ку, або, не усвідо:мmоючи, останнього , дorrycl<J:UOТ~.t:н 
помилки. 

Нарешті, шкода може бути завдана й злочинними діями органів влади. 

При цьому треба мати на увазі, що дізнавачі, слідчі, прокурори та судді 

вважаються суб' єктами кримінально-процесуальної діяльності до rого часу, 

поки вони діють у :межах своїх повоноважень. Коли ж вони відсrуnають 

від них, то пріоритетними стають особисті мотиви. Починається 

зловживання владою, і завдається шкода як публічним, так і особистим 

інтересам громадян. В таких випадках шкода є результатом злочинного 

недотримання обов' язків, передбачених законодавством. Тут чітко 

простежується прямий причинний зв' язок між незаконними діями 

відповідних органів і шкідливими наслідками. Більше того, відповіДна 
посадова особа, відсrупаючи від вимог закону, передбачає можливу шкоду, 

усвідомшоє небе·шеЧІШЙ характер своїх діянь. Та:ку шкоду можна назвапr 

кримінальною. 

Характер шкоди повною мірою визначається й об' єкто:м посяrаю-ІЯ. 

Завдання шкоди більш значимим цінностям робити ії більш вразливішою . 

Незаконне кримінальне переслідування спричиняє шкоду фізичним , 

психічним та моральним цінностям людини. В юридичній літературі 

охоронювані цінності поділяються на абсолютні й відносні. До абсоmоТІ 1 их 

сnраведливо відносять життя, здоров'я, честь, rідність і свободу шодини. 

Інші блага є відносними (2, с.271). У ст. З Констиrуції України вказується, 

що людина, її жипя й здоров' я, честь і гідність, недоторкашnеть і 6eзnerv·1 

ви.значаються найвищою соціальною цінністю . 

У наукових джерелах і в законодавсті залежно від об'єкту посяганЮІ 

шкоду поділяють на 1)', що має виражений вартісний характер, і 1)', що 

позбавлена цих ознак, іншими словами, майнову j моральну. Зрозуміло , 

що незаконна І<римінально-процесуальна діяльність серйозно підриває 

економічне становище потерпілого. Він незрідка позбавляється заробітної 

плати, несе збИТІ<И за вартість юрИдИЧНИх послуг тощо . 

Особі таRОж завдається моральна шкода, об'єктом ЯІ<ОЇ є честь і гідність. 

Ця ппсода послабшоє життєздатність, здоров' я і сили людИJ!И, прюводить 

до душевних сіраждань і мук. 
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Можливість різнобічноі: участі особи в соціальних зв' язках, що 

складаються в сусnільстві, визначає широке коло інтересів громадян, що 

nідлягають nравовому захисту. · Тому будь-які обмеження чи перешкоди в 

реалізащії nрав громадяюrна розцінюються як шкода в різшfх сферах 

nравового регулювання. 

При недотриманні норм кримінально-nроцесуального законодавства 

nорушуються констюуційні норми, що становлять засади абсолютШfх 

nрав громадян держави (nраво на свободУ та особисту Н:едоторкаюrість, 

недоторканність житла, nраво на таємницю листування, телефонних розмов, 

телеграфної та іншої кореспонденції, nраво на особисте й сімейне життя, 
nраво на працю). Тому не випадково кримінал:ьШfй процес називають 

частиною конслпуційноrо права, оскільки основні його засади зафіксовані 

в конституціях багатьох країн (6, c.l8). 
Оскільrси кримінальШfЙ nроцес є однією з основШfХ форм застосjтвання 

норм кримінального nрава, то nроцесуальні nравопорушення незрідка 

nризводять і до порушення кримінального законодавства. Недотримання: 

норм кримінально-процесуального законодавства може знаходитися Е 

nрямому nричинному зв' яз:ь..-у з обмежеюmм пенсі:йних, житлових, трудових 

nрав громадян. 

Таким чином, порушення нормального режиму функціонуван:ня 

кримінально-процесуальних відносин може дезорганізувати 

функціонування nравовідносин в іШШfх сферах nравового регулювання, 

що пояснюється п<Jрушеюrям норм об'єктивного nрава, а це призводить до 

порушення nрав громадян. 

У зв' яз:ку з вищесказаним можна зробити висновок, що шкода, завдана 

особі незаконним кримінальШfм переслідуванням, - складне соціальяе 

явище; об'єктом її посягання можуть бути встановлений правопорядок, 

майно, честь, гідність, репутація особи. 

Залежно від об'єкта посягання шкоду слід поділяти на правову 
(публічну), майнову й моральну. Бона також може бути завдана особі в 

різних сферах правового регулювання (конституційного, цивільного , 

пенсійного, житлового та ін.). 
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канд. юрид. наук 

llРОБЛЕМЬІ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 
И КОНТРОЛЯ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Деятельность органов транспортной прокуратурьr и ведомственного 

( вневедомственного) Ісоптроля направлена на обеспечение режима законо
ИСІ!олнения в системе железнадорожного транспорта. 

Про:курорс:кий надзор :как форма осуществления государственной .вла

сти является одним из епособов обесnечения верховенства за:кона. Надзор

ная: деятельность прокурора по обеспечению 3аконности строго реrламен

тиро:вана законом и облеч:ена в оnределеннЬІе процессуальньІе формьr. 

Контроль же- зто обязательньrй злемент общей уnравленческой дея

тельности государственного аnпарата и общественньІХ организаций, функ

ция, при:сущая всем государствеюrьrм органам. Контроль, как верно заме-

, тил Б .И. Пупrnс:кий, состоит в вьrявлении отклонений от nредписюrnогс 

порядка и реаr.ировании на такие нарушеюUІ [14, с. 65] . Орга.иьr ІФнтроля 
обеспечивают контроль за собшодением не только законов в собственном 

смьІсле зтого слова, rю и соответствующих им: подзаrrонньІХ, а также ве

домственньІХ нормативньrх актов в nределах их :компетенции. 

На желе3нодорожном транспорте, как и во всех отраелях народного 

хозяйства, организован внутриведомственньlЙ :контроль хозяйствеиной и 

финалесвой деятельности nредприятий и хозяйственньrх организаций. Ре

визия осуществляется вьІШестоящим:и органам:и (Министерством транс

порта, управлениями и отделеНИЯl'vш дорог, трестами, врачебно-санитар

ньrми слуя<.бами и т.д.) , которьrм подведомственньr предприятия, учрежде

нтш и организации железнодорожного транспорта. Непосредственное ру

:ководство контрольно-ревизионной работой на железнай дороrе осущест

вляет финансовая служба и её отдел ревюий, в :котором имеются специа
листьr-ревизорьr по доход&ч и расходам. 

При осуществлении надзорной деятельности транспортиьІЙ прокурор 
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ВС'І}'пает в правовьrе отношения с субье:кrами железлодорожного транс

порта без вмешательства в хозяйствеиную и иную деятельность, не 

урегулированную законом. Когда подиадзорньrй орган уююняется от вьІ

полнения своих обязанностей по правообеспечению, транспортньrйпрш{)'

рор, реализуя свои полномочия, предписьmает ему поведение, предус:мот

реІШое законом, поскольку конкретное прокурореко-надзорное nравоотно

шение возникает только при наличии юридического фаь."Га (каковьrм явм

ется нарушение закона) . 

В настоящее время в наутюй литературе преобладает точка зрени!І, 

что обье:кrом воздействия прокурорекого надзора вьrС'І}'Пает законоиспол

нительная деятельность поднадзорньrх органов, т.е. особо оговореІШое за

коном поведение, обье:кrом же воздействия контром- деятельность юри

дических и физических лиц в производствеином и хозяйствеІШо-финансо

вом аспекгах. Исходя из того, чго производстве:нная и хозяйственно-ф:и

нансовая деятельность учреждений; должностньrх лиц по основньrм пара

метрам регламент:ирована законами, Ю .М. Грошевой и ДИ. Пьnnнев де

лают вьmод, что органьr контром в определенной мере осуществЛ!ІЮТ про

веркуисполнениязаконов [3, с. 38]. Мьrразделяем з-rуточкузрения. Види

мо, дм того, чтобьr отграничнть прокурорский надзор от контром, зак,> 

нодатель и ввел в теорию дм nервого понятие "надзор" . 

Контроль, которьrй осуществмется на железнай дороге ревизорсю1м 

ашrаратом, носит всеобьемлющийхара:кrер, пронизьmая все стороиьr функ

ционирования органов транспорта, обеспечивал призтом не только её за

коІШость, но и целесообразность, и зффе:кrивность. Такое положение nо

звомет транспортной прокуратуре при осуществлении надзора за соблю

дением законов взаимодействовать с органами ведомственного колтроля. 

При взаимодействии обе стороньr обязаньr орган:изовьтать даннЬІе отно

шения и позтому в каждом конкретном случае фу:нкцию ерганизатора бе
рёт на себя то один, то другой орган. При зtом взаимодействие направлено 

на достижение согласованности их действий с целью успешного решения 

задач, стоящих перед ними. 

Применительно к нашему предме-rу исследования наиболее точное оn

ределение данного понятия дал В.К. Зв:ирбуль . По его мнению, взаимодей

ствие - зто всякал согласованная деятельность государствелньrх органов и 

общественньLх организаций, :к:оторьrе не находятся в зависимости друг от 

друга по вьшолнению общих задач [6, с. 144]. 
Обобщая вьrсказанньrе в юридической литературе взгЛ!ІДЬr, в качестве 

, принципов взаимсдействия органов следует назвать : 

а) плановость основьr взаимодействия и соответствие зтой совм:естно}і 

деятельности требованням законности и социальной справедливости; 
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б) своt;временность вЬІбора оптимальньтх фор\t взаимодействия: 

в) обязательность обмена инфор;-.tациеіі и полнота её использования с 

це:тью обеспечения зффеrсrивности той или иной фор:-.tьr взаююдействия; 

r) строгое разделение функций взанмодейств;.1оІUих сторон на основе 
ИХ КО\ІПеТСНЦИИ: 

.:х) nо.:rчинение всей деятельности взаимодействующих сторон общей 

це.ти - ВЬІЯВ.1ению и устранению нарушений законов. а также причин н 

ус.1овий. ю1 способствующих: 

е) са\юстояте.lьность каждого органа в осуществпении принятЬІх про

филзкп-J •-tсских рско.\Існдсщий. 

К принципи~t взаимодействия относят также гласность, массовость, 

всеоб-ьемлемость, непрерьшность, дсйственность, об-ье:Ктивность, науч

ность, зкономичность и др. (7, с. 149, 150]. 
Взаимодействие между органами транспор-'Гной Прокурюурьr и ведом

ственнЬІм контро.'Jем по своей природе относитсЯ к типу взаимоотношений 

~Іежд:; раЗ.lJИЧНЬІми нейтральньтми ·об-ьектами [1 , с. 38; 10, с. J 12], в том 
чис:те на же.1езнодорожном транспорте. 

Полномочия органов транспортной прокуратурьт сводятел в основном 

к. припяти:ю мер по своевременному устрансни:ю любьrх парушений зако

на, от кого бЬІ они ни исходили, к восстанов!Іению нарушенньrх прав и 

прІївлечению виновньrх к установ.1енной законоr-1 ответственности. В то 

же время правомачия ревизореких аппаратов предполагают вмешательст

во в оперативно-хозяйствеинуЮ деятельность железнодорожноrо транспор

та, проверку её деятельности с точки зрения целесообразности. По пред

мету регулирования транспортная прокуратура осуществляет надзор за пра

'вильньrм и единообразньш соб.1Юдением законов на транспорте, в необхо
димьІх СJІУ"Іаях прибсrая к по\ющи сnециалистов. 

КонтролируюІUие органь1 своим предметом регулирования иМеют тех
нологический процссе персвозки грузов и nассажиров, производство, фи

нансово-хозяйственную деятельность. При вьmвлении причин, способст

вующих nравонарушен ням, или фактов несобmодения закона органьr про

куратурьт. как правило , восстанавливают нарушеннЬІе права, обращая вни

мание соответствующих органов, хотя в необходимьтх случаях и сами: при

влекают винов:нь1х к ответственности. Контролирующие органьr проводят 

любьrе проверки по вопросам, которЬІе урегулируются нормами права. ОнИ 

наде:~еньJ полномочиями самостоятельно оперативно устранять вьmвлен

ньrе нарушения , вnлоть до отстранення виновньrх от должности. 

Взаимодействие nрокуратурьr с органами контроля преследует три ос

нов1-іЬlС цели: 

-- повьrшение зффективности функционирования системьr . правообес-
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печения; 

- увеличение практической отда'Ш прог.-·урорского надзора и ведомст-

венного конrроля; 

- усиление теоретической основьr практической деятельности данньrх 
органов. 

Главная же цель взаимодействия - зто вь1работка единого подхода к 

решению задачи укрепления законностк 

В конечном итоге достижение зтих целей п03воляет добиться установ-

ления не только форммьного, но и реального господства закона во всех 

сферах деятельности транспорта и тем самьr~-І способствует формирова

нию правового государства_ Такой же точки зрения придерживается и 

АФ.Козлов [8, с_ 16]_ Однако, как обоснованно, на наш взгляд, подчерки

вает В.Н_ Кудрявцев, '·прежде че~І говорить о форчах взаимодействия ка

ких-либо органов, надо решить вопрос о возможности такого взаююдей

ствия" [9, с. 18-23], для чего необходимо сначала сравнить функции дан
ньrх органов. 

В соответствии со ст_ 5 Закона Украиньr ··о проl\.--уратуре" одной из ос

новньrх функций прокуратурьr является надзор за соблюдением законов 

'всеми органами, пр~приятиями, учреждениями, организациями. долж :но -

стньrми лицами и гражданами. Зто положение находит свое отражени ;о и в 

юридической литературе [13, с. 9-10). 
Аналогично ревизорекий аппарат строго поjчинен opraнa ~t 

соответствующего вида транспорта, (наnример, финансово й С.'І)'/І\-бе управ 

лений железньrх дорог) и проводит ревизип согласно усгньrм уt:азаниям 

или планам, утвержденньrми соответствующими службами. Мьr придер

жнваемся мнения, что взаимодействие транспортной прокуратурьr, zневе

домственного контроля и ревизореких аппаратов транспорта происходит 

посредством координации деятельности названньrх субьектов и полученн

ем транспортной прсжуратурой ог остмьньrх информации о правонаруше

ниях и их причинах. 

Однако надо иметь в виду, что нельзя допускать подмену транспорт

ньrми прокурорами рабогьr органов контроля даже в том случае, когда про

куратура вл'адеет метода.м:и, присущими даиньrм органам_ Следует, считаем, 

разделить точку зрения В.Н. Гусарова и Н.В. Руденко о том, что задача 

прокуратурЬІ состоит именно в том, 'ГГОбьr не подменять указалньrе органьr 

(как зто иногда имеет место), а поднимагь их активность в вьrявлении н 

устранении правонарушений до ее вмешательства_ Иньнvш словами, 'Іерез 

органьr государственного контроля прокуратура должна обеспечІ-шать со

блюдение законов на поднадзорной территории [5 , с_ 171 . 
ю_м_ Грошевой и в_м_ Хотенец обоснованно, на НіШ! взr.rurд. подчер-
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киваюr. что прокурор должен "заставить делать то, что они (органЬІ госу

дарственного контроля - А.Ш.) обязаньr делать по закону, обращая nри 

ло::-r внюшние на обеспечение контролирующими органами фактического 

устранения вскрьшаемьrх нарушений, повьппение ответственности вииов

ньrх в нарушении закона" [4, с. 64, 65]. Такой подход к зтой проблеме 
разделяется н другими правоведами [2 , с. 46; 15, с. 7] В то же времЯ, 
учитьrвая особую сложность поставленньrх перед железнодорожньш, реч

ньrм, морским и ВОЗ.:І.}'ШНЬІМ транспортом проблем и наличие до настоя

щего времени пробе.:юв в законодательстве Украиньr, регламентирующих 

деятельность названньtх видов транспорта, нолагаем, что органьr транс

портной прокуратурЬІ на данном зтапе развития нашего общества вьшуж

денно активизируют работу других субьектов координации (правоохрани

тельньrх органов, вневедомственного контроля, ревизореких аппаратов 

транспорта) nутём вьшолнения несвойственной прокурюуре функции кон

троля либо nодменьr работьr поднадзорньrх органов. В то же время мьr 

доnУскаем, что такая ситуация носит временньrй характер и что с разреше

нием ряда проблем в скором временИ необходимость в зтом отnадет. 

Такого же мнения nридерживается и АН. Аверьянов, которьrй замечает, 
что взаимодействие злементов системьr не обязательно предполагает же

сткую постоянную связь, что мь1 и наблюдаем в отношенюrх nрокуратурьr 

и органов контроля. Зта связь ·может иметь временньrй, целевой характер 

[l, с . 83]. По зтому поводу Ю .М. Грошевой и Д.И Пьпuнёв обоснованно 
считают, что она (зта связь) обусловлена возникающей потребностью со

вместного изучения информации о правонарушении и разработки каждьrм 

из партнеров взаи~-юдействю1 своих nутей и направлений работЬІ, исходя 

из тоІо, что названньrе партнерьr, как звенья системьr правообеспсчения , 

функционально не комплементарньr, т.е. не дублируют друг друга. В зтих 
условиях взаимосвюь между ними, взаямиьІй обмен информацией абсо
шопrо необходими Со стороньr прокуратурьr пронерка должна осуществ

ляться с точки зрения обеспечения правильного и единаобразного приме

нения закона , искпючать подмену работьr контрольно-ревизионньrх орга

нови :ведомственньrх ниеnекций [3, с. 49]. 
При зтом в процессе взаимодействия транспортньrе прокурорьr долж

ньr уч:итьrвать спедующие недостатки в деятельности ведомственного кон

троля, осуществляемого на транспорте : 

l) некомпетентность , его rюверхностность; 

2) низкая результативность актов реагирования органов контроля; 
3) ограни:ченность ·средств воздействия, п'[шмеияемьrх к правонару

шителям для устранения причин и условий, способствующи:х совершению 

правона рушений; 
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4) '·карманность .. контро.lЯ. когда руковощпели транспортнЬІх органи

заций, которьrм подчинень1 ревизорские аппарать1. решают, давать или не 

:давать ход полученной при проведении ревиЗий информации, а так-'Ке на
правлять или не ,направлять в npor<:yRarypy материальІ, свидетельств;то

щие о совершенньrх преступнь1х делниях подчиненньrх должностньrх л:иц. 

чтобЬІ "не вьrносить сор из избьт'·. 

В целом можно сказать, что в настоящее время взаимодействие орга

нов транспортной прокураrурьr с органами контроля на железнодррож.но11 1 

транспорте осуществляется как nутем привлечения про.к)'раrурой ревизор

еких аппаратов и других органов контроля и инсnекций, (в том числе гасУ

дарственньrх) к совместной разработке nравоохранительньrх мероприл'Тий. 

так и путем целевого проведения взаимосогласованньrх , координирован

ньІх действий в . определенном направленим. Зто взаимодействие проте

кает в различньrх конкретньrх формах, во временном и пространствеином 

режимах. 

Правовой основой дпя взаи11<юдействия прокуратурьr с контролирую

щими органами служит положение, содержащееся в, ч . 3 ст. 29 Закона "О 
прокура:туре", в соответствии с которьrм при ос,уществлении надзора про

курор принимает мерЬІ по согласованюо действий правоохранительньІх 

органов в борьбе с nресrуІІНостью. К правоохранительньrм органа~! в чис

ле прочих относятся органьr налоговой службьr, государственной r-.:онтро.ть 

носревизиоиной службьr, рЬrбоохраиьr, rосударственной лесной охраньr. дру

гие. Qрганьr, которьrе осуществляют правоприменительньrе или правоохра

нигельнЬІе функции [ 1 J]. Обязанность взаимодействовать с прокураrурой 
закреплена нормативньrми актами, которЬІе определлют правовой стаrус 

отдельньrх правоохранительньrх органов ( 12]. Одна:ко инищшрующая и ор 

ганизующая роль в обьединения и направленин усилий указанньrх орга

нов в борьбе с пресrупностью, в устранении прИЧИf!. и условий, способст

вующих совершенюо правонарущений, принадлеж:ит прокураrуре. 

Вместе с тем отметим. что взаимодейст_вие с контролирующими и ин ьт 

ми правоохранительнЬІми органами является одним из основополагаюши:-

принципов организации деятельности органов прокураrурьr, лозтому со

ответствующие положения о взаимодействии прокуратурьr с иньтми право

. рхранительньтми и контролирующими органами должнЬІ бьrть отраженьх в 

новой редакции Закона Украиньr "О прокураrуре" . 
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в Российском парламенте ( 1906 -
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