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УДК 349.6 (091) 
УДК 34+321 (4) 

В.И. Лозо, канд. юрид.наук, доцент 

Национальная юридическая акаді:мия Украиньz,. 

имени Ярослава Мудрого, г. Харьков 

РАзВИТИЕПРАВОВОГОРЕГУЛИРОВАНИЯЗКОЛОГИИ 
ГОРОДОВ В ПРОГРАММАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЬІ 

Актуальность правового обеспечения зкологии городов несомнен

на. Учитьmая рекордвую ингенсивность урбанизации Е,вропь1, индуст

рнальньІй характер цивнлизации и вьrстраданньrе rуманистическне 

традиции кокrиненrа, правовая реrламенrация ''зкологичес:кого изме

рения" развкrия городов приобрела во второй половние ХХ в. наибо

лее зффективнь1й характер в условиях ингеrрации евроцейских стран в 

сообщества и Европейский Союз. 

Велика :шачимость зтой проблемьІ и для Украиньz- странь1 с ;вьrсо

кой платностью городекого . населения, ивдустриаль:ньІМ характером 
больmннства городов н населенuьrх qунктов. Вме<Щ: .с тем в отечест

венной историко-правовой mrrepaтype, например, "Екологічне право 

України" nод редаІЩией В.К. Поnова и АЛ Гетьмана [1], данньrй ма
териал изложен только по закоиодательству УкраиньІ и практически 

отсутствуют исследования передового опьzта ЕС в области законо

даrельноrо обеспечеНЮІ вьrсокого уровня городской зкологии, в том 

числе и в таких значительшІХ изданиях, как "Право Европейского 
Союза" 2002 г. под редаІЩИей С.Ю. Кашкнна [2], "Европа:вчера, сего
дня, завтра" 2002 r. под редаІЩИей Н.П. Шмелева [3] или В.Г. Шемя
тенкова "Европейская интеrрация" 2003 r. [4]. В то же время Европей
ское сообщество иарабатьІВЗет зтот опьrт уже на протяжении полу века. 

Задача настоящей статьи - nоказать, как правовое регулирование 

отдельньІх, наиболее злободневнЬL~ ,асnектов зкологни городов в про

граммах ЕС об .охране окружающей средьr -: основоnолаrающих nра
вовьІХ документах политического характера, оnределяющих его зколо

rическую стратегию, - привело к формированию целqстной системьr 

nравовой охранЬІ :rородской окружающей средьr. 

Особое внимаюrе.развитию городов :в гармонии с естественной ок

ружающей ередай бьmо уделеноуже в ст. 2 Договора о ЕЗС 1957 r., 
которая в качестве одной из фундаментальньІХ задач Сообщества за
крепляла согласование зкономической активности и непрерьmн<;~,rо, 

сбалансированного развития, немьІСЛНМЬІХ без борьбьr с заrрязнением, 
без усовершенствования качества жизни и защитьr окружающей средь1. 

Оrіираясь на зти nоложеНЮІ, Первая зкологическая программа ЕС 
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}973 г. в качестве цели сообществ ставила "постоянное усовершенст

воваJНИе проживаНня и раб'очих условий их народов" [5, p.l] . Как при
JJИЧеІСТвует геНіпо ЕвропЬІ, говорилось в преамбуле ПроrраммЬІ, осо
бое ]jSНИМание будет уделяться неосязаемьІМ ценкостям и защите окру

)f<ШОJІЩ~й средь1, чтобьх nрогресс мог бьпь действительно nоставлен на 
с~У человечества. Специальная глава З ·тородское развитие и усо-
6ерJІJІенствование удобств" закрепляла руководящие принципьІ зтого 
f{аnр!авления правового регулирования. В ней, в частности, отмечадось. 

<!ТО ]j5 условиях развернутого функционирования Общего рьmка на нa

WІOJ:itaJJЬ'Roм· уровне уже возникает nроблема отимального географи

q:ескюго распределения населения и его деятельности. Свободное дви

]І(еІПІІе Ліодей и капита.лов, структурнЬІе изменения, особенно в сель

скоМ! хозяйстве, бьхстрьхе технологические; зкономические и социоло
гические nреобразования - все зти собьrrия имели тенденцmо созда
j!аТЬ или усиливать зколоrнческую неустойчивость между городекями 

~ сеJІІЬскими районами. 

В результате бесконтрольного расширения городов серьезнЬІе зко
догические проблемьІ расnространялись и на районьІ менее платного 
городекого развития, оказьхвая давление на зелень1е зонь1, жизненно 

11ажsьхе для сах-ранення сбалансированной окружающей средь1. Урба
J{ИЗадия пересекала гранидЬІ и саздавала громаднь1е европейские мега

лоnолисьх, в результате чего улучшение условий жизни в платно насе

леІІНЬІХ областях стало невозможиьІМ без того, чтобьr поставить nод 
кон·ІJ>ОЛЬ совместной политики Сообщества сам процесс концентрацин 
ЕіЗродонаселения. Любое регулирование в одной стране имела nослед
ствия в других; если национальная политика оставалась изолирован

ной, · страна, которая претерпевала воздействие, могла лишь смягчать 

вредньrеІІоследствия, коль не имела дело с причинами в целом. 

Там, где естественная окружающая среда и сельская местиость со

хранялись, подцерживать зкологию следовало рациональНЬІМ ведени

см самого сельского хозяйства как лучшим средством привлечения к 

охране прироДЬІ и mодей, и новьІх форм их действия. Зто . давало воз

можность обеспечить равновесие хозяйственньІх и З1\Ологичес!щ.Х ин
тересов уже не только на региональном или национальном уровне, но 

и J<aK общее дело всех народов Сообщества: Проблемьх правового ре
гулирования зкологии rородов станавились идеитичньІМи в силу един

ства зкономического пространства Общего рьmка, регулируемого со

-ьместной политикой. Зкологическая политика Сообщества в соедине
І:ІИИ с региональной координацией должна бьmа содействовать сравни

tельному аиализу достижений и панску совместного подхода к paзpe

tueнmo проблем окружающей средЬІ городов, вкmочая рациональнее 
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землепользование. 

Исходя из зтих целей и задач, Программа 1973 г. предписьІВала Че
тьІре главнь1х аспекта правового регулирования окружающей средь1 

городов . 

Первой проблемой бьmа поставлена правовая регламентация раз

растания городов в Северо-западной Европе, где большие и малень:{(Ие 

городс:{(Ие центрЬІ и зеленЬІе зонь1, отделяющие их, постепенно слИва
лись в мегшюполис со 10.0 млн. жнтелей, простнраясь по территории 

шести государств - членов ЕС. Зтот мегалополис создавал прежде не

из~стнЬІе даже для очень больших rородских центров проблемЬІ ад

министрации, инфраструктурьІ, транспорта, соцнальИЬІХ и культурньІх 

средств обслуживания, досуга, здравоохранения и зколоrического ба
ланса . Зти проблемЬІ приобретали иногда такие измеренЮІ, что ВЬІНJ

ждали создавать новь1е города с различньІМИ степеЮІМИ автономии. 

Позтому государствам - членам предстояло предпринять соответст

sущщие усилия, чтобь1 в скорейшие сроки вЬІработать необхо.\Щ~ЬІе 

мерь1 предотаращення неrативнь1х последствий разрастанЮІ мегаn~ли

сов и поЮІ не лоздно полностью изменить зтот процесс. 

Вторая проблема заключалась в установлении правового реЖима 
охранЬІ городских центров, большинство из которь1х испьrтьІВало пе
риод кризиса . ТрадиционнЬІе вндь1 деятельности в зтих городсІЩХ цен

трах бьmи прекращ~НЬІ, места работЬІ оЮlЗались отдаЛенЮ..ми ._от _жи-
-лья, ремесла исчезали. Вовлечение пригородной зонь1 в городские цен

трьІ вьІзьmало чрезмерное разрастакие функциональньІХ комплексов, 

которь1е являлись источниками "пробок" в часЬІ пнк и становились 

"пустьшями" ночью. Зти разросшиеся комплексь1 ВЬІЗЬІВали распад 
старЬІх зданий и лорождали разделение между боrатьІМИ классами, 

которь1е переселялись в новЬІе районЬІ, и менее богатЬІМи слоя'М:й" на
селенш, которЬІе на какое-то время задерживались в старЬІх районах. 

Культурная идеитичность ЕвропьІ, которая в значительной степени 
определена ее rородскими центрами, в силу зтих теиденций также 

подвергалась серьезной опасности. Проблема транспорта в городских 

центрах не могла решаться за счет разрушення их сложивщеrося свое

образия. 

Третья проблема правового регулирования охраньі окружающей 
средь1 городов ЮІсалась открьІТьІх местиостей и пейзажей ЕвропьІ. 

ИнтенсифиЮІция движения населения за пределЬІ городов для время
nрепровождения и туризма, современнЬІе методьІ сельского хозяйства 

и прочее бь1стро и раднЮІльно изменяли сельскую местность, деревен

ский пейзаж и характернЬІе для ЕвропьІ биотопь1, которЬІе, подобно 
городеким центрам, составляпи культурное наследие и бьши так же 
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уязвимьr. Зти проблемьr бьши особенно заметнЬІ в регионах интенсив

ного городекого развития, в районах, находящихся под угрозой разру

.шения в . результате естественньrх препятствий к сельскому хазяйству 

или уменьшения традиционной иидустриальной деятельности. Они 
также . присутствовали в зонах туризма, типа прибрежньrх и горньrх 

регионов. 

Четвертая проблема заключалась в правовой охране прuбрежньІх 

областей Сообщества, особо затронутьrх расширением городов, разви

тием индустрии и туризма, которьrе глубоко изменяли приморские 

пейзажи. и биотопЬІ, что могли привести к исчезновению некоторьrх 

характерньrх типов побережий и биотсщов в Европе, препятствуя их 

функциям в зкологическом баланее (например , в качестве нерестилиш 

для рьrбьr или мест отдьrха для пере.тетньrх птиц) . Зффект зтих нска

жений с зкономической точки зрения мог бьrть вреден для лава рЬІбьr, 

некоторьrх секторав сельского хозяйства. Кроме того , новьrе видьr зко

номической деятельности на побережье иногда препятствовали друг 

другу из-за их противоречивьrх требований и конфликта с потребно

стью в отдьrхе на лоне природьr, в котором все более нуждается город

екос население. Для совершенствования мер борьбьr с водньrм загряз

нением, чтобьr сохранить комплексную значимость зтих ··природньrх 

регионов, политика развития прибрежнь1х областей должна бьша nри

нимать во внимание не только ньшешние местньrе или национальньrе 

потребности, но и будущие потребности населения всех стран Сооб

щества. 

Правовая регламентация комплексного решения рассматриваемьrх 

проблем поставила перед Комиссией ЕС и группамн национальньrх 

зксnертов задачу разработки общей политики Сообщества на реrио

нальном, национальном и международном уровнях с установщщием 

расписання реализации поставленньrх задач. 

1 ·Следующцм шагом правового регулирования охраньr окружающей 

средьr городов явплась Реко~vrенdация Колшссии госуdарстеам - ЧІ,Іе

на.м ЕС относительно защитьz архuтектурного u природного насле
дия [6,р.22], припятая 20 декабря 1974 r. на основе гл. 3 ч. ІІ Зкологи
ческой программьr 1973 г. Поскольку Программа предусматривала 

комплексное . изучение nроблем окружающей средЬІ, связанньrх с го

родским и реrиональньrм развитием , все зти наработки подразумевали 

зкспертизу различнЬІх аспектов сохранения архитектурноrо и природ

ного наследия Сообщества. Вместе с тем Европейский парламент ре
шением от 13 мая 1974 г. о защите культурного наследия ЕвроnьІ 

[7,р.5], рекемендовал значительно акrивизировать усилия по его. со
хранению. И Комисеня на основании работ, уже вьшолненньrх - в .рам-
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JQ!X структурь1 ,вЬШІеупомянуrь~х ИfСледований, констатировала, чтр 

архитектурное и природное наследщ:, отражающее кульrурное своеоб

разне Европьr, находится под угрозой распада и исчезновения и сро:-. 
}-ОІЬJе мерьr защитьr окружающей средьr необходимьr ЮJ.К в городской 

qерте, так и в сельской местности. . . 
В качестве двух важньrх ша гов по предотвращению разруmеІІЩІ . и 

бЬІстрого исчезновения архитектурного и природного насле~ , _cry;~e~ 

чались: (а) Соглашение относительно защит~r М}{Р_овоrо культур_ноrо и 

природного наследия, принятое в нонбре 1972 г. ЮНЕСК(),_ и .(9) про
возглашение "Европейского года а рхптектурного наследия" [8, р., . Н.. 

Лоскольку зто наследи~ . ,вообще, являлось определяющнм фактором 
І<ЗЧ<:.еrва жизни, rрудно бьqю переоценить значение указанньrх иlш-. 
циаТJfВ. для защитьr и уср~ерщенстnоваНия окружаюЩей средьr в Со-
обществе. ! . , , .-. , . 

. ,. J;Jocлe того, как Tf?.em9J:!. ~КQЛ9гическ_(lЯ . nро?рf1!'1Ма f:C 1.~~.3,, г. (9~ 
р. З] усилила превеитивньrй подход к защите окружающей средьr и 

б~о nриз~;~ано, что ресурс.ьr {ІЩ;./Jмне!f ~~ тольк.<? обр~уц>Т qс,р9.~~ние, 
:но также устанавливают nредельr дaль1;1ejillreгq -~~ономичес~ого: и со
диального развития, Четверщ'ая npoгp~g ДейсТвий ~вро~еЙскоrо 
Сообщества в области окружщощей средьr н.а 1Я87-1992 годьz [10, p.l] 
у делнла охране окружающей qред;,І ~Городов особую главу 5, · в которой 
отмечалось •. что .за истекпще. полтор;:t ,_.цесяrlі~~ия резко ухудщилось 

общее состояние городов. Позтому вопрОСЬ! окружающей средЬJ горо
дов дол:жнь1 бьrли стать приоритетньr~и.,1і зколоrической пол~ке ЕС 
с вьщвижением новьІХ ииициатив в_ соответствии с. комплексньrми зко

лоrическими программам'и, включа~·. воссТановлеНие заrря'знеииой 
земли, создание парковЬІх зон, защн~нукі · обработку и поддержание 
зданий, представляющих арХитектурнУю ценность. Такие дейСТвия 
должньr бьши вносить вклад в стимулирование местной зконоМИІ<Н и 

образование фондов зкономической регенерации. 
О масштабах проблемЬІ свидетельствовал хотя бьr тот факт; что, по 

мнению Комиссии, только на очистку земли, заrрязненную nрежнимИ 
индустриальньrми вьrбросами, от государственного и частного _сектора 

потребуется около 1 млрд. зкю в год в течение 12-летнего периода, 
прехще, чем ее можно будет использовать. Другие аспекть1 улучшения 
окружающей средьr городов, еСтественно, поставят новьrе проблемьr и 
потребуют от государств- членов ЕС и его структурньrх фондов до
nолнительньrх ресурсов. ПриоритетнЬІми также дол:жньr стать научНо
исследовательские проrраммЬІ Сообщества для разработки более 

.. чистьrх" технологий и реитабельньLх методов, которьrе внесут вклад в 
существенное усовершенствование качества городской жизни и будут 
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стимулпровать :контроль за nромЬІшленньzми и бьІтовьІми отходами. 

Для зффективиоrо решения вопросов зкологии городов необходи

мо рассмотреть, в какой стеnени существующие структурнЬІе фондь1 
Сообщества (и особенно Евроnейский реrиоиальнЬІй фонд) моrут бьІТь 

привле':ІеНЬІ к осуществлению всесторон~их nроrрамм в зтой сфере. 
Городс:кИе схемм возобновления, которіІе nолностью учитьшают и 
реrиональнЬІе требования nолити.ки охранЬІ окружающей средЬІ, 

должнь1 nолучить rарантироваиньІй и адекВатньІй уровень фииансиро
ВЗНИJІ как со стороНЬІ государственнЬІх властей, таки за счет местной 

nромьцuленности. 

В заключение Четвертая зкологическая программа ЕС обязала Ко
миссmо представпrь на рассмотрение Совета сообщение, в котором 
она исследует, как государственньІй и частщ~ІЙ сектор, а также другие 

заинтереСОВЗИНЬІе СТОрОНЬІ MOryT СООбщаработать Над ВОССТаНОВЛеНИ
ем ~е]<fУГ!=!Р.~ rоро.дс:ки:х областей, сапутетвуЯ ~ри зтом их зкон?миче-
ско?1У~-:х:.У· ,.,,-.. _, .. . . · . ' . 

В развитие предшествующего законодательства значение зкdлоги

ческих факторав урбанизации бьшо закреплено в Решении Совета ЕС 

от 28 января 1991 z о Зелено9 кииге гороdской окружающей средь1 
[11, р.4] , которую он nризнал важішм вкладом в будущее городов Ев
роnьІ в связи с сохранением естественной окружающей средЬІ и разно

образнем rородских моделей При разлнчнь1х стартовьІх ситуациях в 
государствах - членах ЕС. В соответСтвии с nринциnом субсидиарно
сти соразмерное расnределенне ответственности за проведение зколо

гической nолитИки в отношении городов между городской и местной 
вл;1стью, регионамн и национальнЬІми nравительствами nризвано 

обеспечпrь усnешную реалнзацmо следующих направлений зтой по
лпrики: 

а) воздействие на о:кружающую среду города таких наnравлений 

полигики Сообщества, ж3к образование единого рьшка, региональное 
развmие, знергетика и транспорт; 

Ь) установление взаи:М:освязи между факторами, которЬІе признаньІ 

причиной проблем на городеком уровне, и тех, которь1е причастнЬІ к 

глобальнЬІм проблемам типа кислотного дождя и Парникового зффек
та; необходимость гарантировать, чтобь1 реШения на местном уровне 
вносили вклад в решеJІИе региональнЬІх и глобальнЬІх nроблем . Город

ская полпrика должна бьnь частью более широкой nолитики окру
жающей средьr; 

с) общий харакгер проблем зкологии nредоnределяет ценность со

трудничества и обмена информацией мелщу городами Сообщества в 

nоиске зффе~~~~Іх решений; 
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d) улучшение зкологии городов как фактора соци:ально

зкономического единства в nределах Сообщества; 

е) nризнание важности для Сообщества в целом исторического и 

культурного наследия, которое nредставляют его города. 

Таким образом, решение воnросов окружающей средь1 вьrступило 

существенньrм условием бу дущей устоВчивости развития городов Со

общества. При зтом rлавНЬІМ злементом успешной политики зколоrии 

города вЬІступает зффективная коордннация действий на всех уровнях 

государственной службЬІ в широком диапазоне, которая имеет воздей

<.:твие на города и населеннЬІе пунктЬІ. Городское и региональное пла

tmрование должно оnределять структуру иитеrраци:и решений относи

тельно· использования земли, услуги инфрастру~ур, особенно .связан

НЬІХ с накоплением и переносом заrрязнений, . вюпочая щумовое ~а
rрязнение nространства. Зто побудила І<омиссшо признать . rіриори
тетньrми инвестиции и исследования. в зтой области, расс.м~ь ВQЗ

можность актуальной и долговременной коордниа.ции .деятельноСти 
Сообщества в зтом наnравлении, а также всемернQ fІQОщрять об]\fен 
опьrтом улучшения качества ropoдcJ<oro управления. · 

УчитьІВая важность тaJ<oro надежного источника данньrх, как Руко

водство по ра'Звитию nолитики в области окружающей средьr городов 

tllJ, Совет предложил Комиссии рассмотреть, как такие даннЬІе могут 

бьrть внедреньІ и nоддержанЬІ в nределах Сообщества. Европей<:;~ЯМУ 

агентству окружающей средь1 nредстояло иrрать важную роль в зтом 

отношении. СотрудничествQ Комиссии с другими междуJщродньrми 

организациями, вовлеченньrми в nроблемьх городов, должно бьІло rа

рантировать, чтобь1 действия Сообщества не бьши излишиими и не 
дублировали аналоrИчную деятельность. 

В свете nредложеННЬІх наnравлений действия, изложеннь1х в Зеле
ней книге, Совет призвал Комиссию абразовать рабоч;ую группу из 

национальнЬІх nредставителей и независимЬІх зкспертов, котQрая nро

анализирует: 

(а) как nри ньПіешнем nоложеник дел в ЕС жолоrическа.я стратегия 

может бьrть вІ<JІЮчена в планирование будущего городов и ис.пользо

вання земель; 

(б) каким образом городское измерение окружающей .средЬІ может 

далее развиваться в рамках nолитики охраньх окружающей средЬІ Со

общества: 
(в) как Сообщество в контексте Дублинекой зкологической декла

рации Евроnейского Совета· (июнь, 1990 г.) может через фкнан:сир_ова
ние вносить дальнейший · вклад в у совершенствование окруж:щ>щей 

сре~ЬІ города. Совет также приветствовал намерение КомиссJ;ІИ широ-
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ко консультироваться в пределах Сообщества и внедрять новЬІе идеи и 

предложения относительно Зеленой І<НИrИ • 

. Пятая зкологическая щіограММа ЕС 1'993 r. бlillia юіnравлена на·ус
тойчивую жизнеспособность Сообщества и закреnила комплекс целей, 
задач и мер по оздоровленюо окружающей средЬІ rородов, кОторЬІе 

предстояло реализовать ЕС в ближайшей (5- б лет) и дожосрочной 
nepcneiQ11Вe (до 2010 r.) [12, p.l). ;,! 

Программа конссі.'tЩІОвала, что в rородах живет около 80 ·% · насе
ления. Позтому именно в tор6дских реrйонах nроблемьr oi<J)yжawilieй 
средьr больше всего касаются kачества жизни граждан. Демографиче

сЮІеJ'tС:НідЬіlііИи, вюпочая рост н;іс'еленЮt и расшИрение занимаемоrо 
·· ~го ' жизнедехгельн()СТЬю· проdфанства; ведуг· к 1Іо;стоянно увелиЧИ
вающемуся давленюо на природіІую среду оо·иТания в городах. В со
ответ&rііии с nринципом' субсіщиарііоСти ответственноСтЬ 'jа ·мчесtво 
зкологии в городах и за проведение соответствующих мер улуч:шенм 
оІфужШопtей средь1 · лежит на коJІіnетентнЬІх органах, nрёжде gсего 
местной власти. в значительной мере законодательство 'Соьбщества 
возлагзет зколоrичесІ<йе обязаЮlости на структурньrе фоІЩьr ЕС (на
nример, относите.іrьно сжигания отходов на муниципальном уровне 

(ІЗ~ 14] и обрабоТЮі СТОЧНLІХ' вод [l5J).Делью :жологической nолити
кИ Сообщества должно бьпь поощрение местНЬІХ 1Jдастей к адекват

НЬІМ мерам охраньх окружаюЩей средьr городов и помощь им в нахаж
дении лучших путей для зтого. 

!-· Трансnорт, знерrетика, nр6МьІШЛенность и туризм (в некоторьІх 
случаях) как кmочевЬІе секторЬІ деятельности, воздействующие на ка

ЧеСТво окружающей среДЬІ в rородах, в 'fо··же время могут извлечь зна
чительвую nользу от более рационального планирования и устойчиво

rо управления rородскими реrионами. В Зеленой І<НИГе · об окружаю

щей среде городов Комиссия rtредложила возмоЖИЬІЙ диапазои дейст

вий в зтой области: 
а) планирование использования земли в условиях урбанизации; 

б) опrимальиое реrулирование индустриального и зкономического 
роста, потреблення знерrии и "отходности" производства; 

в) модернизация городекого движения, вкmочая усовершенствова

ние средств обслуживания общественного трансnорта; 

г) защита и улучшение исторического наследия городов и зеленьzх 
зон [16]. 

Учнтьrвая сложность ситуацЮl .в области окружающей средЬІ горо

дов и множественность действующих сторон в зтой сфере, Пятая зко

логическая программа на основе концепции разделения ответственно

сти предписwвала возложять ряд зколоrических усилий на индустри-
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альИЬІЙ, деловой и транспортиьІЙ секторьх, а также на индивидуальНЬІХ 

rраждан-nотребителей. В качестве факrоров, позволяющих улучшить 

0кружающую среду городс;Іщ~ регионов, она вьrделила, в частности, 
количеі::твенньzе u качественньzе показатели вод u воздуха в Сообще
стве. Вместе с зтим, а также указавнем 'на необходимость сокраЩения 
отходов в рамках городской зколоrии Программа коснулась и одной из 
наиболее неотложньІХ задач в реrионах городов - проблемьz шума. Бо
лее 16 % населения страдает в вечернее и ночное время от шумового 
заrрязнения nространства, происхоЩІщеrо главНЬІМ образом от дорог и 
воздушного движения, чrо прИЧиняеТ'· серЬезньІЙ риск здоровью. Вот 
nочему проблема шума также приобрсrаеТ харакТер nриоритетной. 

Шестая программа действий Сообщества в области окружающей 

средЬІ, припятая 22 июля 2002 г._ устанавливает приоР,~ЬІ зколо~е
ского измерепня "стратегиИ 'vсіойчивого развития" и требует конЦен
трацин усилий по улучте~ окружіuощей среДЬІ и качества жизни в 
rородах и полисах, где проживает 70% населения ЕС [17, р.1-15] . 

Она предnисьmает Сообществу: . 
а) на всех уроЩІЯХ содействовать лучшей праqйке и поддерживать 

сети обмена оПЬІтом по устойчнвому развитию rородских зон; 

б) nоощрять государства- члень1 ЕС к использованию региональ

ного планирования. в качестве инструмекта улучшения жизненной 

средьr граждан и содействИя обмена оnьrтом относите~но уСтойчнво
г.о ;реГИОНЗЛЬНОГО разВИТИЯ, Особенно В rородах И ПЛОТНО населеННЬІХ 
районах; 

· в) содействовать улучmенню качества жизни путем инrегрирован-
.J. • 

JJOro пqдхода, сосредоточенного на городских ра:й,онах; 
. г) nересматривать, развивать и обновліrь существующие стандартЬІ 

здоровья и границьІ оценки, учитЬІвая соmветственио воздействие на 
потенциально уязвнмЬІе груnпЬІ (например, на детей или стариков); 

' д) разрабать1вать тематическую стріітеrию, содействующую инТег
рированному rоризокrальному подходу к политихам _ Сообщества и 
nовЬІшеuию качества окружающей .среДЬІ городов. . . . 

, . ' '"' . І . • . 

Таким образом, в итоrе nринятия и осущесr;влеиия шести зк~Л~tн-
ческих программ Европейскому Союзу удалось интегрировать право
вую охрану наиболее уязвимьІХ аспектов природной средь1 городов и 

маrистральньІе направления соrласования индустри;ЗJЦ>ной и зколоrи

ческой зволюцин в рамках концепции ·'устойчив<?rо ріізвития". Б про
цессе дал.ьtrейших исследований зтой темьr представляется целесооб

J>азньrм вьІЯВ.ить, каким образом в ходе проведения зколоrической по

лиrики ЕС осуществляется определение комплексИЬІХ параметров ок

РУжающей средьr городов и установление правового режима соблюде-
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ния зтих nараметров nри осуществлении всех политик Европейского 

Союза. 
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Національна юридична академія України 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

ДО ПИТАННЯ РОЗРОБКИ ШСТИТУТУ МИРОВИХ СУДДШ 

У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СУДОВОЇ РЕФОРМИ 1864 р. 
В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ 

·у сучаснИй період в Україні відбуваються великі зрушення в nро

цесі становлення демократичної, nравової, соціальної держави . На 

цьому складному шляху необхідно звертатись де історичного досвіду 

українського народу з метою вивчення й запозичення корисних і демо

краТИЧНИХ інститутів, які мали місце в його історії. Одним із них є ін

стИТут мирових суддів, створений за судовою реформою 1864 р. в Ро

сійсьЮ.й імперії. Його дослідження має як науково-теоретичне, так і 
rіракrичне значення. Питання, nов ' язані з організацією та діяльністю 

· мирового суду на території України в ХІХ ст. , nотребують свого пода

льшого вивчення, оскільки в наш час також існує потреба в створенні в 

Україні мирового суду, який допоміг би зменшити навантаження на 

місцеві суди, швидко й на належному рівні вирішувати малозначні 

кримінальні й цивільні справи, примиряти сторони тощо. Саме цим і 

зумовлена актуальність досліджуваної в статті проблеми інституту 
мирових суддів. 

Проблема мирового суду висвітлювалася як у дореволюційній, так і 

в радянській юридичній літературі . Дореволюційна епоха представле
на в основному працями таких відомих громадських і державних дія

чів, юристів і вчених-правознавців, як І .В. Гессен [2], А.Ф. Коні [4] , 
С.П. Мокрипський [6], В.Я. Фукс [12} та ін. Серед праць радянського 
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nеріоду особливий і~рес викликають роботи Б.В. Віленськ~го [1]~ 
М.Г. Коротких [5], А.И. Паmука [7], у яких розглядаються· як загалью 

питання судової реформи 1864 р .. так і сnеціальні, зокрема, nроЦес 
розробки інституту мирових суддів nротягом nеріоду .підготовки судо
вих статутів 1864 р. , особливості організації та діяльності мирових 
судів.. Слід також назвати і таких nредстівників сучасної історико
правової науки, які nриділили увагу nроблемі мирових судів, · як 
Л.О. Зайцев [3], ІЛ. Сафронова [3], О.С. Смикалін [9], 1.1. Поляков [8], 
В.А .. Чехавич [ІЗ], І.Г. Шаркава [14), О.Н. Ярмиш [15] та деякі інші. 
· У цілому ж такі nитання, nов'язані з nроблемою інституту мирових 
суддів, як внникиення і втілення в життя ідеї мирового суду в nроцесі 
підготовки судової реформи 1864 р., ще й дотеnер залишаються актуа
льними і продовжують викликати nідвищений інтерес. Що стосується 

українських губерній~ їхньогоnравового досвіду, то слід зазначю::и, що 

повноцінне наукове дослідження nроблеми мирової юстИції ще далеко 

від свого завершення. ,Мета даної статті - cnpdбa nровести досліджен

ня з nитань щодо ідеї Створення інституту мИРових суддів в Російській 
імперії та їі розвнтку в nроцесі підготовки суДової реформи 1864 р. , а 
також щодо українського правового досвіду в сnраВі організації суду в 

XVII-XVIII ст., який низкою ознак нагадував мировий. · 
Ідея створення в Російській імперії мирового суду як одиого з 

важливих демократичниХ_ інститутів судової системи на момент прове
дення судової реформи 1864 р. не була новою. У багатьох країнах світу 
вже діяли подібні інстнтутн [Див.: 12, ч.l, c.l73,183). Слід зазначити, 

що іноземні місцеві судові .установи розрізнялисЯ не тільки за св10їмн 
назвами, а й за організаційними особливостям'й, сферами комnетеlНЦії. 
Усі вони у своїй діяльності були тією чи іншою ЮроЮ пристосовані до 
умов національних традицій, історично властивих конкретній дера<а'Ві. 
Що ж стосується Російської імперії в цілому, то, на думку одюос до
слідників, їі судоустрою взагdлі не була знайома місцева установа,. яка 

займалася б розглядом малозначних сnрав [Див. : 12, ч. 1, с. 186,187], 
інші ж вказують, що до реформи 1864 р. в Росії існували установи, , які 
де в чому можна ототожнити з мировими судами [Див.; 14, с.79]. Але 
так чи інакше всі дослідНИКИ цієї nроблеми сходяться в одиому: у Росії 
на момент nроведення судової реформи не існувало місцевого с;уду, 

єдиного для всієї держави, який мав би історичний зв'язок з минулІ«М . 

Створення мирового суду в Росії СТ'dвало не подальшим органіч:ним 
розвитком існуючого колись інституту, а nошуками зовсім нrових 

ФОрм. Та й завдання, що стояли перед розробникамн інституту мmро
вих суддів, були досить специфічними. 

По-перше, у зв'язку з nроведеною в 1861 р. селянською рефорrмою 
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не9(),хідно було створити таку місцеву судову установу, яка вирішува
ла б суnеречки між селянами, які виходили з кріпосної залежності, і 

поміщиками, а також розглядала незначні справи між се~ами [Див.: 
5, с.67]. По-друге, ще однією потребою в таких судах була необхід

ність проведення: реформи поліції, за якою судові фуІЩції з розгляду 
незначних справ , вилучалися б з ії компетенції і передавалися_ новій 

судовій установі- мировому суду. , . . .. 
Під час підготовки судової реформи 1864 р. чітко вирізцидися дві 

тенденції - слов'.янофільська і західницька . Представники першої стве
рджували: нічого приНципово нового створювати не треба, тим більше 
недоцільно переймати досвід іноземних держав з організації місцевого 

суду. Варто лише ретельно вивчити правовий досвід діяльності всіх 

місцевих установ, які мали місце в історії Російськф' імперії і які за

ймалися розбором малозначних сnрав, і на цій nідставі відnовідно до 

виявлених традицій з;нщчаткувати . новий , судовий інститут. Але тоді в 

Росй, як справудливо зауважув?,пи ,супротіtвникн слов'янофільського 
радикалізму, замість утворення місцевого суду, який відnовідав би 

всім загальновизнаним nринципам судоустрою, довелося б і далі роз

вивати необмежену владу поміщиків і поліцейських чиновників . . 
З.ахідники наnолягали на ретельному вивченні правового досвіду 

іноземних держав, запозиченні до судової системи Російської імnерії 

nозитивних зразків місцевого суду . Але вони забувалИ про історичне 
минуле свого народу, про відсутність належного . .історнчного зв'язку 
,:щ>в()введещ. . і;J .nоnереднім розвитком держави. · 

}k -б~:щмо, ні західницrво, ні слов'янофільство у своїх крайніх nо
глядах на, сутність інституту мирових суддів не задовольняли всім не

обхідним , ,вимQrам , орr.анізації в Російській імnерії нового М"ісЦевого 
суду. І це nротиріччя між двома течіями громадської думки викликало 
гарячі дискусії . .серед укладачів судових статутів. Але nоряд із цИми 
двома :крайніми nоглядами nотенційно існувала ще одиа точка зору, 

яка залишилася без уваги укладачів судових статутів, - вивчити nраво

вий досвід функціонування судів, які nевними ознаками нагадують 

мирові, у народів, які входили до складу Російської імперії, і запозwщ

ти позитивні зразки для судової системи Росії. Приклмом цьо.го бул;,1 

Україна, у якої вже був досвід діяльності суду, який, ,на думку деяких 
дослідників, м:ожна вважати мировим [Див.: 3, с:Ц1 ; 7, с.53 ,54 ; ІЗ , 
с .628] . Така позиція стосовно здій9нення судової реформи не була без
nідставною і, незважаючи на зовнішюо nодібність зі слов'янофільст
вом, містила віДповідні ознаки, які давали Ді . право бути цілком само
стійною поряд з іншими течіями громадської думки в Російсь~й імпе
ріїХІХ ст. 
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По-перше, прихильники слов'янофільства, по суті, ототожmовали 

себе безпосередньо з історичним минулим Росії, не виділяючи окремо 
ісrорію інших народів, які знаходилися у складі Російської імперії. По
друге, народи, які входили до складу останньої, значно від неї відріз
нялися своїми традиціями, менталітетом, історичним -минулим, а та
кож правовим досвідом. І, по-третє, умови, жиrrк деяких народів, які 

·населяли Російську імперію, багатьма параметрами .більше відповідали 

,умовам життя народів держав Західної Європи, -аніж це мало місце в 
- самій Росії. Серед них була й Україна, якій не були притаманні певні 

характерні особливості російської історії, на які вказували слов'янофі-
лн [Див. : 11, с.З32}. Усе це дозволяє зробити закономірний .uисновок: 

nравовий досвід України в організації і -функціонуванні мирового суду 

органічно сполучав два таких наnрямки rромадської думки Росії,, , ,u;_ 
західництво і.. слов'янофільство. І найголовніше те, що таке сполученця 

в· ·Правовому досвіді було історично зумовленим і певною мірою гар
·монійним. Таким чин~>М,- на, теренах Російської імnеріі ,на. момент ре

формування судової системи існував український nравовийдосвід дія
льності суду, схожого деякими своїми ознакамиз мировІ(М. , .. ,. 

Так, у XVII~XVIII Ст. в Україні серед великої -кількооrі різних. єудо

вих установ діяли й такі, які за характером. їх діяльносrі можца вважа
ти мировими [Див. : 7, с.53,54] і які мали риси, схожі з мировими суда
ми, введеними судовою реформою 1864 р. Наnриклад, сторони в 

українському nроцесі · XVII-XVIII ст. - самі вибирали судців; що свід

чить про виборну основу українських мирових судів, до компетенції 

яких належав роЗГляД цивільних і малозначних кримінальних сnрав. 
Основною метою цих судів на території Україні визнавалося прими
рення сторін, про що свідчить і інша їх назва- "єднальНі суди" [Див. : 
7, с.53,54]. 

Оrже, можна зробити висновок, що на моменТ nроведення судової 
реформи 1864 р. не було особливої необхідності 'шукати й запозичати 
інститут мирової юстиції у західноєвропейських країнах, "придумува
ти нові установи .. . таким чином, щоб вони цілком -відповідали ... дер
жавному й суспільному ладу" Російсьжої імnерії, не вносячи в них" 
нічого їм чужого, що, словом, може не усунути, а, навпаки, збільшити 
колишнє безладдя" [12, ч.1,с. 187]. Однак, на жаль, укладачі судових 
статутів не взяли до уваги правові традиції України. 

Мирові суди, що існували в Україні в XVII-XVIII cr·,, ~а.ли і ,свої 
особливості. Так, на відміну від інституту мирових суддів, заснованого 
за судовою реформою 1864 р., мирові суди в Україні обиралися, як 

правило, для розгляду одного, конкретного спору про nраво. Вони 

обиралися безпосередньо сторонами. а не земськими зборами або мі-
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ськими думами, як це було закріплено судовими статутами 1864 р. [10, 
ст.24,40]. Мировий суд в Україні в XVII-XVIII ст. діяв колегіально, а 

не одноособово, як це було за судовою реформою 1864 р. [10, ст. З]. 
Розглянутий вище матеріал дозволяє зробити низку висновків . По

перше, у Російській імперії на момент проведення судової реформи 
1864 р. все-таки існував певний досвід діяльності мирового суду, хоча 
історично це було надбанням не Росії, а України. По-друге, суд, що 

діяв в Україні в XVII-XVIII ст. і мав за мету примирення сторін, у бі
льшій мірі відповідав умовам життя і традиціям слов'янської Росії, 

аніж зразки судів країн Західної Європи, на які орієнтувалися укладачі 

судових статутів 1864 р. І, по-третє, ставши на шлях запозичення захі

дних інститутів, розробники останніх не використали правового досві

lіу України з організації мирового суду. Однак сама ідея прИмирення 

сторін, втілена в українському судочинстві в XVII-XVIII ст., безсумні
вно, мала певний вплив на створення інституту мирових суддів в Ро

сійської . імперії. 

Підсумовуючи викладене, слід відзнаЧити, шо проблема· суд(>вих 
установ, які існували на території України в XVll-XVIII ст., ще потре
бує свого подальшого вивчення із задученням конкретних архівних 

матеріалів. 
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УДК 34 (477)(091) О. І. Шевченко, ст. викладач 

НаціонWІьна юридична академія Украl·ни 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

З ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ РЕВОЛЮЦІЙНИХ 
ТРИБУНАЛІВ В УКРАЇНІ: ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ 

Ревотоційні трибунали, як надзвичайні судові органи, безперечно 

зіграли важливу роль у період становлення радянської державності як 
у Росії, так і в Україні. Дослідження окремих сторін їх діяльності в 
РРФСР розпочалося раніше, ніж в УРСР і знайшло своє відбитrя в 

працях не тільки теоретиків, а й практиків-фундаторів, як-то: 

ЯЛ Берман, М. В. Криленко, П. І. Стучка, Д. І. Курський [Див. : І ; 7; 
17}. Так, П. І. Стучка, який керував реконструкцією попередньої судо

вої системи, багато уваrи приділяв створенню ревоmоційних трибуна

лів . та організації їх роботи [17, с. 5] . У 1919 р. публікується стаття 
ЯЛ Бермана, "Про ревоmоційні трибунали", в якій визначають.ся ~цілі 
ревоmоційної боротьби, аналізується діяльність трибуналів. [1].· Після 
закіWЦ:JfИЯ громадянської війни побачили світ роботи, що узагальню
вали історію розвитку суду в РРФСР, у тому числі й ревоmо~йних 

трибуналів у nерші роки Радянської влади. Це були перШі спроби дати 
оцінку пройденого ними шляху. Значна увага в цих працях приділяєть

ся вивченшо існуючого нормативно-правового матеріалу, однак зовсім 

мало говориться про конкретну діяльність ревешоційнях трибуналів. У 

30-ті роки деякі роботи М.В. Криленка, заnовнили цю проrалнну. [7]. 
До кінця 40-х років ХХ ст. дослідники навіть не звертались до істо

рії ревтрибуналів. Лище в 1948 р. була оnублікована монографія 
М.В.Ко),Кевникова "Історія радянського суду" , окремі розділи якої 
присвячено ревешоційним трибуналам РРФСР . У 1957 р. ця · юіуксіва 
nраця була nе"Ревидана [6). Досить цікаві висновкИ, яких дох~дитьїі 
автор: "Якщо перший період діяльності ревешоційних ч)Ибунаmв; ха
рактеризується їх слабкою каральною політикою, то надалі через на

даИЮІ їм у найбільш загострені періоди боротьби необмежених прав у 
застосуванні заходів покарання" вони стають rрізною силою в бороТь

бі з контрревоmоціоо" [6, с. 114]. І далі : "Велика ефектішвіСть у боро
тьбі з ворогами народу, досягалася також шляхом усунення права ка
сації вироків ревоmоційних Трибуналів і порушення клопотань про 
помилування" [6, с. 115]. 
У 60-80-ті роки побачили світ наукові роботи, які, з одного боку, 

з'ясовували історію ревтрибуналів у деяких регіонах РРФСР, а з іншо-
го - висвітmовали діяльність контm . · · nn.'tnn. --r а 1 1 • • , ... _, " ""'-;::г,~щем 
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відали про процеси, проведені ревтрибуналами або ж внді.тuпr окремі 

етапи їх історії . 
У 1990 р. була оnублікована статrя Ю.П. Титова "Перші нормати

вні акти про радJІНсьІСі ревотоційні трибунали", автор якої, оцінюючи 

загальновідомі деІфе'rИ й Циркуляри, здійснює порівияльно-nравовий 

аналіз маловідомих нормативних документів щодо створения ревтри

буналів в РРФСР. Перш за все, це "Керівні вказівки для впорядкування 
революційних трибуналів", які визначали правові nідстави створения 
їх на місцях, і "Керівні вRЗЗівки для злорядкувания слідчих комісій", 

які рс:rламентува.ли · порядок dрrанізації вищевказаних комісій чисель
нісnо не менше 3-х осіб, вибраних Радами, проrолошения колегіально
го nринципу діяльності й наділеиия їх контрольними функціями щодо 

порядкутримакия під арешrом [18, с. 120-122). · 
Серед місцевих нормативних актів про ревтрибунали за впливом на 

зміст наступних аналогічних загальнодержавних актів автор виокрем

лює "Інструкцію Московському революційному трибуналу", яка разом 

із двома названими вище циркулярами майже повністю була викорис
тана в Інструкції "Про революційний трибунал, його СКJ_Іад, сnрави, що 
йому підпорядковані, накладені инм nокараиия та про nорядок ведення 

засідань" [18, с. 33-38). 
У цьому ж році була захищена докторська дисертація Ю.П Титова, 

в mй уперше зроблена сnроба розrмнути nроцес створення й розвит
ку системи революційних трибуналів Російської Федерації т 1917 по 
1923 р. У роботі поряд з місцевими революційними трибуналами ана
лізуються ревотоційні військові, ревотоційні військові залізничні й 

революційні трибунали ·печаті [20). На основі значного за обсягом 
нормативного та архівного матеріалу автор розкрив діяльність усіх 
ланок трибунальної системи в період іноземної інтервенції; грома
дянської війни (1918- 1920 рр.) й у nерші роки непу (1921-1923 рр.). 

;Це наукове досліджеиия, безперечно, заслуговує на уваrу, як таке, що 
систематиЗує матеріал щодО' зазначеної теми. 

Підвалини JІВища, перенесеного з часів французької буржуазної 
ревоmоції, досліджував С.П. Мельrунов, JІКИЙ у своїй книзі наводить 

слова Лациса: "Ми не jедемо війни nроти окремих осіб, . ми винищуємо 

буржуазію JJК клас;. не шукайте nід :Час слідства матеріалів і доRазів 
того, що звинувачений діJІВ ділом або словом nроти радJІНСЬ.f<ОЇ влади. 

Перше питаиия; JJКe ви повинні йому заnропонувати - "хто. він за по

ходженням, вихованиям, яка в нього освіта та професія." У цьому ро

зумінні й полягає сутність червоного терору. Лацuс, звичайно, не був 

оригінальним, копіюючи лише слова .Робесп'єра в Конвенті з приводу 
nреріальноrо закону про масовий терор: . "Щоб стратити .. ворогів 
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віТЧИЗНИ, достатньо встановити їх особу, вимагаєrься не знаходити їх, 

а ЗJІ]ІІЦ)'ВаТИ" (8, С. 53). 
Саме такий підхід послідоввнків Терору більшовицької Росії дає 

с.п.'Мельгун<?ВУ niдCJilBY ставити в один ряд суди спеціального. при
значения, ЯІ<ИМи були ревтрибунали, з іншими позасудовими ~nре

сиввими органами: "Не було місцл, де поява більшовиків не супро
ваджувалася б дес~н й сотнями жертв розстріЛJІНИХ без суду або 

за вироками . надзв!fЧ~йної комісії, та аналогічних тимчасових 
'"'революційних" трнбу:палів" [8, с. 56]. 

Певний інтерес для досліджения організації та функціонування ре
волюційних трибуналів JІВЛЯЄ собою й мемуарна літераrура сьогоден

ня. Вважаємо, що слід виділити в їі масі документальне видання • 
М.Г.Смирнова "Репресоване правосуддя'' [16], у передмові . до якого 

автор коротко подає історію формування в~ судових органів після 

Жовтневої ревоmоції 1917 р., завдакиям яких була · координація 
діJшьності ревтрибуналів у масшrабі РРФСР. Важливе місце . у цій 
праці посідає досліджения автора про те, як уже через рік пісШІ вuе

деНЮІ в дію з 1 червня 1922 р. першого Крнмінальноrо кодексу. РРФСР 

до нього за участю В.ІЛеніна почали вноскrнся: доповнення: й поправ

ки, що пізніше дозволили розширити коло "вороrів народу", з якими 

необхідно було боротися:. Реальною силою . і владою, підкресmоє 
М.Г. Смирнов, володіли органи державної безпеки, які фаюично стоя
ли над усіма владними структурами, що були передбачені чинною 
Конституцією. При тоталітарному. режимі, сформованому в Радянсь
кому Союзі, конституційні органи влади функціонували скоріше фор
мально, виконуючи вказ.іJJки, JІКі надходили "зверху". Досить непри
гтщною була й роль судових органів, які на той час в абсоmотній 

більшості випадків лише. юридично оформЛJІЛИ рішеНЮІ, що наперед 
приймалися по конкеетних справах у вищих органах державної безпе
ки і схвалювалнся И. Сталіним n1 йоrо найближчими однодумцями 

{16, С.· 422]. 
Першим в українській історико-прщіовій. літературі дослідження 

історії ревтрибуналів розпочав М.П. Діденко, .ІІКЩі: у 1951 р. захистив 
кандидатс.ь~у дисертацію "Виникнення і розвиток радmських судових 
QІІrаніВ в . Українській РСР" {2] й опублікував стаmо. "СтвореНЮІ ра
дRНсі.ког~ . суду в УРСР" (3]. Автор деrально вивчає й обrрунтовує 
процес, створення ревтрибуналів у різних pc(riWffiX України напере
додні й після жо:вrневрго збройного повстання в ·1917 р. Хоча їх ор
ганізація і судочинсТво у них в період громадяНської війни й іноземної 
військової інтер~tе.ЩЦї в основиому регуmовалися "Тимчасовим поло
:~Кеннsм" від 14 . щщогР )9~9 р., . ~(щстатував М.П. Діденко, у 1920-
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1922 р. було видано ннзку декретів, циркулярів та інструкцій, які роз

ширнлн їх надзвичайні повноваження . 
. Характерними рисамн в діяльності ревтрибуналів цього періоду 

стали: а) прискорення розгляду й посилення репресій по окремих кате

горіях сnрав (бандиrнзм, розбійний напад, грабіж; б) вилучення ос

танніх із ведення народних судів і передача на розгляд ревоmоційних 

трибуналів; в) максимальне прискорення попереднього слідства й су
дочинства; г) встановлення жорстких строків для розгляду питання 

про віддаНнЯ до суду- від 3-х днів з моменту надходження конкретної 

справИ ·в тРИбунал до винесення вироків не пізніше .48 год. ; д) відміна 
амністій, встановлених з 'іздом Рад УРСР; е) в умовах, близьких до 
фронтових, допуск негайного виконання смертних вироків, не дожи

даючи касаційної скарги засудженого; За умови одноголосного за

твердження вироку президією відnовідНого губвИконкому чи rубрев
кому [2, с. 280 - 285]. ; . . . . . 
У цей же час виходять наукові роботи П.П. Михайленка, у яких він 

торкаєrься також створення й діяльності ревоmоційннх трибуналів. 

Привертає увагу його висновок, що багато пунктів "Положення про 

революційний трибунал", nрийнятого Харківською Радою робітинчих 
та селянських депутатів на початку січня 1918 р. , незважаючи на опір 
більшовиків та есерів, було використано Народним Секретаріатом у 

судових сnравах Української Радянської республіки при розробці но

вого "Положення про революційні трибунали", опублікованого у 
"Віснику УНР" 23 січня 1918 р. Цей правовий акт було підготовлено 
судовим відділом Харківської Ради на підставі nроекту nоложення про 

революційні трибунали, поданого військовим комісаром м. Харкова і 

повіту, і nроекту, розробленого судовим відділом вшськово

революційного комітету й Комісаріатом юстиції, створеним nри рево

люційно-військовому комітеті 8 січня 1918 р. [9, с. 50-52]. 
П.П. Михайленко оцінює революційні трибунали як ''одне з найго

стріших знарядь диктатури nролетаріату, спрямоване головним чином 

на придушення опору повалених класів та оборону соціалістичної 

держави від іноземних інfервентів' · [9, с. 145].Він виправдовує навіть 
такі відверто недемократичні nоложення nосjановн українського ра

дянського Уряду "Про в,Щщення народ_ІJ:ого суду" від 4 січня 1918 р., як 
Позбавлення права nідсудних на оскарження вироків не тільки ревтри
буналів, а навіть народних судів. Уже в квітні 1919 р . в радянському 

законодавстві було передбачено можливість оскарження вироків рево
люційних трибуналів до -еерховноrо касаційного суду. 

Відмежовуючись від більшовицького ідеологічного забарвлення 

погЛядів П . П. Михайленка на роль і місце революційних трибуналів, 
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треба відцати йому належне: він зібрав і опублікував мсідовідомі на той 
час документи з історії кримінального законодавства в УРСР, серед 
яких циркуляри (всього на той час їх нараховувалося 45) Наркомюсту 
УРСР, які дають можливість розглянути діяльність рk:ію'люційн:Их три
буналів у динаміці, а також стверджувати, що це булИ самостійні судо
ві оргави, хоча й наділені в силу різних об' єктивних обставин надзви
чайними повноваженнями. 

У 60-ті роЮІ ХХ ст. свій внесок у дослідженюі проблеми організаці! 
й діяльності революційних трибуналів зробив А.Й. Рогожни. Його пе
РУ належить розділ ll фундаментальної "Історії держави і права Украї
нської РСР (1917-1960 роЮІ)", у якому, зокрема, розглянуто досить 

детально питання про основні риси та принципи діяльності револю
ційних трибуналів, революційних військових трибуналів і Верховного 

революційноготрибуналу [11 , с. 182-184]. 
Працюючи далі над цією проблемою, А.Й. Рогажни аналізує про

цесуальні норми діяльності революційних трибуналів, а також норми 

по нагляду за законністю в їх діяльності. Він оприлюднює маловідомі 

на той час статистичні дані про діяльність цих надзвича:ЙJrn}!: судів в 
Україні періоду іноземної військової інтервенції та rромадянської вій

ни. У цілому по Україні в 1919-1920 рр. число засуджених рево
люційними трибуналами до розстрілу за вчинення особливо небезпеч~ 
них злочинів становило близько 20% від усіх засуджених за цією кате
горією злочинів. При цьому слід враховувати, що основна маса справ 

розглядалася в народних судах, а трибунальна юстиція була надзви

чайною судовою системою" [Див.: 12, с. 90]. 
Питанням організації та діяльності судових органів Української 

РСР у період становлення Радянської влади (1918-1920 рр.) багато ува
ги у своїх наукових пошуках прИділив Д.С. Сусло [18], ЯЮІЙ розробив 
генеалогію системи революційних трибуналів вІд їх створення аж до 
ліквідації 16 rрудня 1922 р. у зв'язку з прийняттЯм Положення про 
судоустрій УРСР. Слід відзначити логічНість і послідовність його 
дослідження у виЮІаденні етапів становлення й реорrанізації всіх гілок 
трибунальної системи, у порівняльному аналізі особливостей, ор
ганізації і функціонування ревтрибуналів РРФСР та України. 

· Автор nідкреслює ту особливість, що в процесі створення рево
тоційних трибуналів В Україні були враховані Ті недоліЮІ, ЩО мали 
місце в 1918 р., і досвід будівництва судової системи в РРФСР . Зразу 
nісля nрийняття Положення про революЦійНі т}>ибунали РРФСР 
12 квітня 1919 р. в Україні декретом від 15 квітНя того ж року nри 
ВУЦвк було організовано судовий відділ - Верховний революційний 
трибунал 7-ми осіб, які обиралися ВУЦВК на подання НЮО для роз-
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гляду сnрав особливої важливості . На розгляд Верховного рево
щоційного·· трибуналу nередавалися справи ВУЦВК, · nрезидjєю 
ВУЦВК, РНК та НКЮ України. Хоча Верховний ревоmоційний три
бунал був лише судом першої інстщщії. при ньоМу ,були. створені ко
легії обвинувачів і захнсннків, а Т'с:lкож введені верховні народні слідчі, 
які діяли одноособово. Їх персОНЗ!ІЬНИЙ сюrад затверДЖував ВЦВК за 
поданням НКЮ УРСР, звичайно, відцаЮчи переваі-у .більшовикам. І 
все ж з ур;;і~ащІЯМ недоліків РРФСР в організації та функціонуванні 
ревоmоційннх:rрибуналів :вироки Верховноrо революційНого трибуна
лу nри ВУЦВК одкар:ІJ<енюо не nідлягали [18,с. 20]. · 

д.С:. Сусло, як. і більшість інших істориків, відЦає nepeвary розгля
ду створення і .с:r;mовлення саме судових органів .в Україні, а не рево

mодійии~. трибун~ів. Позицію автора на час опублікуваЮUІ вказаної 

монографії можна зрозуміти, з огляду на те, що ця тематика була 

відносно закритою аж до кінця 80-х років ХХ ст. 

Детальний аНСІ;І.Іі3.ді.яльносrі.ревоmоційних трибуналів та їх вюrад у 

боротьбу з посадовими злочинами здійснив Г.Є. Петухов у монографії 

"Радянський суд . і становлення революційної законності в державному 

управлінні". [10]. Законодавство на початку досліджуваного nеріоду 
(1917-1920 рр.), Jli( засвідчує автор, містило багато правових норм, 

сnрямованих на боротьбу з цими злочинами: у 138 іlКТЗХ, 

опубліковаJJИХ у "Зібранні узаконень та розпоряджет Робітничого .та 

Селянського Уряду РРФСР (ЗУ РРФСР)" що становило приблизно 
37 % -зід .тщ: усіх нормативних актів, які вюnочали в себе кримінально

nравові норми, що входили в це зібрання. В Україні ці показники 

сюrадащ~ відповіщf.о 138 і близько 40%, що було проnорційно ступеню 
поширеності й суспільній небезnеці даної категорії злочинів, їх . за

гальній пнтомій вазі у струкtурі здочииності [10, с. 67]. · 
У тій же струкrурі, що підлягала компетенції рево~ційннх тріІ:бу

налів, питома ваrа nосадових зло~Іинів коливалася залежно від стра

тегічної обстановки, стану військ, . аю:нвності всіх ·форм боротьби з 
цими злочинами. [10, с. 68]. На наш nогляд, серед названих чинників 
Г.Є. Петухов ие наз~ає факrор уnередЖеності в підході до більшості 
суб'єктів посадових зло'lИНів з боку революційЩІХ трибуналів. 
· ·. Науковець робить сnробу визначити, чи яВляли собою ревотоційні 

· трибунали лише інструментом зламу . судової буржуазної системи й 
репресивними органами тоталітарного режиму, чи це був ,продиктова

ний суворою необхідністю захист державних інституцій, у зв ' язку з 

чим ревтрибунали наділялнся надзвичайннмн по~новаженнями й 

існували поруч із системою загальних судів і внесли, . можливо, цінний 

вклад у систему розбудови судових органів. "Між,.тим, у · 20-ті роки 
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ВИСЛОВJООВалИСЯ дуМКИ, нібито В 1917-1920 рр. радянські ЗаJ<ОНИ Mailli 
умовний характер, а ревоJООційна доцільність домінувала над рево
люційною законністю" , пише автор, [І О, с. 97] .- Звичайно, про причини 

появи таких думок не можна говорити однозначно . З одного боку, ті 

працівники радянського державного апарату, які · розуміли не

обхідність зміцнення ревоJООційної законності в період непу викори

стовували прийоми контрасту, згущення фарб у характеристиці й ста

ну в попередній періоД. · З іншого ж (по принципу "крайнощі сходять

ся'') - аналогічні ретроспекціІ допускались і прихильниками воJООнта
ристських методів управління, які намагалися підмінити ревоJООційну 

законність ревоJООційною доцільністю, що суб ' єктивно розумілась і 

прот-иставлялась останній. До речі , як зазнаЧає Г.Є. Пєтухов, "у період 

громадянської війни кількість таких працівників була не такою вже й 

:-.fалою" [10, с. 97]. 
Питання управління революційними трибуналами , нагляду за за

конністю в їх діяльності з боку Народного · Комісаріату юстиції УРСР 

ретельно розглянуті в кандидатській · дисертації та наукових статrях 

АН. Долженко [4}, яка такі>ж проаналізувала роботу Верховного Ка
саційного суду УРСР, який був касаційною інстанцією для рево

;lЮціЙщІх трибуналів і в той •Же час - відділом НКЮ УРСР. Не схва

:nоючи в цілому поєднання адміністративних і судових функцій - у ком

петенції НКЮ, А.Н. Долженко виправдовує це умовами громадянської 

війни й відсутністю кадрів з юридичною освітою. За цих умов тільки 

Наркомюст міг політично і професійно забезпечити належний рівень 
перегляду :ВИроків ревоJООційних трибуналів, залучаючи до участі в 

роботі Верховного Касадійного суду провідних працівників Наркомату 

юстиції [5, c.l8]. 
Отже, усі без винятку українські дослідники діяльності надзвичай

них судів радянського періоду не ставлять під сумнів саму не

обхідЮсть їх існування і розходяться лише у визначенні їх місця і зна

чення в системі диктатури пролетаріату . Зважаючи на характер Ра

.;u:нської влади, тих завдань, ·які вона ставила перед історичною нау

ІDЮ, слід зазначити, що інакше не могло й бути. Попри все, не можна 
33Перечува~н їх внесок у вивчення цієї пробдеми . . 

Серед сучасних досліджень особливостей · функціонування ревоJОО
nійних трибуналів в Україні слід назвати публікації· С : Л . Сергійчука, 
.пий акцентує свою увагу на діяльності ревоJООційіі~х Трибуналів По
.;хі:mя [ДИв .: 13; 14; 15], зокрема щодо продовольЧн): справ .в Україні. 

Автор торкається і проблеми відносин між ревтрибуналами й .надзви

"ІЗЙНими комісіями, але не Р,озкриває їі в повній мірі. Він ' відносИть 

революційні трибунали до репресивно-каральних органів державного 
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механізму Радянської Ужраїни. Перші спроби осмислення діяльності 
ревоmоційних трибуналів з позицій сьогодення, здійснені С. Л. Сер

rійчуком, безперечно, мають ваrоме значення .. Разом із тим лише цих 
спроб дru1 пізнания механізму створення і функціонування ревотоцій
них трибуналів в Ужраїні явно недостатнЬо. 

Матеріал, викладений у даній статті, дає змоrу й автору зробити 

певні висновки. 
Історія ревоmоційних трибуналів більш докладно розроблена ро

сійсьхими історИІ<аМи держави і права. Дінльність ревоmоційних три
буналів в Україні потребує свого подальшого дослідження на підrрунті 

нов'их законодавчих і фактичних матеріалів. 
Вимаrає також перегляду оцінка діяльності ревоmоційних трибуна

лів як виконавців ідеології червоного терору: адже деякі історики саме 

їх називають основними винуватцями порушень законності і прав .mо

диии. 

Фактичний матеріал свідчить: де застосовувалИся кримінально
процесуальні норми, там ревотоційні трибунали пр.отидіяли розгулу 

беззаІ<оЮІЯ з боку надзвичайних органів. Звідси виникає потреба в по~ 
дальшому вивченні й аналізі взаємовідносин між НИ!-fИ. Тому вважає

мо, ЩО СЬОГОдні необхідно даТИ виважену Й об'єктИвнУ Оцінку ДЇЯЛЬ· 
ності ревотоційиих трибуналів, чітко визначити їх місце й роль в сис

темі радянської державності в Україні. 
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НДІ державного будівництва та місцевого 
самоврядування АПрН України, м., Харків 

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА У СВІТЛІ ВТІЛЕННЯ НАЦІОНА
ЛЬНИХ ШТЕРЕСШ: КОНСТИТУЦІЙПИЙ АСПЕКТ 

Специфі.І<а сучасного забезпечення національної безпеки України 
зумовmоється переходом від існуючої раніше в СРСР системи держав
ної безпеки до становлення нової, що формується в сутrєво змінених 
зовнішніх і внуrрішніх умовах . Це об'єкrнвно ставить завдання розро

бІСИ відповідної цим умовам і новим національним цілям країни науко
во обrрунтованої політики та стратегії, що базуються на сучасній тео
рії й методології; визначенні чіткої і зрозумілої для громадян системи 
цінностей, і обrрунrуванні життєво важливих інтересів, особи, суспі
льства й держави, чіткому встановленні реальних і потенційних заrроз 
їм і прийнятті адекватних заходів ло забезnеченню безпеки особистос

ті, суспільства, держави у всіх сферах життєдіяльності. 
Державна політика Україин визначається з урахуванням пріоритет

ності національних інтересів та існуючих і потенційних заrроз і здійс

юоється шляхом реалізації відповідних доктрин, стратегій, :концепцій 
та програм у різних сферах національної безпеки відповідно до чинно
го законодавства. При дослідженні nорушеного питання найбільшого 

поширення і схвалення отримує методологічний підхід, згідно з яким 
nершооснову безnеки становmrrь інтереси окремих людей, а вже потім 

ікrереси суспільства й держави в цілому. Остання служить інструмен
том, за доп9могою якого забезnечуються отимальні умови для розви
Тkу особистості , суспільства й самої держави, а узагальнена схема ви

рішення nроблем національної безпеки на досягненому рівні розвитку 
ії теорії rрунтується на 3-х елементах : інтереси- загроза -захист [7, 
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с. 8]. Саме національні інтереси внетупають юпочем до розуміння сис
теми національної безnе:ки. Крізь призму їх реалізації й захисту повн
ині розглядатися всі nроблеми створення цієї системи, їі завдання, цілі, 
принциnи функціонування. Національні інтереси обумовлюються істо

рією і традиціями українського народу, системою госnодарювання, 

менталітетом, культурними й духовними цінностями. Однаж у сучас

них умовах різні прошар:ки rромадян України неоднозначно сприйма
ють еІСОномічиі, політичні, соціальні перетворення. Має місце 'Наnруга 

у сфері конфесійних відносин. ТомУ в суспільсТві існують різноманітні 
часом взаємоконкуруючі тлумачення національ~. інтересів і націона
льної безпеки різними верствами населення, що об'єктивно призво

диrь до соціальної напруженості й конфліктів і знижує загальний рі
вень безпеки .всіх без винятку соціальних груп [3, с. 12]. 

Проблема визначення національних інТересів на сучасному етапі 
одна з найбільш аюуальних. За своїм змістом вона входить у сферу 
досліджеНь сучасного конституційного права України і безпосередньо 
пов'язана з основними напрямками наукового забезпечення всієї сис

теми національно~~~- У процесі наnи~ щ~ 'застосовуються 
положення наукових праць представників як вітчизняної, так і зарубі
~ої наукової nраво~ої дум:ки p2J.. Оскільки Щі сьогодні в конститу
ційно-правовому аспекті тr:ання національної безпеки є маловивче

нИми, існу~ необхідність ї~ подальшого т:;:оретичного розроблення, . 
Для аналізу напрямків ~безпечення національної безпеки насампе

ред важJm.во ВИЗНаЧИТИС~ З ПОНЯТТЯМ "інтерес"'- ЯКе ВХОДЮ:J> До КОЛа 
дослідження багатьох суспільствознавчих наук: .. філософії, соціології, 

психології, економічної теQрії, правознавства. В~но .належить до кате
горії фундаментальних, тобто йоrо важхо охопити однією загальною 

дефініцією. Цілком очевJЩНО, що названі науки вивчають феномен 
інтересу та йоrо окре1dі аспекти з урахуванням власних nозицій, базу

ючись на специфіці предмета й на методах цих наук [5, с. 92). Одні 
вчені вважають катеrо'рію "інтерес" об'єкт~ною, тобто існуючою не
з;щежно від волі й св.ідомості тодей; друrі - траюують П як спрямова
ність, увагу, прагнення до чогось; треті - як реалізацію якоїсь потреби, 
тобто як явище об'єктивне за змістом і суб'єктивне за формою. Зв.ідси 
випливають висновки про необхідність розрізняти формувания самого 
інтересу, відбиття його у св.ідомості людини і діяльність щодо його 
реалізації. Це виклн:кає значну розбіжність підходів і думок у спробах 
визначення національних інтересів, ускладнює їх практичне викорис

тання. У науковій літературі зазначені проблеми залшиаються невирі
шеинми, що негативно відбивається на їх розв'язанні. У зв'язку з цим 
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дерЖавна політИІ<а України в різних сферах управління не завЖдИ Іру-
нтується на національних інтересах та цінностях. ·' · · · 

З тоЧки зору філософської і соціологічної науки іНтерес ;r: це 
об'єІСТивне ставлення соціальних суб'єІСТів (індивіда. rрупп; суспі.льсt
ва) до явищ і предметів навколишньрї дійсності, яке зумовлено їх· Ста
новищем. ЩО ВКJПОчаЄ В себе об' ЄІСТИВНО існуючі соЦіаЛьні nОтреби, 
шляхи й засоби їх задоволення [13 , с. 242, 243]. Національні інтереси 
також визначаються як усвідомлені інституційними й соціальними 
суб'єЮ:ами об'єІСТивні потреби особистості, сусnіщ.ства й держави в 
забезnеченні захисту від внутрішніх та зовнішніх заrроз, самозбере
жеІПІі і проrресивному розвитку, що відображено у nротрамних наста
новах і реалізуєrься в соціальній дійсності [10, с. 7]. ВиходячИ з цього, 
О.М. Гончаренко запропонував траігувати nонятгя "національні інте
реси" як визначальні потреби сусrrільства (держави), які сrrіввідносять

ся з його (Іі) базовими цінностями й виражаються у загальноприйня
тому, ідеальному або нормативному комплексі цілей [4, с. 44, 45]. На 
думку А. А. Прохожева, життєво важливі інтереси - це сукуrurість по

треб, задоволення яких надійно забезпечує існування й можливості 

прогресивного розвнтку особистості, сусrrільства й держави [2, с. 68-
74]. 

Відповідно до ст. 1 Закону '·Про основи національної безпеки 

України" від 19 червня 2003 р . національні інтереси - це життєво важ
ливі матеріальні, інтелектуальні й духовні ціниості Українського наро

ду як носія суверенітету і єдиного джерела влади, визначальні nотреби 

суспільства й держави, реалізація яких rарантує державний суверені

Тет України та їі nроrресивний розвиток [9]. Вважаємо, що стратегіч
ний хараІСТер національних іНтересів полягає в тому, що вони: вИ6у
пають фундаментальними пріоритетамн будівницТва ' й · розвнтку дер
жавності; спрямовані на просування й · захист інТересів особистості, 
суспільства й держави; визначають необхідність будівництва й розвнт
ку системи національної безпеки; мають становити · підвалини страте

гіЧноrd ' ПЛануваНня збереження навколишнього середовища; не мо
жУть Обмежуват:ИёЙ національною rернторією; не повинні вирішувати
ся в ізоляції від інтересів (особливо суспільних) інших держав. 

До набутія Україною державного суверенітету самого поняття 
'·націоналЬні · інтереси" ні в теорії держави, ні в практиці не існувало. 
Уnерше вони були усвідомлені й виражені у вигляді протрамних на
станов у Демарації про державний суверенітеr України, а потім знай
lПЛи закріплення в Констиrуції України. І це важливо, оскільки Основ-
1ІИЙ Закон в системі нормативно-правових аІСТів держави посідає особ-
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ливе місце. Конституційні норми володіють вищою юрИДІІЧНОЮ силою 
і є нормами прямої дії. 

Виходячи з викладеного, вважаємо за необхідне проаналізувати су
часне бачення феномену "національні інтереси'', роль і місце копсти
туЦійних пршmсів у становленні системи національної безпеки, пози
тивні й неrативні ЧИІfІІЮ<Н, які впливають на цей процес. Цінність 
Конституції України поляrає насамnеред у тому, що вона є результа
том консенсусу різних політичних сил, волі rромадннського суспільст
ва, і їі завдання - стояти на сторожі інтересів особистості й сусnільст
ва, забезпечувати свободу індивіда в різних сферах життя [1 1, с. 54]. 

Визначення категорії національні інтереси знайшло відображенкя в 
Постановах Верховної Ради "Про основні наnрями Зовнішньої по.[rіти
ки України" [1; 1993. - N'!37. - Ст. 340-341], · "Про воєнну доюрину 

УКраїнИ" {l; 1993. - N!!43. - Ст. 408-409], "Про Концепцію (основи 
державної політики) національної безпеки України" [1; 1997. - .N'!!10. -
Ст. 85]. Однак у найбільш nовному й адекватному вигляді перелік 
пріориrетннх національних інтересів закріПJІено в ст. 6 Закону ·'Про 
основи національної безпеки України" від 19 червня 2003 р. [9]. Такий 
Закон прийнято вперше за всю історію становлення й розвнтку україн

ської державності. Правове закріплення в ньому інтересів нації дозво

лить зробити політику держави більш відкритою, наближеною до кож
ної людини, а головне - кожному nредставникові нації буде відомо, які 
саме інтереси він має відстоювати, чи сходяться вони з його життєвою 

позИцією, чи входять його власні інтереси до заmльних. Але, як відо

мо, негативним моментом будь-якого nравового закріnлення noюrrrя 

системного явиша є його неnовнота. Однак навряд чи можна навести 
приклад ідеального формулювання в законі того чи іншого терміна . 
При побудові механізму правового забезпечення національної безпеки 
в Україні слід спиратися на nринциnи забезnечення вже проголоше

них, існуючих національних інтересів та угвердж.ення нових, що від
nовідають реаліям об'єктивної дійсності. 

Інтереси особистості, сусnільства й держави в різні історичні пері
оди розвитку І<раїни неідентичні [14, с. 28]. Своєрідність націопальких 
інтересів на конкретному етаnі розвитку сусnільства зумовтоє відпо
відну мету, наnрямки й механізм забезпечення національної безnеки 

[6, с. 5]. Зміна національних пріоритетів тягне за собою корегування 
змісту національних інrересів, що, у свою чергу, вnливає на зміст і 

напрямки забезпечення національної безnеки. Огже, можна зазначити. 
що розвиток нації відбувається відповідно до тих ціннісних настанов, 

які вона має і які вважає на тому чи іншому етапі свого розвитку важ
ливими й першочерговими. Так, якщо в 1991 р. найважливішим нац;іо-
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иальним інтересом украУнської нації було набутrя суверенітету, неза

дежності Укра1ни, то у 2003 р. ним є rrідвищення рівш добробуту rро
мадвн, забезпечення конкурентосnроможності вітчизняної економіки, 

екологічної й інформаційної безпеки, захист особистості, суспільства й 

держави від тероризму. 

Головний національний інтерес УкраІни, що лежить в основі забез
nечення національної безпеки сьогодні вбачається в тому, щоб сТати 
європейською країною за рівнем і якістю життя.. Виміром його реалі
зації виступає перш за все формувания інститутів rромадянського сУС
пільства і nравової держави, заrальнонаціональиий інrерес УкраІни, де 
nовинні забезnечуватися політичні, соціальні, економічні й духовні 
інтереси і nрава всіх індивідів на базі використання всіх можливих на 
сучасному етапі цивілізації, матеріальних і духовних благ, 'які мають 
загальне життєво важливе значення ддя стабільного функціонувания й 

розвиrку держави та суспільства [8, с. 511 ]. 
Сучасний стан в Укра'іні харакrеризуєrься нестабільніСІЮ й недо

статньою визначеністю системи ціннісних орієиrацій та інтересів сус

пільства, а також наявністю суттєвих суперечностей між інтересами як 
основних об'єкrів національної безnеки (особа, сусПільство, держава), 
так і різних соціальних сnільнот на рівнях: центр -ре~ они. У зв' язку з 
відсутністю консенсусу в суспільстві із зазначених питань не існує й 
належного конструкrивного нормативно-правового забезпечення наці
овальної безnеки. 

Досягненню національних цілей перешкоджають як об'екrивні, так 
і суб'єкrивні факrори. До об'єктивних відносять: падіння інтелекrуа
.rп.ного, технологічного й оборонного nотенціалу; зниження для: знач

ної частини rромадян рівня життя; виникнення соціальної й етноnолі
тичної наnруги; зростання злочинності і як наслідок - зниження безпе

ки особистості, сусnільства й держави; міжнародний тероризм; погір
шення стану довкілля. До суб'єкrивних факторів належать: збережен
ии у свідомості людей старих догм світоглядного й ідеологічного тлу
мачення; зростання асиметрії соціальних інтересів різних rpyn rрома
ДІН; низький рівень правової культури населення, працівників держав

ного апарату; політична боротьба за сфери впливу і владу; відсуrність 
сформованої системи нових національних цінностей і стійких інтересів 
Оtq>емих rpyn сусnільства, які дозволяють консолідувати зусилля 
Оtq>емих rромадян, сусnільства в цілому й інституrів держави на дося

гнення національних цілей; недостатня теоретична розробленість при

ІСЛадних асnекrів nолітики забезпечення національної безnеки України. 

Існує ще одна проблема, невирішеність якої призвела до певної 
дИскредитації у світовій пракrиці концепції національних інтересів. 
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Вона nов' язана з хронічним бажа'нням nолітичних лідерів і nравлячих 
еЛіт більшості країн світу презентувати свої власні, корnоративні інте
рес}{ Я1< ЖJfП'Єво важливі інтереси всієї 11ації. Яскравим nри:кладом то
му є діяльність тих уnравflінців, які власні економічні інтереси й виrо
дН ставтrrь вище iнrepeciiJ нації. 

На сУчасному етапі для України дуже »ажлнво nроводити зовніш
~ ~ внутріlІІRю nолітикУ держави в одному наnрямку. Розрив між її 
зЬ~~~ньоІІОлітичним курсом на інтеграцію в сnівтовариство демокра-
1'JіttНиХ: держав і внутріJІ.олітичними nроцесами вельми очевидний. 

Відбув3ється активація: так званої керованої демократі( яка хара:кrери
зуєrься: nрофанацією і ф~льсифікацією виборів, замовЛеНням судових 
рішень ' вКазівками викопавчої влади, "дисцшurінуванням" ЗМІ, ви
юпоче}ІЮJМ найважливіпnfХ nитань держа»ноrо й сусnільноrо житІ-я зі 

сферИ пУбJііЧної nолітики, партійне будівницrво зверху і "nриручення" 
nарламентУ-. Усе це став:кть nід удар rоловні націовальні інтереси і, 
безУмовно, вИЗначає ·місце наШої країщ-1 у світі. Тому є о•Іевидним, що 
НЇКОJUІ . не булв m тісно nереметені проблеми руху до демократії і 
забезnече~tня: національної безnеки. В~ємо, що чітко визнаЧені й 
консолідо~ в масовій свідомості наці6наіrЬІіі · інтереси й цінності 
nовИННі сrановкrи nідrрунrя будь-якої ін-rегралЬної СТратегії націона
льної безrtеки, ефективне впровадження якої мають забезnечити сnіль
ні зусилдя всіх гілок влади і громадянського tусnільства. 
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Національна к:іридична акадеМія УкраІни 
імені ЯрославQ Мудрого, -м. Харків 

КОНСТИТУЦІЙНІ ГАРАНnЇ ПРАВА ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 
НА УЧАСТЬ В УПРАВЛІВ.Щ ДЕРЖА:Вними- СПРАВАМИ 

Будь-яке суб' єктивне nраво сам() 110 собі; · взяте nеза n:итаюшм про 
його реалізацію, має досить відносf!у соціа.m.ну цінність, і тому цри 
конституційно-nравовому йоrа дщ:ліджеНJfі істотна уваrа nовинна 
nриділитися йоrо реалізаціі · 

Проблема rаранrій nрав і свобод mодини та громадянина на сучас
ному етаnі є важливим предметом trаукових nошуків. Це значною мі
рою зумовлено тим, що Конституція УкраїІUІ 1996 р. [7] nіднесла на 
Шено новий рівень систему юрндИLmих гарантій nрав і свобод особи. 
Але сучасний Стан їх наукового осМ:ислеНЮІ не oxomnoє всіх асnектів 
даної nроблеми. У зв'язку з цим викиКає nотреба не тільІ<И в заrальІ{ій 
теорії nравовиХ rаранrій, а й у розробці ІІИІ'З.Ііня констmуційнвх сара
кrій (їх поняття, видів, системи й ролі) щодо охремих суб' єкrивних 
прав громадян ~ зокрема, основоnодожноrо nолітичного nрава rрома

ДІІН - брати учаёть в управлінні дерЯ<авнимн сnравами. Вирішенкя від
повідних теор~ичних пиrань повИІtно об'ЄІсrивно сnрияти вдоскона~ 
ленню механізму втіленкя цьоrо rqщва в ЖJптя, а також nозитивно 

вплинути на nодальше дослідження nолітИЧНих nрав громадян Украї
ни. 

Загальні теоретичні nоложенвя П}Jо rаранrії прав і свобод, викладе
ві у nрацях радянських учених (А.О. Астрахань [1], Л.Д. Воєводін, 
В.Є. Гулієв [З], В .О. Кучинський, 0.1. ЛєnьоUJКін, СЛ. Лисенков [9], 
В.А. Патюлін, Ф.М. РудинськЮі [З) та ін.) та сучасних українських 
(В.В . Головченко [10], Т.М. ·Заворотченко [4], О.Г. Кушніренко [8], 
В.В. Речиць'кнй [11], 'В .Ф. Поrорілко [10], Т.м. Слінько [8], Ю.М. То
диІGl [6, с. 117-174] та ін.) і російських науІ<овців (М.В. Баrлай [2), 
С.В. Калашніков [5], О.А. Лухашева та ін.), створили теоретичне nід
rрунтя для дослідженкя nроблеми Г'арантій nрава громадян України 
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брати участь в управлінні державними сnравами. 

Гаранrії є тією ланкою, я:ка дає змогу здійснити перехід конститу
ційного суб' єктивноrо nрава від передбаченої в Конституції можливо
сті до реальної дійсності. Отже, реальність nрав і свобод громадян у 
державі може оцінюватися за їх гарантіями, закріnленими насамnеред 
в Основному Законі. 

Конституційні гаранrії nрав і свобод громадян - це вид правових 
(юридичних) гарантій. Вони вирізняються в загальній системі гарантій 
прав та свобод людини і громадянина тим, що в силу своєї важливості 

nіднесені до рівня конституційного регулювання, тобто закріnлені в 
Конституції України. Поняпя ж ·'конституційно-правові гарантіі" є 

дещо ширшим nорівняно з "конституційними гарантіями", оскільки 
перші nередбачені не тільки Конституцією, а й nоточним конституцій
ним законодавством. Мета цієї статrі - зосередити увагу саме на кон

ституційних гаранrіях інтегруючого nолітичного nрава громадян 
України. · 

Єдиної точки зору щодо класифікації гарантій nрав та свобод лю
дини і громадянина не існує, тому це nитання має дискусійний харак

тер. Межі цієї статті не дозволяють зуnинитися на ~ого докладному 

висвітленні, тому nозначимо лише важливі для нашого дослідження 

настанови. . 
Так, поділу гарантій на загальні і спеціальні науковці надають різ

ного змісту. Відnовідно до усталеної точки зору загальні гарантії- це 

гарантії економічні, nолітичні, ідеологічні, соціальні, духовні (культу
рні) тощо, тобто такі, що знаходяться за межами nрава й відnовідають 

різним сферам сусnільного житrя; сnеціальні ж - rарантії юридичні 

(nравові). 
У nравовій науці вже склалося nереконання, що окреме суб' єктивне 

конституційне право може мати свою предметно конкретизовану сис

тему гарантій. У зв' язку з цим існує й інша nроnозиція - тлумачити 
розглядувані терміни настуnним чином: загальні гарантії - ті, що сто
суються реалізації всіх конституційних nрав і свобод, а ті, що стосу

ються реалізації одного якогось nрава (особливі гарантії кожного пра
ва) - спеціальні [11, с. 75, 104] [3, с. 154, 155]. Для позначення такого 
розмежувания інколи проnонується також застосовувати терміни 

"універсальні" і "специфічні" [8, с. 114]. Саме таке розуміння (з необ
хідними доnовненнями) ми будемо використовувати для роЗгтщу сис
теми гарантій стрижневого політичного конституційного права грома

дян України- брати участь в управлінці державою. 
· Досліджуване нами конституційне nраво є багатим за .змістqм і 
складНИМ за механізмом його реалізації. Цим і визначається те, що 
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конституцііmі гарантії цього права мають комплексний характер, а їх 

система є баrатоступеневою і розгалуженою. 

Перший рівень конституційних гарантій права громадян України 
брати участь в управлінні державними справами становлять загальні, 
vніверсальиі (для всіх конституційних суб 'єктивних прав) гарантії. В 
·Основному законі України їх виклад починаєгься з полоЖень преам
були, що,.f(онституція, приі{нята від імені Українського народу, дбає 
.. про забезпечення прав і СВОбОд ЛЮДИНИ та Гідних умов їі ЖИІТЯ" . У 
розділі І Ковституції закріплені основи конституційного ладу, з яких 
до загальних гарантій прав громадян належать такі полоЖеНня: людина 
є найвищою соціальною цінністю (ч. 1 ст. З); права і свободи ЛЮДJ{НИ 
та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, 
держава відnовідає перед людиною за свою діяльність (мається на ува
зі як ретросrtективна відповідальність - за порушення прав і с~обод, 
так і .по~итивна - як І!ідповідальне ставлення до виконаНня державою 
обов: язків rоодо громадянина), утвердження й забезпечення прав і 

свобод людини є головним обов'язком держави (ч. 2 ст. З); постулати 
щодо народовладдя (ст. 5); суспільне життя в Україні rрунтуєгься на 
засадах політичної, економічної ra ідеологічної багатоманітності (ч. 1 
ст. 15); положення статей 1, 19. 

У наступних розділах Конституції України можна виділити як га

рантуючі здійснення прав і свобод засади щодо рівності всіх у праваХ, 
невідчужуваності й непорушності nрав і свобод та ін. (ст. 21-2З) . 
Вкрай важлявим для нашого розгляду є формулювання, що констиrу
ційні права та свободи гарантуються і не можуть бути скасовані (ч. 2 
ст. 22). Необхідно також вказати на загальні гарантії (у тому числі га
рантії правосуддя), що містяться у статтях 55-64, на обов' язок у~іх 

неухильно додержуватнея Конституції України, не nосягати на права і 
свободи інших людей (ст. 68), заборону внесення змін до Основного 
Закону, якщо вони передбачають скасування чи обмеження прав та 
свобод тоднни ·і громадянина (ч. 1 ст. 157). 

Навіть за наявності розвинутої системи nрав і свобод особи їх реа
лізація може не відбутися, якщо вона не підкріплена спеціальною ор
ганізаційною роботою державних органів і посадових осіб по забезnе
ченню nрав та свобод людини і громадянина. 

Так, інституційні гарантії всіх прав громадян охолтоють діяль

ність Верховної Ради України (ст . 85); парламентський контроль за 
додержанням конституційних прав та свобод тодини і громадянина 
здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (ч. З 
ст. 55, ст. 101), сферою діяльності якоrо є відносини між громадяни
ном і державою; Президент України є гарантом додержання Констиrу~ 
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ції України, прав та свобод mодини і громадянИна (ст. 102); Кабінет 
Міністрів України вживає заходів щодо забезпечення прав та свобод 

mодини і громадянина (п. 2 ст. 116); місцеві дерЖавні. адміністрації на 
відповідній території забезnечують додержання прав· 1 свобод ~ома
Д1СН (п. 2 ст. 119); прокуратура України здійснює представюЩrво інТе
ресів громадянина в суді у в~адках, визначених законом (п. 2 ст. 121); 
tуди загdЛЬної юриСДJ;ПЩії {Wзділ Vlll) мають бути надійним rарантом 
прав і свобод особи .у конфліктних ситуаціях, що вин~ь між 'іро
мадянином і державою; особливу роль у nроцесі гарантування nрав і 
свобод відіграють Конституційний Суд України (ст. 147}, міжнародні 
судові уСТанови (ч. 4 ст. 55). 

Орrани місцевого самоврядування та недержавні об' єднання гро
мадян сnрияють громаД1СНам у здійсненні їхнього права на участь в 

управлінні державними справами. Але вони не мають необхідних вла
дних повноважень, щоб таку участь гарантуВати. Тому суб'єктом, який 
є основним rараитом прав та свобод mодини і rромадя:нина, є держава . 

Практично ця її функція реалізується через систему перелічених дер
Ж<Щ~ органів. 

До другого рівня - окремих конституційних гарантій групи полі

тичних прав громадян України, а відповідно й основоположного серед 

них - nрава громад,1fН брати участь в управлінні , належать, зокрема , 

такі положення Конституції України: nринцип політичного пmораліз

му (ч. 1 ст. 15) є засадою всього конституційного ладу, а найяскраві
шого проя~у набуває саме при здійсненні політичних прав; держава 

гарантує свободу політичної діяльності, не забороненої Конституцією і 

законами України (ч. 4 ст. 15); наявність усіх інших груп прав і свобод 
- особистих, економічних, соціальних, культурних, оскільки можли
вість їх реального втілення в життя глибоко взаємообумовлена. 

Третя сходинка- спеціальні гарантії права брати участь в управ

лінні державними справами. Шляхи реалізації цього права уточню
ються в Конституції України через сукупніСть правомочностей, що 
його конкретизують. Тому до цих гарантій можна віднести права, тоб
то правомочності, що входять до його складу: на свободу об' єднання 

(ст. 36), брати участь у всеукраїнському та місцевих рефереццумах, 

виборчі права (ч. 1 ст. 38); доступу до державної служби (ч. 2 ст. 38); 
на звернення до орrанів державної влади, їх nосадових і слУжбових 
осіб (ст. 40); брати участь у здійсненні правосуддя (ч. 4 ст. 124). А rо
ловне - нормативною rарантією досліджуваного комплексного nрава є 

вже саме закріплення його в Конституції України, що надає йому Ста
тусу конституційного і гарантує, nринаймні, неможливість його запе

речення. 
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Четверта сходинка - гарантії тих прав, що входять до права на 

участь в управлінні, які оnосередковано, через ці права, є також і гара
J{'fЇЯми права політичної участі . Маються на увазі: а) конституційні 

гарантії. виборчих прав та Пр~ •. !ІОВ· язаних з проведенням референду
му: вuборн є в.ільнимн і відбуваються на nідставі загаЛьного, рівного і 
nрямого виборчого права .шляхом таємного голосування (ч. 1 ст. 71), 
можливість проголошеннЯ :Всеукраїнського ~ферендуму за народною 
ініціативою (ч. 2 ст. 72); б) _гараНтії nрава на об' єднання: обмеже:tШя 
шодо членства в nолітичних nартіях встановлюються виключно Кон
ституцією й законами УкраїнИ. (Ч. 2 ст. Зб), ніхто не може бути приму
Шеций до встуuу . в будЬ-яке 66' єднання громадян чи обмежений у пра
вах за належність ЧИ неналежність ДО НИХ (Ч. 4 СТ. 36), усі об' єднання 
громадян рівні nеред законом ( ч. 5 ст. 36); в) щодо права достуnу до 
дерЖавної служби проголошено, що воно є "рівним" (ч. 2 ст. 38); 
r) стосовно права nетицій - обов· язок державних органів, їх nосадових 

і службових осіб , розглянуііІ звернення громадян і да11и обфунтовану 
відповідь у встайов.ЛенЯй законом строк (ст. 40), а також те, що коло 
суб' єктів-адреса:rШ ·звернень і коло питань, які можуть бути предметом 
rо~кИх звернень, КонститУЦіЄю :tie обмежено; І') констиrуційні гарантії 
права брати участь у відправленні правосуддя містяться в ч. 4 ст. 124, 
ч. l ст .. 127, ч. 2 ст. 129 Конституції Україин. 

ТаКим чином, сисrема конституційних гарантій права грьмадян 
України брати участь в управлінні державними сnравами є складною й 
багаТОС'І'іпеневою. На нашу думку, П можна висвітлиrи у вигляді чо
тирьох взаємоnов' язаних і взаємообумовлених рівнів гарантування: 
l) загальні коJІституційні гарантії всіх nрав та свобод людини і грома
дянина, що поширюються й на nраво участі в уnравлінні; 2) офімі 
ІФнституційні гарантії груnи nолітичних nрав і свобод, основоnолож
ним серед яких є nраво на участь в уnравлінні державою; З) спеціаm;ні 
гарантії права брати учасТь в управлінні державними сnравами; 4) спе
цифічні гарантії nрав - nравомочностей, які входять до комплексного 

права nолітичної участі. Розгалуженість системи конституційних гара

нrій розглядуваного nраВа nоясиюється складністю, комnлексІІістю 
самого досліджуваного суб' єктивного nрава і nовинна забезnечувати 

реальні можливості використання і здійснення цьоrо права гр~м~а
ми в nолітико-правовому житті. Удосконалення цих rаракгій доЗво
лить покращити такі можливості і, отже, збаrатнти зміст nолітичної 
свободи. 

Гарантування прав і свобод - це своєрідний зовнішній механізм 
обмеження влади, яха завжди nрагне до саморозширення своєї присут
Ності в усіх сферах людського життя [6, с. 168) . Кожне право ті.ІJьки 
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тоді може бутИ реалізованим, коли йому відповідає чийсь обов' язок 

його забезпе'інти. Г-арантії, по суті , і є обов' язІ<И; що ж стосуєrься кон
сткrуцій:kиХ ·прав і свобод- то це обов'язок держави [2, с . 256]. Оrже, 

ефекrивний захисt ;прав і свобод громадян потребує чіткого правового 

закріплення не ·· тільки прав · rромадяа, а й кореспондуючих їм 

обоі' язldв відповідних держа-вних орrіінів як у Конституції України, 

так і в конституційному законодавстві. Деякі із законів, що опосеред

ковують політичну акrивність, в Україні ще не прийняті (наприклад, 
про порядок проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій), а 

наявні закони потребують уточнення (приміром, щодо конкретизації 

процедури розгляду звернень громадян в Законі України з цього пи
тання) . 

Не6бхідно доповнити, що мало проголосити права - необхідно 

створити певні механізми їх реалізації. Тому дослідження права гро

мадян брати участь в управлінні державою в аспекті його здійснення 

(розвитку в діях уповноважених суб' єктів), висвітлення питання про 

його конституційні гарантії створюють передумови ДJU{ наступного 

кроку- з' ясування поняття і проблем всього конституційного механі

зму реалізації вказаного права . 
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імені Ярослава Мудрого, м.Харків 

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ УРЯДУ 
ЗА РІЗНИХ ФОРМ ПРАВЛШНЯ 

У сучасюи державознавчій літераl)'Рі є заrальновизнаиим твер
дження, що спосіб формуванІШ уряду, як правило, залежкrь від форми 
правління. У цьому напрямку вели свої дослідження знані теоретики 
держави і права та провідні фахівці в галузі коиституційиоrо права, 
зокрема А.О.Мішин, Р.Т.Мухаєв, В .С.Нерсесянц, М.А.Сапронова, 
Б.О.Страшун, В.Є.Чиркін, М.Ф.Чудаков, В.М.Шаnовал та ін. [Див.: 6~ 

9; 11-12; 14- 15; 17- 19 ]. Основним критерієм розмежування спосо
бів формування уряду традиційно використовується сту·nінь· У'<fЗСТЇ 
парламенту в цьому процесі. Застосування такого критерію дає змоrу 

вирізнити дві основні моделі формальної процедури створення уряду -
парламентську і позаnарламентську [Див.: 6, с.630; 7, с.271 ; 9, с.244; 

18, с.438]. 
Наведена класифікація є досить наочною і водночас простою дJІЯ 

розуміння, що цілком виправдовує й використання в навчальній літе
раl)'Рі. Однак більш глибоке дослідження конкретних процедур фор

мування уряду в різних країнах світу свідчить про те, що вони є значно 

різноманітнішими, а деякі з них взагалі не вкладаються у "класичну" 
дихотомію. Це змушуЕ: сучасних дослідників шукати нові nідходи до 

типології способів формування уряду, враховуючи при цьому як стату

тне, так і звичаєве право, як формальні повноваження, так і реальну 
політико-правову практику. Зокрема, російський державознавець 
І.М.Гомеров пропонує більш розгорнуту класифікацію способів фор
мування уряду. Залежно від стуnеня участі в цьому процесі парламен

ту т-а глави держави він виокремлює шість способів формування уряду: 

абсолютно позаnарламентський, обмежено-nозапарламентський, на
півпарламентський, обмежено-nарламентський, абсолютно nарламент
ський, nсевдоnарламеmсьІ<Ий [Див. : 1, с.614, 615]. Такий nідхід вида
ється конструктивним і доволі ефективним, оскільки, не nорушуючи 

усталених у вітчизняній науці nідходів, вів дає змоrу доnовнити заrа
льноприйнятий критерій (роль парламенту у формуванні уряду) ще 

одним, не менш важливим - роллю глави держави в цьому процесі. 

Однак усі класифікації, що пропонувалися донині, сnираються на до
слідження конституційного права досить обмеженого кола держав. 
Завдання даної статrі - розробити більш детальну класифікацію, яка 
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враховуsазіЗ: б" усе розмаїття моделей формувания уряду, що існують у 
сучасному світі, на nідставі · поглибленого аналізу конституційного 
законодавства зарубіжних країн, nроведеного із залученням ширшого 
кола nершоджерел. Це сnрІІЯТнме більш чіткій характеристиці відпові
дних Іjюрм nравліJПШ, виявлешпо глибинних механізмів організації 

державної влади, з'ясуванню діалектичного взаємозв 'язку сnособу 
формувания уряду з формою nравління. Стаття має на меті заnроnону
вати розв'язання означених завдань з .ураху.в<UfНЯМ НаяБЮfХ сьогодні 

підХодіВ до тиnології Іjюрм nравління, з . використанням. поріщumьно
nравового, системно-струJСТУРного, функціонального і ·, формалЬно
юридичного мегодів наукоJЮго nізнання. Аналіз способі~ формування 
уряду здійсНЮватиметься в nорядку зростання ролі пзрламенту в цьо
му nроцесі. r. " " 

Абсолютно ·· (виІ<JІючно) позапарламентський спосіб формування 

уряду поJJЯГає в тому, що відnовідні nовноваження зосереджені в ру
ках глави дер5КЗВJі. ·• 

:··в а~олютІіих монархіяХ глава держави очолює урЯД і самостійно 
nрИзначає його членів (зазвичай зі своїх найближчих родичів, ІJРедста
вників правлячої ди:настіі). Сімейна моноnолія на вищі урядові nости 
існує на сьогодні в Катарі, Бахрейні, Саудівській Аравії, Омані .. Згідно 
з Конституцією Саудівської Аравії 1992 р. главою ради міністрів є ко
роль, який своїми декретамІІ nриз:начає і звільняє з nосади всіх членів 
уряду, в тому Чkслі застуnників голови .Рад11 міністрів, міністрів і рад
іопсів короля. Султан Оману за Конституцією 1996 р. не тільки очолює 
й Іjюрмує уряд, а й обіймає пости міністра іноземних сnрав, оборони і 

' фінансів [Див. : 14, c.l14]. Таку модель абсолютно nозаnартійного сnо
собу формувания урядУ можна назвати динаqт~чною. 

на··відміну від абсоJІЮІ1ПіХ монархій, у ,rо'ЗЛістичних моf!4ірхіях 
уряд фОрмується не тільки з родичів чи найближчого оточення ~омар
ха, а й інколи з депутатів nарламенту чи інших вnливових nолітиків . 
Наnриклад, відnовідно до положень Конституції Кувейrу 1962 р . емір 
nісля традиційних; консультацій із духовенецJом та вnливовою знаттю 
прИЗНачає прем'єр-міністра, за рекомендацією якщ:о nотім . призначає 
міністрів. Міністри можуrь nризначатися з деnуг~тів Націонщної 
асамблеї (nарламекrу) та іН11ІНХ осіб. З огляду на коло можливих nре
тендентів на посади міністрів таку модель абсолютно позаf1арламент
ського способу формування уряду можна назвати аристократичнqю . 

Абсолютно nозапарламеJПСький сnосіб формування уряду характе
рний і для переважної більшості nрезидентських ресцублік, у яких ви
конавча влада сконцентрована в руках глави держави, який самостій

но, на власний розсуд визначає їі систему, здійснює призначення на 

38 



основні адміністративні посади, у тому числі формує уряд. Найбіль}ll 

поширено такий спосіб формування уряду в пр~~~~~~ ких республі
JСЗХ Лаnmської Америки· (Арrентина, l)ра.зиліЯ; КолумбіJJ, Коста-Ріка, 
Мексиr<а} ._т~ відп0В~о;до ~.84 Консі,wУції . ~н%\:JИіrі1).~~~ Р,· при,
значення 1 звmьнеИЮL М1ШстрІв держави ~. :в.щт<>чщ>~ JW~рогаtяв..ою 

nрезJЩента р~спубліки [5, c. lOI]. Таl<ИЙ стан р~чей.діЛІ<?~.узгоджуЄтЬ
·ся· ? з · домінуючою · в. Jq>aїirax Латинської Лмер~ . !<qнс:rmуці}іио
правовою ·доктриною, яжа традиційно розrщщає ІЩ~jнеТ міністРів як 
суто ·робочий· орган ,nри :nр~зменrі, своQ?4щиіі .{І.:Q~рат його поМі'Щ}І
JСів,. Політи:~а практ~ дщ- кр~їн nермР..а'1.~t; .щ>и~.~аче~ до складу 
J<абІНету мtюстрІв довІрених .о.сtб nрезидента, СВ()q>І~_.Р.??~ачr_ 1Дt?Р
жавиих nостів для тих діячів його партії, '.Щі б~ьщо~. ~PR~ RПІ?JІ!ІЛ.И 
його перемозі на виборах [Див.: 7, с.727]. . . , . . . .· · · 

,Аналогічний підхід до формування уряду :sідобрцЖеннй у консти
туціях багатьох nрезидентських республіІ< Африки . (Єгиnет, Заїр, Ке
нія, Малаві та ін.). Зокрема, згідно зі ст.141 Констиrуції Єrиnту 1971 р. 
президент республіки призначає голову ради міністрів та йогq застуn

НИJ<ів, міністрів та їх застуnників і звільняє їх із ·за.іWаиих посад [Див.: 
15, c.l82]. На відміну від Латинської Америки та Африки, абсолютно 
позаnарламентський спосіб формування уряду .. в прези.zі:~ІЧ,FЬіrnх рес
публіJ<аХ Азії є значно менш поширеним явищем і ПОЄДІfУЄJl>СЯ з гіпер
трофованою владою глави держави. На сьогодні ві~;~ nередбачений 
cr.l7 Конституції Індонезії 1945 р. Т'd cr. 76 КонстИТУ,Ції Туркменістану 
1992 р. [Див.: 13, с.439]. З огляду на . домінуючу, харизматичну роль 

nрезидента в державному мехацізмі всі зraдaJri вище республіІ<И до

сиrь часто називаються суперnрезндешськими. l;'_ому модель абсолют

но позапарламентсьІ<оrо сnособу формування уряду, що застосовуєть

ся в таких республіках, доцільно назвати одноосібно-президентською. 

При обмежено-позапарламентському способі формування уряду 

відповідні nризначення здійснюються главою держави за певно10 (об

меженою) учаСтю парламенту. Такий сnосіб є хараю;ерЩfМ ДJІЯ ~ея:кИх 
храїн з nрезидентсьІ<ою формою правління. ТаІ<, згідно з nоложенням 

ч.2 розд. 2 ст. 11 Констиrуції США мініс:t;ри та інші вщці посадові осо
би nризначаються главою держави з вЩомих діячів . ІІИtВJJЯЧОЇ , nартії, 
але за згодою сенату, який перевіряє І<омпетентність . кащщцаrі~ і по
винен підтримати призначення більші~ в 2/3 голосів [Див: ,: · .І~, с .. 32]. 
Однак випадки відмови з боІ<}' сенату,у схваленні запроnон~ваиих Пре
зидентом кандидатур зустрічаються дуже рідко - лнше в тих випадКа.х, 
ІtОли на даного кандидата є п~вlfІfЙ компрометуючий матеріал, про 

JПсий nрезидент не знав.~Тоді nрезидент сам знімає запропоновану кан
дидатуру. Якщо ж жодних обrр~f{Товаиих заперечень ,не іс~є, то прИ-
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значения затверджуються майже формально. Призначения уряду, ана
логічні амерm<анському, провадяться також у Чилі, Уругваї та деяких 

інших nрезидентських республіках Латинської Америки [Див.: 18, 
с.442] . Серед країн СНД такий спосіб формування уряду використову
ється в Грузії, яка також є президентською республікою. 

У країнах з обмежено-парламентським способом формувания уря
ду остаНній призначається главою держави, що є формальним, практи
чно автоматичним актом. Оскільки глава держави не є главою вико

навчої влади (принаймні, реальним, а не формальним), він не може за 

власним розсудом призначити nрем ' єр-міністра: адже ним повинен 
стати лідер партії більшості в парламенті. Після призначення прем' єр

міністр утворює уряд. Тільки якщо в парламенrі немає партійної біль

шоєті або політичні партії не можуть домовитися про створення коалі
ційНого уряду, глава держави може прийняти більш широку участь у 

визначенні кандида-rури nрем' єр-міністра. Уряд при такому способі 

формування вважається створеним. якщо він отримав довіру парламе

нту (інвеституру), хоча юридично утворюється актом глави держави. 

Такий спосіб є характерним для парламентарних монархій і республік 

Обмежено-парламентський спосіб формування уряду має деякі моди
фікації, що суrrєво різняться між собою: 

1. Модель парламентсько!" більшості .. Глава держави призначає 
прем'єр-міністром лідера партії, що отримала перемогу на парламент

ських виборах, чи партійної коаліції. Інші члени уряду nризначаються 
главою держави за поданням nрем ' єр-міністра. Після утворення уряду 

отримання довірИ nарламенту (інвеститури) не потрібно. Така модель 

застосовується у nарламентарних монархіях (Великобританія, Данія, 

Нідерланди, Норвегія) та nарламентарних республіках (Індія, ФРН, 

Чехія тЗ ін.). 
Так, у Великобританії монарх nризначає прем' єр-міністра без за

тверджевня його nарламентом . Ап.е призначення відбувається автома

тично, оскільки глава держави може призначити главою уряду тільки 

дjдера nартії, яка отримала абсолютну більшість мандатів у Палаті 
общин. Якщо ж жодна партія не має такої більшості, то nрем' єр

міністр призначається з числа лідерів провідних партій nісля nраве· 

дення необхідних консультацій. Така процедура здійснюєтьсЯ у ВелИ· 
кобританіїна підставі конституційного звичаіо [Див. : З, с. 212] . Уряд 

формується nрем'єр-міністром, як правило, з депутатів nравлячої nар

тії. 
Подібна до британської модель передбачена ст.GЗ Конституції ФРН 

1949 р. [4, с. 199] . Федеральний канцлер ФРН обирається без обгово· 

рення бундестагом за пропозицією федерального nрезидента. Рол 
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глави держави у цьому процесі є номінальною. Оскільки дJі:я обрання 

федерального :канцлера необхідна nідтримка абсолютної більшості 

членів бундестагу, то за конституційним звичаєм єдиним кандидатом 

на цю nосаду є лідер nартії, яка має більшість місць у нижній nалаті 
парламенту. Обрана особа nризначається на nосаду федеральним nре
зидентом . Якщо кандидат не дістав необхідної nідтримки, то протягом 

настуnних 14 днів бундестаг може обрати федерального канцлера аб
солютною більшістю голосів. Якщо обрання не відбулося, провадиться 
новий тур голосування, nісля якого обраною вважається особ;1, яка 

отримала найбільшу кількість голосів . У виnадку, якщо ця більшість є 

абсолютною, федеральний президент зобов' JіЗаНИЙ nризначкrи обрану 

особу протягом семи днів. Якщо ж ця більшість менtdа ·від абсолютної, 

він сам може вирішити, чи призначити обрану особу федеральним ка-
нцлером, чи розпустити бундестаг. ., .. 

2. Модель мі:жпартійного консенсусу. Глава держави призначаЄ 

прем'єр-міністра після консультацій у парламенті , спираючись на до
мовленість лідерів кілько.х політичних партій, у тому числі й тих, які 
не мають більшості мандатів. За пропозицієЮ глави уряду глава дер
жави призначає міністрів, після чого уряд повинен отримати довіру 
(інвеституру) парламенту. Ця модель є близькою до моделі парламент

ської більшості, але відрізняється від неї відсутністю "автоматизму" 

щодо кандидатури глави уряду. Іншими словами, дному виnадку 

для заняття посади прем'єр-міністра головним є не перемога на вибо

рах, а здатність консолідувати навколо себе більшість парламентарів . 

Ця. модель заздалегідь розрахована на багатоnартійну систему, коли 

відсутня єдина партія чи навіть nартійний блок, що домінували б у 

парламенті. 

Так, призначення уряду в Італії цілком залежить від співвідношен

ня політичних сил у палатах парламенту. Уряд призначається президе

нтом після консультацій з лідерами партійних фракцій у палатах, їх 

главами і nровідними політичними діячами країни [Див.: 2, с.180]. Згі
дно зі статтями 92-94 Конституції Італійської Республіки президент 
призначає голову радИ міністрів і за його пропозицією - міні~іfJ. У 
10-деиний строк .уряд nовинен отримати довіру обох палат парламен

ту, кожна з яких виражає довіру чи відмовляє в ній шляхом мотивова
ної резолюції, що приймається поіменним голосуванням. Вотум недо

віри тягне за собою відставку уряду . 
Близькою до моделі міжпартійного консенсусу є . система форму

вання уряду, передбачена Конституціями Греції 1975 р., Хорватії 

1990 р., Болгарії 1991 р., де глаВа держави також призначає прем ' єр
Міністром керівника тієї політичної партії, яка має більшість парламе-
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нrських мандаrів, а вже за nропозицією nрем'єр-міністра nризначає 

іНІІDЦ{ членів уряду . . Однак, якщо жодна з партій не має абсоmотної 
більшості місць у парламенrі, nрезиденr доручає вивчити можливість 
формування уряду, що користувався б довірою парламенrу, по черзі 

лідерам партій, яхі мають відносну більшість місць. Сформований 
уряд повинен отримати вотум довіри (іивестнrуру) в парламенті .. 

ПаjJЛа.Ментсько-прмид'єнтський (напівпрезидентський} спосіб фо
рмування уряду характерний- для деяких иапівпрезидентських респуб

лік і відзначається дійсно обоnільною участю napлa.\feнry й президе~та 
в цьому процесі. Усі призначення в уряді є результатом певного кои• 

сенсусу між главою держави й парламенrом. Як і попереднін; ·цей cnci~ 
сі б формування уряду · має деЩлька моделей, що віДрІЗніі:Юrьtя за пев
ними процедур'нНМи моментами. Розглянемо їх Y 'nop)JДI(y зростання 

ролі парламенrу в процесі формування уряду: 

1. Модель домінування президента відзначається від інших провід
ною ролmо президента у процесі формування уряду. При застосуванні 

такої моделі глава держави отримує реальну можливість призначити 

на посаду прем'єр-міністра фактично будь-якого кандидата, незважа
ючи на позицію парламенrу. Така модель закріплена конституціями 

Росії 1993 р. та Азербайджану 1995 р., яхі є напівпрезиденrськими ре
спубліками.' 

_ Зокрема, cт.lll Конституції Російської Федерації передбачає, що 
глава уряду призначається Президентом за згодою Державної думи, а 

інші члени уряду- Президентом за поданням глави уряду. Однак у ·- . ' . . . 
вшrадку, коли кандидатурн на посаду nрем єр-~юстра, внесеш главою 

держави, тричі відхилялися Державною думою (навіть якщо тричі вн 
силася одна й та ж кандидатура), Президенr прпзначає його самостій
но, а Державну думу розпускає й оголошує дострокові nарламентські 
вибори [Див.: 13, с.389]. Таким чином, роль парламенrу у nроцесі 
рмуваиня уряду зводиться до суто номінальної, оскільки у вип 

незгоди парламенrу з президентською кандидатурою глава держав 

може вдатися до відкритого тиску на депутатів, погрожуючи розпуо 

ком нижньої палати. . . 
2.Модель домінування парламенту. Глава держави саМостійно np · 

значає прем'єр-міністра і за йоrо поданням- інших чЛенів уряду. 
рмально глава держави вільний у своєму виборі, однак Щ,и ·призначе 
ні прем'єр-міністра він повинен ураховувати співвідношення nоліт 
них сил у парламенrі, довіра якого потрібна для діяльноСті' уряду. 
даних умов на пост прем'єр-міністра традиційно nризначається лід 
партії, яка має більшість місць у .nарламенrі. Така модель передбаче 
конституціями Вірменії 1995 р., Польщі 1997 р., Словаччини 1992 р 
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Франції І 958 р., тобто прптаманна налівпрезидентсЬЮіМ респуб;rі'кам. 
Так, згідно зі ст. 8 Констюуції Франції 1958 р. Президент Призначає 

nрем ' єр-міністра, за йоrо поданням- інших членів уряду і nрипиняє їх 
nовноваження. При виборі прем'єр-міністра президент ие зобов'язаний 

враховувати чиюсь думку, але за традицією він nризначає прем'єр

міністром лідера nартії, яжа перемогла на останніх виборах. За змістом 
н. t . ст. 49 Конституції Франції, сформув.ІJВШИ уряд, прем' єр-мінісл> 

зобов ' язаний винести на схваленw:~ ,. Національних . зборів nрограму 
урццу ЧJІ його. заrальJІрnоліткчну декларацію, ставлячи пкrания Про 
Довіру {Див, :А, с.675] . Таким чином, принцип nолітичної відповідаль

ності: .уряду ·Франції перед nарламентом тісно пов'язаний з nравилом 

формування уряду партією, що nеремогла на парламенrсьІGJХ· виборах . 
.3. Паритетна модель харакrеризуєтьс~ рівно~Нl{~ю · рЩІJЩ> парда

менту і rлави держави у процесі формувания урядУ: Як і . в поnередніх 
виnмках, nрещент призначає nрем'єр-~іністра' -за зrодою пзрлам~н
ту, а всіх інших членів уряду- за nоданням прем'єр-міністра. Однак 

nрезидент не зв'язаний роз:кладом nолітнчних сил у Щlрраме:нті, оскі

льки не існує відповідних норм не тільки статутного nрава, ~ ~ звичає
вого . НеуСТ'аленість nартійної системи, брак чіткої nартійної більшості 
в nарламенті nризводять до того, що ключова роль у вИборі кандида
тури на nосаду nрем' єр-міністра nереходить до nрезидента. Однак 

протягом відповідного терміну новостворений уряд цов.и.нен подати ·на 

затвердження парламенту свою nрограму, що вимагає від глави держа

ви виваженого й nоміркованого рішення, консультацій з лідерами де
путатських rруп і фР,акцій у парламенті . Така модель nередбачена кон
ституці~и Казахстану 1995 р., Киргизстану 1996 р: , УІq>аїин 1996.р .. 
Майже аналоrічна процедура застосовується у Фінляндії, де nризна• 
чения nрем'єр-міністра і формування державної ради (уряду) має зДій
сюоватися Президентом за погодженням з головою едускуити (nарла

менту) і лідерами фракцій політичних nартій у nарламенті, які утво
рюють (nоряд із застуПНИІ<ами rолови й rоловами nостійних комітетів 
едускунти) раду rолів [Див. : 10, с.бlО). Принагідно зазначимо, що всі 
названі держави за формою лравліюш є наnівлрезиденrськими респуб

ліками. 
Абсолютно внутріщньопарламентський спосіб харакrеризується 

тим, що голова і весь сЮІад уряду обираються на засіданні парламенту. 
Такий сnосіб nритаманний nарламентарним монархіям, у яких глава 
держави повнісnо цозбавлений владних nовноважень (ШвеціЯ за Фор
мою nравління 1974 р., Яnонія за КQнституцією . 1946 р.), парламентар
ІfІІм республікам з домінуючим nоложенням парламенту (Угорщина), 
дИректоріальній республіці Швейцарії. 
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Так, згідно з §2 гл. б Форми правління Швеції за необхідності об
рання прем'~-мініqра тальман (спікер). скликає на нараду представ
ників 'вї.zікожНої партійної групи в риксдагу (парламенті). Спікер кон
сультуєrься з. :Qіце-спікерами і передає пропозицію щодо прем' єр - 1 
міністра. парламенту, після чого вона не пізніш як на четвертий день 

ставиться на ·Голосування. Я.ІqЦо проти пропозиції проголосує більше 

половИни членів риксдагу, .вона відхиляєrься. Новий цреІ\{~ - міністр 
у терміновому порядку подає риксдаr'У; '~писок призначених ним мініс
трів. Зміна уряду відбуваєrься на особдіівій нараді перед главою дер

жави, а за його відсутності - перед т;шьманом, який видає від імені 
риксдагу розпорядження про призначення прем'єр-міністра [Див.: 4, 
с.711]. 

У деяких парламентських державах Європи глава держави після 

консультацій з представниками політичних груп парламенту подає на 

розгляд законодавчого органу кандидатуру прем'єр-міністра, який ви

носить на розгляд парламенту склад і nолітичну програ11rу свого май

бутнього уряду і просить вотум довіри. У випадку позитивного рішен

ня парламенту глава держави призначає запропонованого кандидата, на 

посаду прем'єр-міністра, а інших членів уряду- за nоданням прем'~

міністра. Така процедура передбачена Конституціями Іспанії 1978 р., 
Румунії 1991 р., Молдови 1994 р. 

Відповідно до ст.ЗЗ Конституції Угорщини nрем 'єр-міністр обира

єrься за пропозицією президента республіки більшістю голосів пред

ставинків національної асамблеї (парламенту), -а міністри признача

ються та звільняються президентом республіки за рекомендацією 

прем'~-міністра [Див.: 8, с.324]. Роль президента у цьом.у процесі є 
номінальною і зводиться до формального внесення кандидатури глави 

уряду, яка заздалегідь узгоджена серед депутатів і зумовлена розкла
дом політичних сил у nарламенті. Така модель логічно випливає з про
відної ролі парламенту в системі вищих органів влади Угорщини, яка 

за формою nравління є яскраво вираженоЮ парламентською республі

кою. 

·' ·особливий сnосіб формування уряду притаманний країнам колиш

нЬ6го соціалістичного таб·ор'у та сучасних країн соціалістичної орієн
тації (Б'єrнам, Китай, КНДР, Куба). І.М.Гомеров називає його псевдо

парламентським [ Див. : 1, с. 615]. У згаданих країнах уряд формально 
обираєrься вищим представницьким органом державної влади, але 

фактично його склад в умовах однопартійної системи визначаєrься 

партійним керівницrвом. Однак з огляду на те, що принципи поділу 

влади й парламентаризму відкидаються Пануючою в цих країнах дер~ 

жавно-nравовою доктриною, використання щодо них терміна 
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··nсевдопарламентський" є, на наш nогля;ц, недостатньо коре~ 
Сnосіб формування уряду в країнах соціалістичної орієнтації 6 . · 

. . IJIL~>· 
доцІльно називати квазт-парламентсьКІLІU. ..... 

Наведена розrорнута І<Ласифікац.ія охоmпоє nереважну бiJD,llli 
держав сучасного світу, тому ВІ<ЛЮчені до неї способи формуs~ 
уряду ціJІКом доречно назвати типовими. Водночас політико-nра8 практика окремих жраїн містить приІ<ЛЗДИ унікальних, нетипових OJ!a 

делей формування уряду, коли суб'єктами ~о~ утворення виступа:~ 
не глава держави чи парламент, а народ чи ІЮUІ ортанн державної BJI І. 
ди. Прикладами можуrь служити Ізраїль (де nрем'єр-міністр обнрає-r а~ 
ся виборчим корпусом під час nарламентських виборів) або Греція r ~-

. ф ще 
у випаджу неможливостІ с. ~рмування уряду парламентом глава де ~ 

жави може ~оручити. ~. МІ~uо з метою про~дения нових парламеJ;~ 
ських виборІв судовш nЛЦІ влади - головІ Верховного кacax.Uifnoг 
суду, Контрольн~ї ради чи Державної ради, що очолює систему адмі~ 
ністративних суДІв). 

Підсумовуючи результати проведеного дослідження, можна ~eonc. 

татувати, що процедури формування уряду в країнах світу досить Різ~ 
номанітні, що залежить від бататьох чИІШИІ<ів історичного, поліТИЧJtо. 
ro, культурного, національного, релігійного характеру. ОднаІС визnача~ 
льними серед них є особливості конституційного усчюю, ЗОІС]>ема 

форма правління, яка безпосередньо впливає на ступінь концентрацїу 
влади в руках глави держави чи nарламенту і характер їх взаємодії у 

процесі формування уряду; а також політичний режим країни. Пpalcr}f~ 
•то при всіх формах правління глава держави бере безпосереЩЦо 
участь v nроцесі створення уряду, а роль парламенту при здійсненщ 
Цієї nроцедури залежить від стуnеня демократизації сусnільства, наяв. 
ності розвиненої партійної системи й високої поЛітичної культури на
селення, впливовості й обсягу повноважень вищого представницького 
орrану, міри впровадження nринципу nоділу влади та впливу звичає
вих норм на державну праІ<Тику. У світі майже не існує абсолютно іде~ 
нтичних моделей формування уряду, оскільки кожна з них відбиває 
національні особливості історичних, культурних традицій, політичної 
культури своєї краІни. Однаж детальний аналіз процесу формувания 
уряду у зарубіжних країнах дає можливість виокремити декілька типо
вих моделей цієї процедури і зробити певні узаrальиення. 
у жраїнах із формою nравління, що відзначається домінуючим ста· 

новищем глави держави в державному механізмі, модель формування 

уряду характеризується відстороненням парламенту від участі в цій 
процедурі . В абсолютних, дуалістичних монархіях, більшості президе· 
нтських і суперпрезидентських реслубліж формування уряду практич· 
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но від()увається за власним розсудом глави держави, який сам здебі

льшого Й очолює уряд. Але у деяких nрезидентських республіках пар
ламент ВСе Ж бере обмежену участь у процесі СТВОрення уряду, ЩО сві
ДЧИТЬ про більш високий рівень розвнтку демократичних традицій і 

міцніші позиції парламенту (США, Грузія). 

' .. У,країнах з більщ 'сильними парламентськими традиціями уряд іс
нує як самостійний .І;{ержавний орган і парламент тією чи іншою мірою 

бере участь .у процесі його формування. Чим більш країна т.цжlє До 
парламентської фор,~и правліющ, тим сильнішою є роль парл~енту у 
gврреииі уряду. Різна ступінь парламентської участі При формуванні 
щtщо~-q,ррrану виконавчо{влади зумовлює існування найбільшої кіль
коs;гі ,моделей. ~:rвор_ення урдцу nорівняно з іншими формами правлін
щ.)Jози;Щї ЛЩ>ЛШtf~:цrу ц -щрму nроцесі варіюються теж по-різному. 
Це може -бути повна,.sаМоетійиість при формуванні уряду (що властиво 
Щlрламентариим .дерЖавам із сильними позиціями парламенту й суто 
представницьким характером повноважень глави держави - Пакис,rан, 

Швейцарія, Швеція, Яnонія) чи дещо обмежена самостійність парла

менту, викликана Ф<:Jрмальною участю глави держави у даній процеду
рj (що притаманно ДJІ1{ парламентських монархій чи республік з висо
ким рівнем р6Звнтку-.дартійної системи, оскільки на процес утворення 
уряду безпосередньо впливають не власні вподобання глави держави, а 

розстановка політичних сил у країні й пардам;енті, - Великобритані~. 
Італія, Іспанія). Париrетна участь глави держави й парламенту в про
цесі формування уряду знаходить свій прояв у .країнах зі змішаними 
формами правління. . 

ВиЩе .ми в~ .І!ПЛИВ форми правління на процедуру утворення 
уряду. Щодо ;с.~ня зворотного зв'язку, то слід звернути увагу на 
те, що nря проведенні класифікації моделей формування уряду в одну 
групу потрапляють країни з різними формами правлі,ння ;- і . монар~ії, і 
республіки. Це свідчить про те, що nорядок формув,ання уряду сам по 
собі не може виступати одним із основних класифікаційних критеріїв 
загального поділу форм правління на монархії й республіки, ал~.має 

значення як додатковий критерій, оскільки саме він дає .мо?ІЩИВіс:rь 
вязначити ступінь концеmрації влади в руках глави держави чи па 

ламенту і з'ясувати в nодальшому, наскільки це впливає на мод 

урядової відnовідальності .. Саме в цьому наnрямку й мають бути про~ 
довжені дослідження ролі nравового статусу вищих органів державної 
влади в загальній системі характеристик форм правління сучасних 

держав. 

Список літератури: 1. Гомеров И.Н. Го~ударстао и государственная власть: пред· 
посьтки, особенности, струкrура. - М. : И:щ·Ію ЮКЗА, 2002. - 8З2 с. 2. Ино~'Іранноо 
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Надійшла до редакції 31.10.2003 р. · 

УДК342.25 Л. В. Челомбітько, ст. вuЮІадач ~ ' 
Ніщіональна юридична академія УкраІни 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ . 
І' ЛАСНОСТІ В МІСЦЕВОМУСАМОВРЯДУВАННІ В УКРАЇНІ 

Конституційний nринциn гласності є однією з вихідних засад, на 

яких ерунтується місцеве самоврядування в Україні . . На .суЧасному 
етаnі сусnільно-nолітичного розвитку нашої країни всебічне заnрава- ; 
дЖення цЬого nринциnу стає одним із пріоритетних завдань муніциnа:

ль.ної політики. Як зазначив Президент України Л.Д.Кучма у своЄму 
вистуnі на муніциnальних слуханнях 26 вересня 2003 р., СЬQrОдні<.На 

nоряд~у денному - "створення nрозорої, ·вір.пов~:льної та ефекruвн9і 
влади"[ 10; 2003.- N!! 182. ~ 3_0 вер.]. · · 

Зміст, юридична природа й роль конституційного nрИнциПу ·глаt~ 
ІІості в розбудові демократичної державн~с:ті ТЕадиЩіЦІо- були в пмі
зору дослідників ще за радянських часів, зокрема А.О.Безуrлова, 
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Ф.А.Єржанової, В.О.Кряжкова, Р.А . Сафарова, А.Т.Туляганова [Див.: 

І ; 3; 6; 9 ]. Залишаються вони предметом наукових досліджень і бага
тьох сучасних українських учених, таких як Н.О.Плішкіна, 

В.О. Серьогін, Т.М. Слінько, Ю.М.Тоднка, З.Д.Чуйко [Див.: 4; 7; 8; 11] 
та ін. 

Завдання даної етапі- з'ясування застосованих у в системі місце
вого самоврядування в Україні форм реалізації принципу гласності та 

їх наукової класифікації. 
Чинна Конституція України, Закон "Про місцеве самоврядування в 

Україні" [ 2; 1997. - N2 24.- Ст. 170] та інформаційне законодавство 
визначають досить широкий спектр організаційно-правових форм реа. 

лізації принципу гласності в місцевому самоврядуванні . Наукове 

осмислення цих форм внмаrає .їх певної систематиза,ції та класифікації. 
При цьому слід мати на увазі, щQ класифікація такох:о багатограцного 
явища, як гласність, не може базуватися лише на якомусь qдному 'дри· 
терії. Тільки їх сукупність дасть змогу всебічно, на науковій основі 
скласти уявлення про гласність як nолітико-правове явище й інстру

мент забезпечення дійсного народовладця. Найбільш суттєвими -з гно
сеологічної точки зору критеріями nоділу форм реалізації принципу 

гласності є: суб'єкгний склад; час здійснения; кількість осіб, які залу· 
чаються до певних форм; ступінь упорядкованості нормами права; 
юрИдИЧНі наслідки; способи спілкування. 

За суб 'єктним складом форми реалізації принципу гласності можна 
поділити на безпосередні й опосередковані. Безпосередні форми реалі

зуються первинним суб'єктом місцевого самоврядування- територіа

льною громадою. До них слід віднести: громадські слухання, місцеві 
ініціативи, обговорення громадянами nроектів рішень ради і важливих 
питань місцевого значення, збори громадян за місцем проживання. 

пікетування, мітинги, вуличні походи й демонстрації, передвиборна 

агітація, пропагандистські акції за участю членів територіальної fPO": 
мади тощо. Визначальною рисою названих форм є відкритість в такі 
участі будь-якого члена територіальної громади, орієнтація на грома· 

дянську активність усіх місцевих жителів. Іншими словами, безпосе 
редні форми завжди розраховані на діалог, спілкування між тервторіа 
льною громадою та органами місцевого самоврядування. 

Зокрема, ст. ІЗ названого Закону передбачає, що територіальна rpo-; 
мадц_ має право nровадити громадські слухання, тобто зустрічатися 

депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого сам 

врядування, під час яких члени територіальної громади можуть заслу 

ховувати їх, порушувати питания, вносити пропозиції щодо nита 

місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядуваи-
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JІЯ. За змістом даної статrі у громадських слуханнях має право брати 
участь будь-який ч.m:ен територіальної громади незалежно від часу 

nроживання на відпо;відній території, майнового стану чи ішпих соціа
льних ознак. Гщювне- щоб питання, які порушуіоться під ~ас J:at<иx 
сJІУхаНь, мали лоюідьне, місцеве значення і були вЩНесеlіі'~ за-. ' ,. 
конодавством до віда.ння місцевого самоврядування. 

Опосередкован/форми гласності втілюються в жиТrя в поточній ді
яльності органів місцевого самоврядування, їх посадовkХ та службових 
осіб, надаючи Гро.мад;JІНам можливості ознайомити~я з процесом- їхньої 
роботи, зі ЗЦістоМ, 'процедурою розробки в · rірийняrія владних Р~:хіt~Нь. 
Прикладом таких форм є відкритість сесій місцевих рад, гласніС:ft: · за
сідань вИІ<онкомів та інших виконавчих органів місцевого саМовряду
вання. Як правило, ці форми реаліЗуютЬся через посередництво засобів 
масової інформаціl, mур~алісrів, які маіоть довести відnовідну інфор
маціЮ До віДома заі~ресованих осі~. ІнаІСШе кажучи, це форми забез
печення "прозорості" муніципального управЛіння. Відnовідно до ч.З 
ст.6 Закону "Про порядок висвітлення діяльності органів державної 
влади та органів місце:вого самоврядування в Україні засобами масової 
інформації"' [ 2; 1997. - N2 49. -Ст. 299] інформаційні служби назва
них органів можуть використовувати такі форми підготовкИ й · опри
JІЮднення інформації: виnуск і розповсюдження бюлетенів (спеціаль
них бюлетеІІів), прес-релізів, оглядів, інформаційних збірників, екс
nрес-інф~рмадії тощо;. nроведення прес-конференції, брифінгів, орга
нізація інтерв'ю з керівниками органів місцевого самоврядування для 
nрацівників вітчизняюих і зарубіжних засобів масової інформації; під
готовка і nроведення теле- і радіоnередач; забезпечення публікацій 
(виступів) у засобах м:асової інформації керівників або інших відnові
дальних працівників ,органів місцевого самоврядування; створення 

архівів інформації про діяльність органів місцевого самоврядування та 
ін. 

За часом здійсненwа форми гласності можна поділити на постійні і 
nеріодичні . Постійні форми гласності реЗлізуються щоденно, незаЛе
жно від nевних обставІИН сусnільного Життя (наприклад, гласність се
сій місцевих рад та їх mиконкомів чи nубліКації в пресі про акrуаЛьні 
nитання місцевого ЖИТП'Я). Приміром, згідно з ч.2 ст.8 названого Зако

l!у державні інформаЦtйні агентства систематично 1нформують гро
мадськість npo діяльність органів місцевого самоврядування. Періоди
ЧНі форми ПОВ'язані З КtОНІ<ре'fНИМИ, nереважно формалізованИми ЗЗХО
дами, як-то: участь у щередвиборній агітації, .rромадські слухання то
що. Наnриклад, громадські слухання nроводятЬся не рідше одноГо разу 
/fa Pil\, а збори громадІОН за місцем nро~вання - в міру необхідНості, 
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але теж не менше одноrо разу на рік. 

.. . За кільюістю ociq, зШІучених у здійснения зазначеннх форм, вони 
nоділяються на загальні й вибіркові. У загШІьних формах гласності 
можуть взяти участь усі члени територіальної громади (громадські 

слухання, обговорення проехтів рішень місцевої ради тощо), а вибірка~ 

ві розраховані на участь членів певної спільноти в межах територіаль~ 

ної громади (збори за місцем. nроживания, зустрічі керівництва органів 
місцев.ого самоврядуваиюІ й деnутатів місцевих рад з трудовими коле. 

кrивами та ін.). Зокрема, відnовідно до ст.2 Положення про загальні 
збори громадян за місцем nроживання в Україні у роботі таких зборі 

мають право брати участь громадяни, які дос.яrли вісімнадцяти років · 
постійно проживають на відповідній територіїf2; 1994.- N2 б. ~Ст. ЗО) 

За ступенем упорядкованості загальнодержавними й місцеви 

правовими акrами формамн реалізації принципу гласності класифіку 

ються на жорстко регламентовані (формалізовані) і довільні (неформ 
лізовані). 

Порядок здійснення формалізованих (ре2Ла.ментованuх) форм 

тально врегульований правовими нормами, у яких чітко зaкpiruno 

·ся · п.еріодичність, строки nроведення, основні стадії, склад учасни 

кворум; порядок прийняття рішень тощо. Прикладом таких форм 
процедури, що забезпечують гласність проведення сесій місцевих 

чи засідань їх внконкомі:в, оскільки вони докладно впорядковані за 

нами України ~'Про місцеве самоврядування в Україні" , "Про інф 
мацію" [: ~; l.'!J92. -N2 48.- Ст .. 650 І ra "Про порядок висвітлення · 
льності органів державної влади і місцевого самоврядування засоб 

масової інформації в Україні", регламентами місцевих рад і статута 

територіальних громад. Так, у Регламенті Харківської міської 

XXIV скликання гласності присвячена спеціальна стаття (ст.З), у я · 
проміж іншим, йдеться про те, що на пленарних З(Jсіданнях сесій мі 
кої ради, засіданнях постійних чи тимчасових комісій, робочих 

можуrь бути прлсутніми деnутати інших рад, представники держав 
органів та органів місцевого самоврядування, трудових колекr 

Політичних партій, об' єднань громадян, фахівці, експерти, а та 

громадяни, яким за попереднім залисом визначаються певні мі 
Заявки заінтересованими особами подаються міському голові, сек 
рів ради, відnовідним керівникам nостійних і тимчасових контроль 
комісій, робочих груn не пізніше ніж за 48 год. до початку пленарн 
засідания міської радн, комісії, робочої груnи [ 6 ] . 

Неформалізовані (довільні) форми забезпечення гласності 
nростір для творчої акrнвності громадян; порядок їх проведення 

й закріплений у законодавстві, то лише найбільш загальним чин 
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Неформалізаваними є nікети, мітинги, вуличні походи, демонстрації, 

телефонні "гарячі лініГ', прес-конференції тощо. 

За юридичними наслідками форми реалізації принципу rласності 
доцільно поділяти на правові й організаційні. Правові форми здійсюо

ються в межах чіткої юридичної процедури, завершуються прийняттям 
nравових актів і тяrнуть юридичні наслідки. Прикладом таких форм є 

громадські слухаНWІ і місцеві ініціативи. Організаційні форми покли

кані лише зовніnnu.о оформиrи сnільну діяльніс1:ь субlєt$Тів, забезпе•1 
чити їх внутрішньО' увгоджене , фун'їщіоиування, налагодити інформа

ційний обмін у межах політико-правової системи, Саме такими є прес

конференції, інтерв'ю та інші форми зв'язків з громадськістю. 
За способами спілкування (доведеНЮІ інформації до адресата) фор

ми реалізації принципу гласності можна класифікувати на Бербальні і 
невербальні. Зміст гербальних форм поляrає у передачі необхідної ін

формації, що стосусrься фуикціоиуваНWІ місцевоrо самоврщващur, за 
доnомогою усного чи друкованого слова. Переважна більшість форм є 

саме такими: публікації у пресі, брифінm для журналістів, громадські 

слухання, обговорення проектів правових ахтів місцевих рад та ін. Не

вербальні форми застосовуються значно рідше й обмежуються переда

чею інформаці( через дії, жести, міміку учасників. Такими можуn 'бу

ти пікети, вуличні походи, демонстрації. Можливі й комбіновані фор
ми, коли дії чи жести відповідних осіб супроводжуються словесними 
форму тованиями власної думки, пропозицій, вимог тощо. 

Дщ;иrь широкий перелік орrаніза·ційних форм реалізації прннципу 
гласності nередбачено проеК1;0М' достанови Кабінету Мініс:rрів Украї

ни "Про забезпечення участі rромадян у процесі формування та реалі

зації державної політики центральними та місцевими органами вико
навчої влади" [ 10; 2003.- N!! 172. ~ 16 вер.]. Цей документ розрахова
но на органи державної виконавчої влади, однак зазначені в ньому фо
рми, на наш погляд, могли б бути успішно використані й у діяльності 
органів місцевого самоврядуваНWІ. До них належать: , 

1. Консультації з громадськістю: 

, а) безх:юсередні форми: теле- або радіодебати, громадські слухання, 
наради, "круглі столи'' ; конференції, семінари, зустрічі, збори, теле

фонІІі "гарячі лініГ', Інтернет-конференції; 
б) опосередковані форми: соціологічні досліджеНWІ, спостережен~ 

l{Jl, оnитування, анкетування, здійснення коІПент-аналізу інформацій

них матеріалів, інтерв'ю, моніторинr ЗМІ, запровадження спеціальних 

РУбрW< у друкованих засобах масової· .інформації, публікуваНWІ думок, 
І<омеmарів, відгуків громадян, вивчеНWІ, систематизація й узагальнен
Jtя ВІ-Іесених громадянами, політичнимИ партіями, неурядовими й не-
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;ержавними орrанізадіями та інши~и об 'єднаннями громадян письмо
вих та усних пропозицій. 

2. Публічні громадські обговорення. 
З. Вивчення громадської думки. 

Заслугову,wть на увагу й такі форми забезпечення гласності, .акі вже 

позитивно зарекомендували себе на пракrиці, у діяльності деяких ор
ганів місцевого самоврядування Дніпроnетровської, Кіровоградської 

та Харківської областей. Йдеться про "Дні інформування населен~я'' , 
''Інформаційні дошки і стенди" , тематичні передачі на місцевому радіо 

та телебаченні, "скриньки довіри" тощо. 

Не слід забувати й про так звані інституційні форми реалізації 

np]ЦЩJUl)' гласності, тобто про сnеціальні структури, що створюються 
з метою підтримання постійного інформаційного обміну в межах полі
тико-правової системи. До них можна віднести громадські ради, архіви 

матеріалів консультацій з rромадськістю, центри по зв 'язках із гро
мадськістю, nрес-центри і nрес-слу)l<би, редакції офіційних друкова

них видань та ін. Зокрема, громадські ради (колегіі) nри місцевих ор

ганах влади є поширеною світовою формою управлінської демократії. 

Такі ради пращоють, наприклад, у Словаччині, Хорватії, Естонії, Ка

наді, США. Україна теж має успішний досвід роботи громадських рад 
(колеrій) nри Державній nодатковій адміністрації, Міністерстві еконо

міки, Міністерстві екології та nриродних ресурсів, Міністерстві внут
рішніх справ. Доцільно такі громадські ради утворити й при сільських, 

сеЛНІЦННХ, міських головах чи nри виконкомах місцевих рад. У даному 

контексті дослідження інституційних форм забезпечення гласності на 
муніципальному рівні є одним з персnекrивних напрямків подальших 

наукових пошуЩв.. . . 
. ·-• ,-. .. - ' . 
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ГРОМАДЯНСЬКА АКТИВНІСТЬ- ОСНОВА РОЗВИТКУ 
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Громадянська активність є рушійною силою трансформаційних 
процесів в Україні. Проблемам активізації участі громадян в управлін

ні суспільними справами приділяють увагу політичні діячі, ця тема є 

однією з ключових у науковій літературі, однак необхідно констатува
ти, що наявних зрушень на краще не маємо, більше того, інкQли спо

стерігається навіть зворотний процес. Із цього приводу дуже точно 

висловився В.М. Литвин, яхий вказує, що нині склався дуже небезпеч

ИИЙ ·різновид суспільного договору- взаємна імітація взаємної лояль

ності при її відсутності між людьми й державою [9, с. 3]. 
Питання. безпосередньої демократії, політичної активності дослі

джували Ю.М Тодика [17], М.І. Ставнійчук [8], О.Ф. Фризький . (18] , 
8 .8 . Речицький [15], але в їх роботах громадянська активність розгля
да.rrася частково, лише в тій мірі, настільки це було необхідно для ана

лізу інших проблем конституційного права. Метою цієї статrі є дослі

дження громадянської активності як передумови становлення й розви
тку місцевого самоврядування, формування й розвнтку інститутів гро

мадянського суспільства, формулювання. висновків щодо шляхів· під
вищення. ініціативи громадян, що має як теоретичне, так і практичне 

значення на сучасному етапі розвитку державності в Україні. 
Конституція України визначила тернторіальні громади первинним 

суб' єктом місцевого самоврядування, саме за ними насамперед закріп

лено право вирішувати питання. місцевого значення.. Інакше кажучи, 

жителі сіл, селищ міст мають певні юридичні можливості (в даному 
разі можливість самоврядування), необхідні для задоволення. колекти

вних та особистих інтересів і потреб. 
Маючи свою ієрархію, потреби поділяються на групи: первинні 

(їжа, вода, тепло, безпека- їх людина задовольняє в першу чергу) і 
вторинні (причетність до подій, nовага з боку оточення, самореаліза
ція). Потреби формують у свідомості людини інтерес, який створює 
Мотиви, nри цьому вони зумовлюють певну її поведінку, спонукають Гі 
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виконувати відповідні дії з метою досягнення особистих цілей. Функ

цію важеля, який викликає дію мотивів, виконують стимули (матеріа
льні й нематеріальні блаrа, я:кі можуть бути заnропоновані людині як 

комnенсація за її діі). Процес мотивації умовно можна поділити на 

n'ять стадій: а) виникнення nотреби; б) nоШук шляхів їі усунення (за

довольнити, nідкорити волі, не nомічати); в) визначення сnрямованості 
діяльності; r) здійснення дій; д) отримання винагороди (матеріальноі 
або моральної):' ··--

.' . УЧастЬ у місцевому самоврядуваНні можна віднести до nотреб вто
ринного рівня. Чи є в населення необхідність активної участі в місце

вому самоврядуванні? З nозитивним твердженням мало хто погодить
ся:. Значи<! '"Іастнна громадян не знайома з nоложеНняміt: КонСТитуції і 
законів УкРаїни, я:кі nо-новому вреrулЮвалн статУс місцевого само
врядування, більшість nродовжує сnриймати органи місцевого само

врядування як складнихи систеМИ органів державної влади. Традицій
ними є результатИ 'соціоЛоrічнйk ДосЛіджень,' 'ЯІtі фіксують дуже · низькі 
nоЮlЗники довіри й nідтримки інститутів sлади. Загальна негативна 

сnрямованість оцінок вnливає і на ставлення до органів місцевого са
мовря,ДуіІання. Відстсфоненїсть від влади має найвищий стуnінь, а реа
льІО.Сt~:;вrthиву на прОЦес розробки, прийняття й реалізації владних 
рішень оЦіНюється занадrо вже низько. 
Що ж у nершу чергу вnливає на ' сТавлення громадян до місцевої 

влади? Чимало залежить від Міського·, селищного, сільського голови, 
делутатів місцевих рад, їх уміння налагоджувати контакт, відкритості, 

соціальної сnрямованості дій органів і nосадових осіб місцевого само

врядування: ВажливУ розіь відіграє оЦінка. населенням корумпованості 
місцевої влади, на ставленні nозначається й інформація, що nере
дається із вуст у вусТа npo віДносини з nресою й nолітичними силам 
особливо о.rfЬзицііhmм'И;" ripo nідконтрольні в:ладі бізнес-структури то
Uі.Ю ДосиТЬ .. ЧутЛиво населения: реагу' Є if·· на · ~міну рівня без,Робітт 
яКіст:і:':ВиконанНЯ своїх функцій орГанамИ nравоnорядку. Ключове n · 
ІІЯ'ЦЯ тут - сnівхір:Ичетиість, а вона не може обмежуватися волевИя 
леНЮІМ біля виборчиХ урн ОДИН раз іІ:а чоТири рОКИ [l9J. . ,_. 
ЯЮ мотиви здатні сnокуюіти на~леннЯ до активної уЧасті в місц 

вому самоврядуванні? Мотивація, ю{ суі<уnИіст.Ь си:л, Що cnoнyna.tv •.,•• 
людину до діяльності, бЗзується на 2-х категоріях: потреба (в"m.nrrт411 

фізіологічної або псИх.олоnЧй&ї 'нестачі чого-небудь, об'єктивно н 
хідного для розвит~у організму, особистості, соціальної групи, сус 
льства в цілому) і винагорода (це те, що людина BBIOiqlЄ цінним 

себе). 
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-' • '· ·-,. ! n •. ·і І'.· .• •'· 1 .'·І·-·~ r·, )-: , .. 1!! ,. 

У якій же мірі населення розглядає місцеве самоврядування як ін

струмент (інститут), необхідний для· задоволення iwrepeciв і -потреб, як 
групових Т'dК і особистих;· і наскільки ціннимІJ вважають можливі ре-
3ультати? Заінrересrованість населення в розвитку місцевого самовря

дування знаходиться -на дуже низьІюму рівні, тому що немає першог.о, 

основного складника процесу мотивації - потреби. Люди не відчув~

J{)ТЬ нестачі через нерозвниеність цього громадянського інституту, во
ЮІ не знайомі з його можливостями, а резу.ІІЬт.ат, який, на їх думку, 

може бути отриманий ними у .цій сфері поріВняно з зусилл:ями, їх аб-
солютно не задовольняє: ·· · ., 

у наш час у деяких випадках nравидьніше вести мову не npo гро
мадянську активність, а npo громадянську пасивність як nрояв позиції. 

Приміром, 70%· rромадян стверджують, що вони ні за яких умов не 
хочуть і не будуть декларувати свої доходи ·[Див . : 5, с. 20]. Галь~~ 
ня в Україні процесу ро;звнтку місцевого- самоврядування знаЧІЮіо мі
рою визначасrьсяJ ·психологічним tilCI1elcreм: неготовні€JЮ значної час
тини деnутатів усіх. рівнів, державних ·чиновщпсі.в : і , пересічиих грома

дян до сnрийняття таких основних положень місцевого самоврядуван

ня; •як його автономність, незалежність від . державного втручання і 
самостійність У · вирішенні всіх питань. •місцевоrо жmтя за наявності 
достатньоr<> . фінансування. Після десятиліть панування тоталітарного 
режиму · населення України значною мірою втратило менталітет 

свідомого суб'єкта місцевого самоврядування. Для подолання таJ<ОГQ 

nсихологічного бар'єру потрібне не ~ільки і не стільки нове законо~в

ство, скільки широжа систематичюt nросвітннць.ка робота й інформа

ційне забезпечення розвитку місцевого самоврядування, зменшення 

відстані між місцевою владою й місцевим населенням, тобто налаго
дження; між ними постійного зворотного зв'язку. 

Місцеве самоврядування є реальним там, де його "підпирає знИзу" 
громадська активність, колн в сусnільстві сформовано попит на діяль
ність його органів і посадових осіб. Яюцо такої підтримки немає, то 
органи місцевого самоврядування знаходяться в дуже складному ста

новищі . З одного боку вони повинні виконувати свою основну функ

цію - діяти в інтересах територіа.rІЬної громади, хоча пасивність насе
лення свідчить про її незатребуваність і ускладтоє виконанНя самої 
цієї функції, а з другого - існують тиск і заіюересованість у діяльності 
місцевої влади з боку держави та підnриємницьких структур, які зав

жди займають активну поЗицію щодо всіх питань.і цього ж вимагають 
від органів місцевого рівня. За шкої ситуації органи місцевого само
врядування об'єктивно внетупають у ролі агентів держави, реалізуючи 

делеговані nовноваження . органів виконавчої влади, або внразННІ<ЗМи 
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інrересів підnриємницьких струюур, створюючи найсприятливІШІ 

умови для їх роботи й обrрунтовуючи свої дії необхідністю отримання 
податків, розвитку інфраструюури населених пунктів тощо. І зрозумі

ло, що. захJJСТ інтересів терІ,ІJgРі_ал~ної грома,ци здійснюєrься в остан
ню черrу, а часто лшпе декларативцо, ,О~гцнам, . ,посад~в~м.Qсобам мі
сцевого самоврядування необхІдНа rііД"ІJ)иМКа,. ,іJ!:СК, ~орсткий конт
роль з боку територіальної громади. Такий вП:лk . моЖуТЬ і ПовИнні 
організовувати політичні партіЇ (ЇХ місцеві OCepe_lцrn), -':Р.9МіJдСЬІО орга
нізаціЇ, населення, беручи активну участь у ·збЬра_х; fР'б'~ада.~х' слу·-
ханНях, через місцеві ініціативи тощо. · . 

Аби Дії .міської влади були зрозумілі населенню у НовІй Ка.ховЦі 
ХерсонсЬкої об~., наприклад, вирішили nровадити громадські слухан
ня з жиrrєво важливих ~.нь. А щоб подібні зустріЧі не залиШалися 
лише розмовами, громадс)>J(ИМ слуханням надали стаrусу нижньої nа

латИ міського парлаМенrу. До ії склw увійцmи nредставникИ · всіх 
парrіц (їХ у місті 25), громадських організацій, :кВартальних комітетів, 
у 'засідіlнні також міг взяти участь кожен із мепmанців Нової Каховки. 
Обговорюючи nитання про тарифи на водоnостачання й водовідведен
ня, представники громади висrуnили проти будь-якого їх nідвищення. 

Виявилося, що більша частина громадян не бачить нічого, окрім влас
ного інrересу, і не переймається проблемами водоканалу. На другому 

засіданні після детального аналізу зупинилися на одному з варіантів 

nідвищення тарифів, що свідчить про можливість досягнення балансу 
інтересів шляхом залучення громадськості до місцевих проблем гос

подарювання [13, с. 4]. 
Однак таЮ приклади по~ що рідкість. Якщо об'єктивно й неуnере· 

джено проаналізувати стан розвитку суспільства в нашій країні, то 

стане зрозуміло, ЩО, незважаючи на велику кількість струкrур, які 
nрийнято пов' язувати з rромадяис.ьким суспільством, їх реальний 

вплив на розвиток політичних процесів є вкрай обмеженим. Доводить
ся констатувати практичну відсутність механізмів впливу громадсько
сті на nроцес прийняття політичних рішень, реальних засобів контро· 
лЮ за діями владних струюур, як це має місце у поліархіях [2, с. 33). 

Народ, як суверен, визначає і змінює констиrуційний лад в Україні, 

здійснює владу через всеукраїнський і місцеві референдуми, вибор 

народну законодавчу ініціативу та інші форми безпосередньої демок 
ратії [7, с. 36]. У науковій літературі введено в оборот навіть нови 
термін ~ 1'політична людина" - особа (індивід), яка є громадянино 
державИ і бере участь у політичному жиrrі суспільства. При цьому 
оцішш rромадяиина як "політичної людини" зовсім не обов'язково 
щоб він займався політичною діяльністю активно, · nрофесійно, а д 
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сrатньо того, що він раз у декілька років брав участь у виборах і тим 

самим в управлінні суспільством [16, с. 46]. 
Конституційні норми, які закріпmоють принциnи народовладдя, 

суверенітету народу, безпосередньої демократії, права та свободи гро

~адя.н є джерелом і основою громадянської активності. Бикточного 
nереліку форм реалізації громадянської активноtті немає й не може 
бути. Однак, на думку В. Долежана, такого роду діяльність не може 

залишатися поза межами права, а повнина регуmоватнся для захисту 

як конституційних свобод громадян, так і громадського порядку й без

пеки суспільtтва [4, с. 86]. 
Згідно зі ст. 39 Конституції України громадяни мають право збира

тися мирно, без зброї для зборів, мітингів, походів і демонстрацій, про 
проведення яких завчасно сповіщаються органи виконавчої влади або 

органи місцевого самоврядування . У демократичному суспільстві ви

бори й референдум є основним способом виявлення поемдів грома
дян. Референдум - це пріоритетна форма безпосередньої ::цtМократії, 

зміст якої полягає у прийнятті громадянами України нормативних по

ложень Конституції, законів та інІІШх найважЛивіших рішень загаль
нодержавного й місцевого значення шляхом голосування [14, с. 41]. 
Імперативний характер рішень прийнятих громадянами, надає рефере

ндуму як способу реалізації народовладдя важливого соціально

політичного значення [6, <::. ЗО]. 
Наявність обмежень проведення референдуму · з деяких питань 

(оподаткування, бюджету й амністії) має антидемократИЧ'НИй харщсrер . 
А обrрунтування необхідності таких норм відсутністю високої право

вої культури й правосвідомості громадян [6, с. ЗО], на наш погляд, не 
може бутІf ·достатнім. Нарікаючи на · несвідоме ставлення громадян до 
сплати податків, держава не залишає їм · вибору й можливості самим 
вирішувати, які кошти витрачати на утримання органів публічної вла
ди. Звідси й нестача у посадових осіб органів державної влади й орга

нів місцевого самоврядування відчуття "служіння" народу, територіа

льній громаді, а частіше, навпаки, очікування шанобливого ставлення і 
сплати коштів саме в обсягах, необхідних державі. 

Упевненість у глибннному прагненні суспільства до розширення 

демократії (влади народу) дали результати соціологічних опитувань. 

Населення України явну підтримку висловило, приміром, пропозиції 
затверджувати закони на референдумі. Бажання громадян особисто 

брати участь в обранні керівників обласних державних адміністрацій 
виражено дуже чітко : "за" -74%. Є ціла низка причин, що пояснюють 
це прагнення. Ось лише три з них. По-перше, громадяни хочуть реаль

но впливати иа місцеву владу, яка до них найближча і дії якої безпосе-
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редньо позначаються на умовах житrя й добробуту місцевого населец. 

ня. Громадяни хочуrь мати право оцішовати JІКість роботи місцевих 

голів виконавчої влади; а не миритись із ситуацією, коли Президент 

стаВить їх перед фа.Кrом призначення, часто керуючись при цьому не 

оцінкою професійних здібностей, громадської відповідальності або 

творчого потенціалу кандидата. По·друге, жигелі великих міст, де 
обираються мери, -визнали ефективним такий спосіб визначення керів

ництва й готові ·перенести цей досвід на обласний рівень ("Добре по. 
трудився - переобрали, погано - злазь"). По·третє, низький показНІІК 
довіри до Президента, безперечно, nозначається й на довірі до його 

ставлеників. Загальний рівень недовіри до влади в Україні примушує 

населення вважати, що обрана ним влада буде залежнішою від нього, 

особливо та, до якої можна дотягнутися, оскільки вона перебуває не в 

позахмарних висотах столичного "Олімпу" [З; '"· 2]. 
Найбільшу активність проявляють різЮ об'єднання власників: асо. 

ціації фермерів, спілки· підприємців та ін. Їх hредставн:и:хn -· активно 
взаємодіють з постійними комісіями місцевих рад, виконавчими КОмі

тетами, ві.rщілами й управліннями . Інформування органів і посадових 
осіб місцевого самоврядування про конкретні інтереси й nотреби насе
лення здійсиіоеться саме громадськими організаціями. Між тим залу· 
чення людей до реальної політики, наближення їх до процесу опрацю

вання відповідальних державних рішень виступає важливою переду

мовою утвердження в Україні nовноцінного громадянського суспільс
тВа. Динаміка та стабільність у суспільстві забезпечуються можливіс
тю публічного представництва законних потреб, включенням їх у про

цес ухвалення політичних рішень. У результаті користь від цього ма 

Ють усі, а не лише представники окремих rpyn за інтересами [19, с. З]. 

На думку В.М. Литвина, немає сенсу ломитися у відчинені двер\ 
стверджуючи, що rромадянсьм активність, глибоко структурова 
громадянське сусnільство ...:. ·це соціальний юшітал кожної держа 

який · і в традиційних демократіях може (інколи навіть без видим 
прИЧііН)' іти на спзд, як це на прикладі Америки показує Р. Пуr 

Неможливо, залишаючись у наукових рамках, серйозно доводити, 

цей nотенціал · зав~ й послідовно nереливається в економічний, 

наводити цифри приросту валового продукту. Бідність взагалі· rpo 
дянсьІ<ому суспільству не йде на користь, не зміцшоє його, але й суо

пільна активність· сама по собі від бідності не рятує: банкрутство AJ)1 
rентини; ·nопри · силу ії профспілок. - лише останній приклад у цьому. 

рядку. При такому підході довелося б шукати nричин ниніщнього еКОt 

но мічного · застою, рецесії на Заході у спаді тамтешнього rромадянсь 

к-оrо' Ьj'сІrі:іrвства. У контеІ<сті стратегічних політичних завдань важлw 
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ве місце належить подальшому уrвердженюо і зміцненюо інстщтів 

rромадянського суспільства, причому активно відповідального, яке не 
JI}IIlle контротовало і крптихувало б державу ,та владу, ,а й брало на 

себе реалізацію властивих йому функцій [Див. : 10, с. 2]. ·· 
Чн сприяє активність громадянського суспільства виникнеНІЩ)· со

ціального чи несоціального капіталу, значною мірою залежить :Від . по- · 
літичного контексту та зрілосrі політичних інститутів, вв.І1Ж3Є Г. -Не
миря. Ця теза здається особливо аюуальною в умовах України. Її інте
лектуальна сила дозволяє, з одного боку, не nіддаватися. сnокусі роз
гдядати громадянське ;суспільство як панацею а, з іюnого - спонукає 

до глибшого аналізу співвідношення соціального капіталу і природи 
режиму, його .політичних інститутів [11, с. 3]. В Україні вкорінюєгься 
стан, наявні ознаки я.кого характеризуються я.к "консервація стагнаціі·'. 

На всіх рівЩІХ жmтєдіяльносrі панують переважно егоїстичні моти

вації, влада й- суспільство майже повністю відокремлені одне від одно

го. Останнє, ж . у свою чергу, є атомізованим і не в змозі зор

ганізуватися до оборови національних, rромадськнх або корпоратив
них інтересів . Традиційні елементи демократії при цьому не 
відкидаються, але існують радше я.к ритуал (здебільшоw для 

зовнішнього користування) без наnовнення виуrрішнім змістом [1, 
с. 44]. 

Ведучи мову про негаразди на місцевому рівні, які не сприяють 

розвигку місцевого самоврядування серед nроблем, як правило, нази
вають : відсуrність матеріально-фінансового забезпечення, незадовіль

ну роботу органів і nосадових осіб місцевого самоврядування тощо. 
Д.уже рідко хто торкається nигання відповідальності самих rромадm. 

Ащке місцеве самоврядування - це насамперед право жиrелів само

стійно вирішувати nигання місцевого значення. Складається таке вра

ження, що мешканці того чи іншого селища або міста не nов'язують з 

ним своїх жmтєвих довгострокових планів, інакше, чому б вони, на
nриклад, відмовлялися платити за комунальні nослуги. У багатьох міс
тах і селищах України зношеність мереж постачання теnла, води, сис

тем каналізації становкrь понад 50-80%, а подекуди й усі 100%. Насе
лення Україин станом на 1 ·січня 2003 р. недоплатнло за отримані ко
мунальні nослуги ·вже 7,4 млрд. грн; Ці rроші не вкладені в утримання 
комунальних мереж. а без них вони nостуnово руйнуються [12, с. 2]. 
Конституційне положення- ;,власність зобов'язує" стосується й тери
торіальних громад, я.кі є суб'єктами nрава комунальної власності, тоб
то на жиrелів сіл; селищ, міст покладається обов'язок утримувати , в 

Ііалежиому стані рухоме й нерухоме майно. 
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Глибина й розмах активності мас прямо залежить від соціального й 
інстИТУдійного оточення. Різниця визначається величиною так званого 

суспіл.ьного капіталу, наявністю неформальних правил і норм, які по
легшують колективні дії громадян , а також довгостроковими 

відносинами, що сприяють скоординованим діям і дозволяють людям 
здійснювати спіm,ні дії для загального блага. Виховання зрілого гро
мадянина розпочинається вже в школі : діти й підлітки вчаться диску
тувати, формулювати власну думку й захищати її. У 50-60-ті роки 
ХХ ст. в Західній НімеЧ'-Jині цілком усвідомлено були покликані до 
житrя учнівські представництва й парламенти. Вони зробили свій вне
сок у подолання тоталітарної спадщини в Німеччині [19, с . 3]. 

Демократія - модель суспільного устрою, яка не знає постановки 

цілі, зате знає спосіб наближення до цієї неіснуючої цілі: це принциn 
участі всіх громадян у громадському й політичному житrі , залучення 
їх, втягування на цю ниву [10, с . 2]. Безпосередня демократія дозволяє 
брати особисту участь у сусnільному житrі будь-якому громадянину , 
може бути застосована в будь-яких соціальних масштабах, охоплювати 

громадянську активність окремої людини, групи, трудового колективу, 

громадської організації, жителів будинку, вулиці, кварталу, мікрора
йону, міста , села, селища, регіону й усього Українського народу. 

Треба . вже відійти від практики , за якою владні органи виступають 

організатором і натхненником усіх процесів, а суспільство відстороне
не від розв'язання політичних проблем- як загальнодержавних, так і 
.місцевих . Безглуздо бажати проявів громадської.активності за допомо

гою імперативних приписів. Як свідчить практика країн з усталеними 

демократичними традиція_ми, саме участь громадян у діяльності інсти

тутів місцевого самоврядування не лише забезnечує спільне вирішення 

найважливіших питань місцевого житrя, а й сприяє формуванню їх 
громадянської самосвідомості та зростанню масової nолітичної актив

ності, що, у свою чергу, є необхідною передумовою розвитку демокра

тії і становлення інших інститутів громадянського суспільства . 
Велике значення має особиста активність людей, яка rрунтується на 

їх свідомому заінтересованому ставленню до громадських сnрав. Цін· 
ними вистуnають безпосередня участь громадськості в порушенні . 

розгляді й вирішенні питань місцевого значення, інші форми її волеви
явлення . Часто орієнтиром щодо того чи іншого питання є ло·щція 

найбільш авторитетних громадян, експертів, інших осіб, яким довіряє 
населення, тому важливим складником успіху є залучення останніх і 

всебічне висвітлення процесу обговорення і прийнятrя рішень. 
Простота, відсутність ск.тrадних організаційних процедур, мініму 

формалізації сприятимуть підвищенню громадянської активності. Тре· 
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ба докладати максимум зусиль для формування громадської думки, 

використовувати різноманітні засоби, щоб nереконати населення у 

важливості, дієвості місцевого самоврядування, від чого в цілому сус

пільство тільки виграє. 

Незважаючи на наявність багатьох негативних моментів, ситуацію 

в Україні не слід драматизувати: цілком nриродно, що JООди в склад
них економічних умовах віддають nріоритет задоволенюо nервинних 

(фізіологічних) nотреб. Лише останні декілька років стали ледь nоміт

ними паростки громадянської активності як форми реалізації вторин

них (духовних) потреб. Громадянське суспільство та його інструменти 

(відкритість влади, демократія, спільне nрийняття рішень, громадсь

кий консенсус, злагода тощо) мусять стати тим локомотивом, який 
повинен виконати "чорну" роботу у впроваджені реформ і відродженні 

міст, селищ, сіл. І дуже важливо, щоб була ініціативною не стільки 

влада. скільки населення. Процес становлення й розвитку місцевого 

самоврядування в Україні ставить на порядок денний багато nроблем. 

вирішення яких значною мірою вюначатиме nодальший стабільний 

розвиток не тільки окремих міст і регіонів України, а й українського 

суспільства в цілому. 
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ГJЮБАЛЬuАРЕФОРМА КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА Єс 

За О;:танні роІ\И . ~РРn9Ративне :~конодавства України набрало ак
~ногс розвитку. Багато нових ін.стнтуrів вnроваджуються сьогодні у 
BlJ:ЧHЗifrne корпоративне право у зв' язку з необхідніС1Ю адапrації за
ководаЬва України до .законодавства ЄС, процес якої . розnочався в 
б~зні 1998 р. з набраншш чинності Уrодн _про nарrнерство та спів
робtТІUtцтво між Європейськими Співтовариствами та їхніми дер~
вами-ЧJrенами і Україною [10] Незважаючи на значну кількість прийн
Я:ИХ Н<\>мативн.их ·докумешів [ДRв.: 4; 5; 6; 9], у вітчизняній nравовій 
mтepaTJpi проблеми, пов'язані з адаnтацією корпоративного законо
давства України до законодавства ЄС, на жаль, не знайшли значноrо 
відбиття:. Більшість сучасних публікацій присвячена заrальнотеорети
"ПІИМ Пjюблемам, тоді як питання адаптації саме корпоративного за~ 
нОдаВСJ-ва України до законодавства ЄС лнше частково висвітлені· в 
роб()'І'Щ таких авторів як О.М. Вінннк, А. Єфіменко, І.В . Сnаси 
~атєєва [l; З; 8] та ін. Отже nроцес адаrnації фактично перебуває 
nоча~«)вому етапі [7]. · 

Ріш~нн.ям Міжвідомчої координаційНої ради з адаптаці'і законодав
ства Уtq>аїЮІ: до законодаВства Євроnейського . Союзу від 28 верес 
2001 р., N!! 6 · в~значено перелік нормативних актів ЄС (дирекrн.в 
реглам~нrів),до ЯІ\ИХ має бути адаптовано законодавство України 
тяrо:м 2002-2004 років [5]. Але процес адаптаці!' ·національного зак 
нодавства УкjюІ·ни до права Європейського Союзу, ·я~tий триває зар 
в Укрщн;, вдмагає врахуванНя не тільки положень, що містЯться 
чинних директивах ; регламентах ЄС, а й перспектив розвитку євр 
пейського корпоративного права. Розробляючи нове законодавство 
рефОРАtуючи Чинне, український законодавець має ·в~начити, які но 
ми ЄВРоnейського І<орnоративноrо права є ефективними і мають бу 
запровt.щжені в чmme законодавство України, а які визнані кедійов 
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r.fИ, застарілими і не повинні враховуватися при · створенні · нових 
українських законів. Сьогодні є велика небезпека, що такі норми "тра
J{ЗИТОМ" моЖуть потраmпи до нового українського законодавства, чим 

створять додаткові переІПІ<оди для розвнтку вітчизняного бізнесу. 

БільшіСТь директив ЄС з гармонізації корпоративного права, до 

JІКИХ сьогодні має буrи адаптовано українське законодавство, були 

nрийняті досить давно: Перша Директива у 1968 р., остання (Дванад
J.І)ІТа) - в 1989 р., тобто понад десять років тому. На відміну від націо
J{аJіЬНОГО законодавства, яке є порівняно мобільним, правове регуmо

вання за допомогою директив - складний і довготривалий процес. Від 

моменту затвердження Європейською правовою комісією офіційного 
nроекту директиви проходять довгі роки, поки вона буде прийнята 

Радою ЄС та Європейським парламентом і вступить у дію. А й після 
вступу директиви в дію · державам ЄС надається досить тривалий час 

для приведення національного законодавства у відповідність до її ви

мог (до п 'яти років) . Не менш складним і тривалим є процес внесення 

змін до директив ЄС. Тому вони, будучи актуальними на момент їх 
розробки і прийнятrя, з перебігом часу постуnово перетворюються на 

певні гальма дЛЯ розвитку корпоративних відносин, втрачають позити

вний потенціал правового регуmовання. 

На застарілість, неадекватність сучасному бізнесовому середовищу 

директив з гармонізації корпоративного права вказувалося багатьма 

європейськими експертами. Експерти стверджують, що сучасне кор
поративне nраво ЄС не відповідає змінам, що відбулись у євроnейсь

кому правовому й економічному nросторі за · останні десятиріччя, а 
тому потребує глобального реформування [13, р. ·1]: Більшість його 
норм виникли ще до того, як був створеЮtй єдиний європейський ри

нок, зокрема, ринок цінних паперів. Сьогодні- nрGцеси гармонізації 

мають бути спрямова.ні не тільки на захист інтересів кредиторів ra ак
ціонерів компанії, а передусім на усунення · перешкод для розвнтку 
транСНаціонального бізнесу, забезnечення процесу вільного руху капі
'іаліп ;у рамках ЄС. Корпоративне право також повинно враховувати 

rіойзу нових інформаційних і комунікаЦійних технолоt:ій, , JПСі ..;моЖуТ,ь 
бути широко застосовані учасниками корпоративних відносинсза умо
ви створення належної правової бази. Виникнення спеціального право
вого регулювання ринку цінних паперів та фінансовІfХ послуг у рамках 
ес теж є чинником, що викликає необхідність проведення гJіобат.ної 
реформи: адже більшість директив ЄС з гармонізації корпоративного 
nрава були прийняті без урахування nоложень у цій галузі: · 

Група експертів високого рівня була створена Європейською пра
вовою комісією у вересні2001 р. з метою розробки рекомендацій щодо 



розбудови принципово нової моделі європейського корпоративного 
nрава [11]. 4 листопада 2002 р. ЦJІ rрупа подала Комісії ЄС доклад 
"Сучасuа peryJUIТOpнa r.tодель корпоративного права в Європі" [13] , на 
підставі якої 21 травня 2003 г. Комісією ЄС було підготовлено Звер
нення до Ради ЄС та Є1іропейського парламенту "Модернізація корпо
ративного права й удосконалення корпоративного упрЗ1іління в Євро

пейському Союзі- План щодо руху вперед" [12], у якому визначені 
основні напрямки і строки проведення реформи. Реформу планується 
nровадкrи поступово, у три етапи (перший -~2003 - 2005 рр. ; друrий-

2006-2008 рр. ; третій- 2009 р.). 
Метою даної статті є визначення основних напрямків реалізації гло

бальнfЯреформи європейського корпоративного права і формулювання 
наукоІ!Uх рекомендацій щодо іх урахування у процесі адаптації корпо

ративного законодавства України до законодавства ЄС. 

Основними завданнями глобально/' реформи є: 
- створення корпоративного права ЄС, спрямованого на форму

ВЗНШІ ефективного й :конкурентоспроможного європейського бізнесу; 

- реформування ~еханізмів створення корпоративного права ЄС -
використання більш rnучких і мобільних форм нормотворчості; 

- використання ~еханізму розкриття інформації як засобу регу

лювання корпоративІПІХ відносин (замість встановлення численних 

обмежень і заборон на здіснення певних дій) ; 
- чітке розмежування типів комnаній і відповідна диференціація 

прЗ1і0ВОГО реrулюВЗНІІЯ; 

· - послаблення багатьох правил · і вимог корпоративного законо

давства, підвюцення диспозитивності його норм; 

- створення відnовіДної правової бази для використання нових 
інформаційних і комунікаційних технологій учасниками корпоратив
них відносин. 

Дослідження та пропозиції Групи експертів високого рівня присвя 
чені груn'ам питань, як-то: а) корпоративне управління; б) акціонер 
компанії: прийняття рішень, розкриття інформації та комунікацї' 
в) правовий режим І<аІІіталу компанії (поступовий відхід від внмо 
доктрини "формування та· підтримки акціонерного капіталу"); г) фуи 
ціанування груп комnаній; д) реструктуризація й мобільність компані 
(у межах ЄС); е) перспективи створення Європейської приватної ко 
панії; є) правова база функціонування кооперативів та іJШІИх органі 
ційно-правових фор~ підприємницької діяльності. 

Розглянемо детальніше перспективні напрямки розвитку корпор 
тивного права ЄС відповідно до останніх документів ЄС, затвер 
них у цій галузі. 
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Створення корпоративного права ЄС, спр.ямованого ~а форііуван
ня ефективного і конкурентоспролюжного європейського бізнесу. В 

докладі ексnертів зазначається, що nротягом останніх pPtdв nроцеси 

тармонізації корпі>ративноrо права ЄС розвивались у напрямку забез

nечення ефективної системи захисту nрав та інтересів акціон~ів, ін
ших інвесторів і ІІрСдиторів комnаній у державах- учасниЦях ЄС. Але 
nри цьому фа1<ТИ'!Но перестала забезnечуватися основна фyln<Ц}Jr кор
nоративного nрава. У доповіді Групи експертів високого рівщ: Зазна
чається "Урахував.ня основних потреб, власне самих компаній не було 
основною метою (лейтмотивом) здійснення гармонізації... Праrнучи 
забезnечити максимальний захист осіб, яtd мають справи з комrtанією 
- акціонерів і ·третіх осіб, ми зовсім .~и nоза уваrою te, що є 
основним завдаНJ{Я'М корпоративного права: створення. необхідного 
nравового реrуmовання для тих, хто бажає вести свій бізнес ефек;rивно 
й усnішно" [13, с. ЗО, 31]. Тоді JJК корnоратиВне право nовинно насам
nеред стимузповати розвиток ефективного й конкуреІПоздатноГо ··біз
несі в рамках ЄС. ЗаХист інтересів акціонерів і кредиторііІ компанії не 
nовИнен бутИ самоціллю nри розробці нових інсіру~еНrі~ · rармоИ'іЗаuд 
корnоративного nрава в країнах ЄС. Це не озна'mЄ nереХід До . rіознції 
і r:норування інТересів осіб, які мають сnраву з І<омnаНіtю; ІЩе nри 
зщійсненні захисту ik інтересів слід завжди nам'ятаТИ про інтереси 
ке>мпанії і знах.оДІПИ необхідну рівновагу між цими двома важелямИ. 

Багато процедур, спрямованих на захист іІПересів а~онерів і кре
диrrорів компанііі сформувалися так давно, що нині вони не викоНують 
свюєї головної функції, є архаїчними · й вельми обтяжливИми для ком
nаІній. _ ОсобJUІВо це стосується nроцедур, nов 'язаних із формуванням і 
пі.щтримкою розміру акціонерного JС.апіта.лу й захистом· ікrересів ІqІе
дИІТорі:в nри реоргаЮзації та nоглинанні ж.омпаиій. ЄsропеЬ:кою хомі

с~єю проnонуєrься ЗЗПJІОВаджения_...нових правових режимів у цій rалу
ЗІ . 

Подальиюю тенденцієЮ розвитку корпоративfІого права ЄС, на 

дуJмку експертів, має бути не стільки гармонізація нmроналмоее пра· 

ва дер.:ж:ав-учасниць, як усунення перешкод. для трансграничного• бізне~ 
су в Європі, зокрема, надання можлИвості створення наднаціональних 

С'Гр:>уктур корnораnmного тиnу, таких як ЄвроnейсьІ<а nублічна комnа

нія!, Є вр опейс1ка приватна комnанія , Європейський кооnератив та ін. 
І1р)и цьому ЄС має забезnечити максимально широкий вибір організа
цііііно-лравовІІХ форм ведення бізнесу (національних і наднаціонm
ІЩJІХ). :Крім тею, компанії nовинні мати змогу змінювати своє місце
зна.ход:ж:ення з однієї країни ЄС на іншу без перереєстрації, ефектив-
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пішим має буrи nроцес здійснення транскордонних реорганізацій і 

поглинань компаній. 

Реформування механізмів створення корпоративного права ЄС, 
тобто використання більш гнучких і мобільних форм нормотворчос

ті. Починаючи з 60-х poкiJS ХХ ст., корпоративне право ЄС розвива

лось у напрямку гармонізації національного корпоративного права 

країн Спі,вдружності, що здійсюовалося переважно шляхом прийняпя 

директив, Які вимагали інrенсивного втіленЩ в жипя. Тривалий у часі 
процес прийняпя директив та їх імплементації в законодавство країн 

Співдружиості приводить до того, що, коли відповідні положення кор
поративного права вступають у дію, вони вже є застарілими, їх треба 

зміюовати. А для цього слід запустити заново весь механізм (розробку 

пропозицій щодо внесення змін у директиви, їх прийняпя Радою та 

Європарламентом, впровадження у національне законодавство країн 

ЄС). Такий негнучкий, можна сказати "закам'янілий", механізм право

творчості є вкрай непридатним для корпоративного nрава - якому на

лежить мобільно і адекватно реагувати на потреби сучасного бізнесу, 
йти в ногу з обставинами, які постійно зміюоються. Неконкурентозда
тність корпоративного права країн ЄС на світовомуринку (порівняно з 

корпоративним правом інших країн, яке розвивається автономно й 

може змінюватися досить швидко)- ось невтішний результат деталь

ного регулювання за допомогою директив . 

Європейська комісія та Група ексnертів високого рівня пропонують 

ширше використовувати інші інструменти створення корпоративного 

права ЄС: регламенти, стандарти найкращої корпоративної практики, 

модельне законодавство, модельні форми документів (статути компа

ній, доручення акціонерів) тощо . Крім того, наголошується на тому, 

що директиви не повинні містити деталізованих nравових норм. Регу

лювання за допомогою директив має носити переважно рамочний ха

рактер, закріплюючи базові принципи та стандарти регулювання кор

nоративних відносин, залишаючи при цьому їх деталізацію у компете
нції національної влади. 

Розкриття інформаці/" як засіб регулювання корпоративних відно
син (замість встановлення численних обмежень і заборон здіснення 

певних дій). Усе більше уваги в регулюванні корпоративних відносин 

на євроnейському рівні nриділяється питанням розкрипя інформації. 

За думкою багатьох експертів, сам факт того, що інформація про певні 
дії або факти повинна буrи опублікована чи розкрита для зацікавлених 

осіб, забезnечує додержання найкращих стандартів корпоративної по

ведінки значно ефективніше, ніж прямі заборони або обмеження, що 
встановлюються нормами права. Практика свідчить, що учасники кор-
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nоративиях відНосин праrнуть уникати у своїй діяльності вчинків, які 

r.tожуть бути оціJJені як недобросовісні , сумнівні. Передбачиrи всі ва
ріанти такої поведінкн в нормах nрава і заборонити їх практично не
r.tожливо, тому механізм розкриття інформації є найбільш дійовим 

сnособом забезnечеІІНЯ :Належного nоводження цих учаснюсів, що є 
більш гнучким і необтяжливим засобом регулюваІІЮІ, ан'іж встанов
лення в законодавстві деталізованих правових норм. Крім того, дотри

r.tання учасниками корпоративн'их відносин вимог щодо повного, сут

тєвого та своєчасноr·о розкриття інформації проконтроmовати значно 

легше, аніж виконання вимог щодо їх відповідної поведінки. 
У перспективі багато норм чипного корпоративно~ законодавст

ва, які регулюють поведінку сторін шляхом прямих приписів або забо

рон мають бути замінені вимогами розкриття інформації: Але в ре
гулюванні корпоративних відносин •1ерез механізм розкриття інфор
мації є nевні обмеження, а саме : 

- розкриття інформації - це сфера ре.rулювання, у якій взаємоді
ють норми корпоративного законодавства й законодавства про цінні 

nапери, тому дуже часто одна й та ж інформація потребує неодноразо

вого розкриття. Вимоги цих двох гdлузей законодавства щодо розкрит

тя інформації nовинні бути скоординовані й узгоджені. 
- надrо широке застосування механізмів її розкриття: може nмкли

кати перевантажеНІІЯ учаtників корпоративних відносин інформацією 
різного роду, що призведе до нездатності заінтересованих осіб адеква
тно Гі оцінювати. При встановлені переліку відомостей, яЮ наJІежить 
надавати учасникам корпоративних відносин, слід чітко уявляти, на

скільки інформація є суттєвою (не слід застосовувати принцип "чим 
більше - тим краще"), бо перенасичення даними, що не мають· суттє

вого значення й ускладнюють сnрийняття основної частини інформа
ції, - це явне порушення вимог щодо ії розкриття. Важливу роль також 

відіграє форма надання інформації. 
Чітке розмежування типів компаній і відповідна диференціація 

правового регулювання. Корnоративне право держав - учасниць ЄС 

традиційно nоДіляє коМпанії на публічні і приватні (закриті). Директи

ви ЄС, визначаючи сферу своєї дії, також використовують такий · під

хід, Причому основна маса ДИректив сnрямована на гармонізацію nра
вового стат)тсу саМе публічних коrvmаній. Але з точки зору експертів, 
на практиці між публічною і приватною компанією існує дуже мало 
відмінностей, а існуючі мають значною мірою· штучний характер: вони 
запроваджені nравом, а не зумовлені економічною сутністю компаній). 

У багатьох державах ЄС регуmова~ діяльності приватних комnаній 
здійснюється за остаточним nринципом: до норм, що- ре.rулюють дія-
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щ.ність nублічних компаній, додаються певні зас:rереження (вИЮІТКІІ) 

щодо Привщ:нuх компаній. Іншими словами, законодавство про пурлі
чиї KO?.fria~ii Є базою для правового регулювання всіх інших· типів кРМ• 
паній: У той же час у nевних державах ЄС nереваЖна кількісТь публіч
них К;<>мпані.Ц фЗктично закриrі: кількість їх акціонерів обмежена,,іі~ 
не ма.юjь ~ільноrо обігу. 
~ tь~годні в еконqміді ЄС, як відмічаєrься експертами, факТично 

вцдіщпqться три тиnи компаній: (а) компані!; акції яких пройшли ліс

піині! (тобто допущені до торrів на організованому ринку); (б) відкрит; 
компіщії ·- КОtdпанії акції яких не допущені до торгівлі на орrанізова
ІіИХ .Р~~ але можуть мати вільний обіг на стихійному ринку цінних 
пanepij; (в) ~акриті компані!'- компанії, акції яких не мають вільного 
Обігу~~ ри.нКу ціЩІих паперів і не можуть бути доnущені до торrівлі 
на ·орr.щlзованому фондовому ринку. 

· У ~ерсnе:Ь-ивному корпоративному законодавстві ЄС плануєrьс .. 
проведеІіня дИференціації правового регулювання відповідно до тако
го їх'tіод.ілу. Для компаній першого тиnу, має бути встановлена систе
ма уціфіковащt:х, імперативних норм, спрямованих на захист акціоне
рів (іЩсторів} і кредиrорів. До них повинні в повному обсязі застосо
вув~т~сЯ норми щодо розкриrтя інформації, тоді як для закриrих ком· 
паиій' має' бути забезnечена максимальна дисnозиrивність законодав

ства. У-.фсиика~ цих компаній належить самим визначати структур 
своєї комщінії, цорядок управліНЮІ нею, свої права, обов'язки й відп 
відальЩСТЬ. ПрЦвове регулювання стосоно цих· компаній за · своєю 
природоЮ повинно наближатися до контрактного права й базувати 
на rіринциіІах свОбоди й рівності сторін, диспозиrивності, певтручан 
пУбЛічної влади. tІравовніі режим відкриrих комnаній є "перехідним 
а~ ·;,серединним';.· між названими двома режимами. Але цей новий 
~має бути значно м'якший, аніж діючий сьогодні. 

· Послаблення багатьох правил і вимог корпоративного законодав 

ства, nідвищенЩl диспрзитивності його норм. Дуже часто корпорати 
в~е зщ<онодавство внкористовуєrься для досягнення "nобічних" ціле 
~ боротьби з nоруЦІеИНJІМи у царині податкового законодавства, кри 

мінmними злочинами, тероризмом тощо. Такий підхід є неприпусти 
мщt, бо. викликає д9- житrя: появу великої кількості обтяжливих nравИJІ 
Jіоведlнки, :ЦІачНоrо моніторингу, через що бararo процедур, що засто
совуються у сфері корnоративних відносин, стають тривалішими, за 
rfлутаЩшимц·і фіна.щ;ово невиnравданими. 
' · . С.Ьогоднііmіє· корnоративне право ЄС будується, на жаль, на підході 
До Х9~ПЗИЇ'Й ~До ;,ЦОТенціЙНИХ nравопорупmиків'' і ЙОГО НОрМИ СJІ.рЯ· 
мо~~ні не на За!)езпе'Чення умов для розвиrку ефекrивноrо бізнесу, ' а на 

•• •• • .Іо ..... 
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протидію можливим порушенням, пов'язаним із їх діяльністю. Такий 

nідхід є неприпустимим, адже він значною мірою гальмує розвиток 

європейського бізнесу. Боротьба з правопорушеннями, що можуть ма

ти місце з боку компаній, не повинна бути основним завданням корпо

ративного права, а має здійснюватися за допомqгою норм інших галу

зей законодавства (кримінального, адміністративного, податкового 
тощо). 

Створення відповідноz· правовоі бази для використання нових інфо
рАшційних і комунікаційних технологій учасникаАш корпоративних 

відносин. Група експертів високого рівня рекомендує зосередити увагу 

на впровадженні сучасних технологій у таких сферах, як звітування 
компанії та розкрипя інформації про цеї. Пропонується доповнити 

Першу директиву ЄС положеннями, що передбачатимуть можливість: 

(а) надання компанією передбаченої законодавством інформації та до

І<умеюів до реєстру в елеюронній формі; (б) доступу до інформації, 

що знаходиться в реєстрі, через мережу Інтернет для будь-якої заінте
ресованої особи. 

Інформація, ЯІ\У компаніям належить розкривати сьогодні містить

ся, в численних джерелах: у комерційних і торгівельних реєстрах, на 

спеціальних шпальтах газет та інших друкованих видань, у звітності, 

що направляється до бірж і державних органів, які регулюють фонДо

вий ринок. Більша частина цієї інформації є доступною для публіки, 
але їі отримання супроводжується значними фінансовими й часовими 

витратами. Група ексnертів проnонує запровадити обов'язкове ство

рення компаніями власного веб-сайту, на якому містилася б уся інфо

рмація, що підлягає розкриттю, і який мав би nосилання на веб-адресу 

реєстру, у якому зареєстровано компанію. Уже зараз компанії, акції 

яких обертаються у системі організованої торгівлі, мають власні веб
сайти, що розглядається як виконання одного із стандартів найкращо1 

nрактики корпоративного уnравління. Експертами nропонується замі

нити зобов'язання компанії розкривати інформацію й надавати певні 
документи різним органам на обов'язок розміщати все це на власному 

веб-сайті . Слід зазначити, що така ініціатива Групи не отримала стові

дсоткової підтримки при публічному обговоренні. 

ВиЮІадене вище дозволяє дійти наступних висновків: 

1. З огляду на досить нечіткі перспективи й віддалені строки всту

пу України до ЄС, nри адаптуванні вітчизняного корпоративного зако

нодавства ДО законодавства ЄС слід враховувати не тільки (і не стіль
Ки) чинні дир~ктиви ЄС, а й загальні тенденціІ' та перспективи розви
тку європейського корпоративного права. 
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f. Для цілей адашації є вкрай необхідним звернення до положень 
націQНG.fІ&ного корпоративного права країн - учасниць ЄС. Тільки ре.. 

тельне дослідЖення механізмів і наслідків втілення в жнnя вимог дІЬ 
рекrив у іі~ональне право Держав ЄвросоЮзу допоможе сформуваnr 
виважену програму адаптації корпоратиВного ' ·законодавства У:країІQf 
до законодавства ЄС. 

3. При реформуванні корпоративного законодавства України варrо 
застосовувати загальні методологічні підходи та прннцющ які запро. 
ваджуються у сучасному європейському праві, як-то: 

- значна диференціація правового регуmовання залежно від виду 

й розміру корпорації (господарського товариства); 
- легалізація використання сучасних інформаційних і комуніка

ційних технологій учасниками корпоративних відносин (мережі Інтер. 
нет, електронної поштИ тощо); · · · 

-:- ' . ·застосуsання механізму · розкрИІТ.я: інформації · яК основного за. 
собу реrуmовання правовідносин у сфері корпоратиВного управління; 

- досягнення у правовомУ 'регуmованні балансу інтересів різ 
груп учасників корпоративних правовідносин (захист інтересів 

тільки учасників, кре~орі~ і найманих працівНиків господарсь 
товариств, держав;них інтересів·, а й передусім самих товариств). 
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МЕХАНІЗМ ЦИВШЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
ВЩНОСИН У СФЕРІ ВИПУСКУ Й ОБІГУ ЦШНИХ ПАПЕРІВ: 
ОСОБЛИВОСТІ І СПІВВЩНОШЕННЯ З ІНШИМИ ЗАСОБАМИ 

ПРАВОВОГО ВПЛИВУ 

Дослідження загальної проблеми, пов'язаної з визначенням особ
ливостей функціонального призначення цінних паперів у механізмі 

цивільно-правовогорегуJІЮВання відносин у сфері їх випуску й обігу, 

було б неповним без поглибленого вивчення його співвідношення з 
іншими засобами правового впливу. Зокрема, аналізу підлягають особ

ливості співвідношення вказаного механізму з методом і галузевим 

режимом цивільного права як галузі приватного права. Крім цього, 

окремою проблемою є доцільність j межі застосування державою пуб

.1ічно-правових засобів впливу на відносини, які складаються у прива

тноправовій сфері взагалі і соціально-правові зв'язки, пов'язані з ви

пуском та обігом цінних паперів, зокрема. Вивчення деяких аспектів 
указаних проблем як таких, що не були предметом окремого дослі

дження в цивілістиці, визначає цілі даної статті. 

Розгляд специфіки досліджуваного механізму шляхом аналізу пра

вових форм, які визначають його функціональні особливості, вюпоча
ючи як діяльність держави, так і дії самих учасників розглядуваних 
відносин, дозволяє звернути увагу на зв'язок механізму й методу циві
льно-правового регулювання. Він відзначається на рівні досліджень, 
здійснених правознавцями у галузі як інструментальної теорії права, 
так і цивілістики. Аналізуючи критерії розмежування окремих галузей 
права, С. С. Алексєєв акцентує увагу на вирішальному значенні для 
кожної з них властивих їм методу й механізму правового регулювання , 

віддаючи визначальну роль предмету правового регулювання [l, с. 245 
- 247 ]. Їх зв'язок відмічає і В.Ф. Яковлєв, зауважуючи наступне : 
"Риси, що характеризують правове становище суб'єктів, виявляються у 
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вигляді ознак цивільно-правового· методу в механізмі правового реrу

mовання та в його елементах, зокрема, в елементах правовідносин" 

[10, с. 66]. Аналізуючи зв'язок методу й механізму цивільно-nравового 

реrуmовання, науковець nід.кресmоє їх самостІНне значення . 

"Водночас було б неправильним ототожюовати зовнішні ознаки циві
льно-правового методу в елементах механізму цивільно-nравового 
реrуmовання із самими рисами методу цивільного nрава" [10,с . 67] , -
відзначає він. Як приклад такого необгрунтованого ототожнення він 
зазначає випадки, " ... коли як ознаки методу визначають навіть не осо
бливості . елементів механізму правового реrуmовання, а самі елементи 
-наприклад, юридячні факти" [10, 67, 68 ]. У своїх міркуваннях В.Ф. 
Яковлєв оперує категоріями "механізм nравового регулювання" j 

·•механізм цивільно-правового регулювання'' , використовуючи їх в 
однаковому контексті . Друге з наведених словосполучень указує на 
вузькогалузеве термінологічне застосування міжгалузевої за своїм зна
ченням правової категорії. З огляду на викладене, слід відмітити функ

ціональний зв'язок методу і механізму цивільно-правового регулюван

ня відносин, що становлять nредмет цивільного права . Завдяки цивіль
но-nравовому методу як способу (точніше, сукупності способів) впли

ву на особиqrі немайнові і майнові відносини забезпечуються взаЄмо
дія всіх елементів і послідовний розвиток стадій механізму цивільно
правового реrуmовання і в остаточному підсумку той правовий ефект, 
на дс~сяrнення якого сnрям:ована його дія. 

МехаІfіЗм цивільно-nравового регулювання досліджуваних відно~ 

сии пов 'язаний з галузевим режимом цивільного права як галузі права . 

Виділяючи як особливість кожної галузі наявність особливого юриди
чного режиму, що характеризує те, як, якими способами - через дозво

ли, заборони, зобов'язування - здійснюється nравове регулювання, 

С.С. Алексєєв відзначає, що цивільне nраво тяжіє до дозволів [2, с.45 ] . 

Погоджуючись із цим міркуванням, слід зазначити, що з урахуванням 
концептуальних положень нового ЦК України, регламентаційний 

вплив, забезпечуваний взаємодією всіх елементів структури цивільно
правового реrуmовання, не повинен скавувати ініціативи суб'єrпів ци

вільного права. Зайва детальна регламентація відносин, що складають

ся у сфері випуску й обіrу цінних паперів, забезпечувана нормами, щ 

становлять нормативну основу механізму їх цивільно-nравового реr;,·
mовання, суперечила б характерному для цивільного права як галуз~ 

юридичному режиму загальнодозвільної спрямованості . У цьому зв'яз

ку висновок С.С. Алексєєва про те, що цивільне право тяжіє до дозво

лів, видається занадто обережним. З огляду на диспозитивність і зага

льнодозвільну сnрямованість галузевого режиму цивільного права до-
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зволи в ньому домінують над заборонами й зобов' язуваннями. Дозво
ли є домінуючими й при характеристиці способів цивільно-правового 

регулювання, що визначають взаємодію і дієвість механізму регламен
таційного впливу на відносини, що складаються у сфері випуску й обі

гу цінних паперів. 

Розг.ТІЯДаючи особливості механізму правового регулювання, 

В.М. Горшеньов пропонував вивчати його "з погляду "зовнішньої" 

організації й безпосереднього вираження його управлінсьr<ої приР.qди, 

коли за предмет дослідження беруться організаційні сторони (форми) 

правового регулювання, вся сукупність правових форм діяльності 

держави і громадських організацій (тобто структура правового регу

лювання)" [5, с.56] . З урахуванням універсальності й міжгалузевого 

значення досліджень, здійснених правознавцями інструментальної 

теорії права, зазначений підхід застосовується й при визначенні осqб

ливостей механізму цивільно-правового регулювання розглядуваних 

відносин. Специфіка структури правового регулювання відносин у 

сфері випуску та обігу цінних паперів полягає у наявності серед осно

вних її елементів правових форм організаційно-жонтролр.ного впдJ:!ВУ 
держави на ці відносини, забезпечення здійснення . якого визначене 

компетенцією спеціально створеного органу - Державної комісії із 
цінних паперів і фондового ринку. Її діяльність у царині випуску і обі
гу цінних паперів характеризується використанням комплексу засобів 

впливу на досліджувані відносини . що можуть бути не тільки органі

заційно-контрольними, а й дозвільними, охоронними і обмежувальни

ми. Ці засоби в більшості випадків мають публічно-правовий характер. 

Привнесення в приватну-правову сферу й використання пубЩчно

правових засобів правового упорядкування розглядуваних відносин в 

обумовлених їх властивостями межах іноді є неминучим. Разом із тим, 

допустимість їх привнесення у приватноправову сферу являє собою 

певну проблему. 
Деякі цікаві міркування стосовно nорушеної проблеми висловив 

В.О. Лапач. Він відзначає, що ·~в ~'VІстоді цивільного права nри абсоJUО-

ТНіЙ перевазі загальних дозволів, завжди були й будуть присутні й за
ходи обмежувального характеру, і розпорядження, і прямі заборони" 
[б , c.l38]. Надалі він дійде висновку, що "сполучення таких праворегу
.'Іюючих засобів у відповідних пропорціях і дозуваннях залежить від 
розв'язуваного завдання, однак навіть повне домінування методу роз
порядження у встановленні юридичних режимів окремих проявів об'
єктів цивільних прав не виводить дану предметну галузь із сфери циві
.1ьно-правового методу, оскільки для правової галузі первинні все ж 
відносини предмета правового регулювання"[б , c.l38]. 
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Погоджуючись із цим висновком, CJriд зазначити, що деякі вЩноси
ШІ'. що становJІJІТЬ предмет цивільного права, можуrь зазнавати реrла

меигаційного впливу з використанням засобів правового реrуmоваюц, 

не властивих для: наявних у приватноправовій сфері методу й механіз

му цнвільио-правового регуmовання. Зокрема, така царина nравового 
регуmовання, як відносини, що виникають иа ринку ціюmх nаперів, 

зазнає одночасно регулятивного впливу як приватноправових, так і 

nублічно-правових засобів. Нам видається методологічно nомилковим 
розглядати публічно-nравові засоби правового реrуmовання, що забез

печують регламеІПацію досліджуваних відносин, у межах сфери дії 

методу й механізму цивільно-правового регуmовання. Допустимість 
паралельного використання приватно- і публічно-nравових засобів 

правовоrо реrуmовавнЯ висловлена в flауковій цивілістичиїй літерату
рі. Як фУЦда:Ме:втальні лініі' сучасного правового розвитку, виражені в 
цивільних законах нового nокоління:, С.С. Аrrексєєв відзначає 

"самостійні приватноправові і nублічно-правові елементи, які nідко
рюються "своїм" · режимам юридичного реrуmовання: й · поміще · 
"разом" в ім'я: глибоких соціальних завдань, засад солідарності" [3 
c. ISO) . Можливість їх одночасної результативної дії свідчить про ком 
плексність реrламеигаційного впливу національної nраво:в.ої . систем 
УкраІни в цілому на деякі найбільш важливі групи суссrільних. відп 

син (зокрема, на ті, що виинкають на ринку ціюmх nаперів)« rBa 
погодитися з думкою Л.В. Панової, яка обrрунтовано вказує на н 
ність особливостей правового регулювання: таких відносин, що .відрі 

няє його від інших ринків [7, с.б ]. Будучи еегментом цивільного об 
роТу (з урахуванням тенденції домінування серед -суб'єктів .господар 

вання аzщіонерних товариств і висоl<ої питомої ваги акцій у стру . 
цінних паnерів) фондовий ринок у той же час істотно впливає•иа · е 

номіку держави, визначаючи ії політичну стратегію. Це зумовmоє д 
пустимїсть застосування комбінованих засобів правового perymoвa 

відносин на РИИl<У цінних паперів і розмаїтості форм діяльності дер 
вИ в даній сфері. Необхідність державного регулювання відносин 
царині функціонування індустрії цінних паnерів у тісній взаємодії з 

предtтавниками відзначається й у наук<1вій -літературі [Див.: 8, с.6 J. 
Можливість здійснеНWІ держаВного коН'І'ролю в розrлядуваній .с 

рі закріплено в Законі "Про державне, регуmовання: ринку цінних 
рів в У~аїні" від ЗО жовтня 1996 р. , N!! 448/96-ВР [4, 1996. ·.N'!!51 
ст.292] . Иого преамбула передбачає, що "цей Закон визначає прав 
основи здійснення: державного регулювання ринку цінних паперів 

державного контрото за випуском і обігом цінних паnерів· та їх nox· 
них в Україні" . Форми державного впливу на відносини, що скл 
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ються на ринку цінних паперів і мають орrанізаці.ііІщй характер, пе

редбачені положеннями ст. 2 зазначеного Закону. Б.оІQІ поЩJІ'3ЮТЬ у 
забезпеченні реалізації єдиної державної політики у сфері · випуску й 

обігу цінних паперів та їх похідних, створенні умов для ефективної 
мобілізації й розміщення учасниками ринку цінних паперів фінансових 
ресурсів з урахуванням інтересів суспільства, недопущенні монополі- . 
зації і створенні умов розвитку добросовісної конкуренції на ринку 
цінних паnерів, а також у вжитті інших заходів. 

Форми діяльності держави, що мають охоронний харакrер, перед
бачені Конституцією України, положеннями ЦК України, істаnям:и 2, 
З зазначеного Захону. Аналізуючи положення вІ<аЗаних ст.атей; ~до них 
слід віднести: а) забезпечення конституційних гараиrій недоторІ<аИНо
сті права власності на цінні папери; б) здійснення 3аХНСJУ прав учас

ників фондового ринку юрисдикційними органами; в) створення сис
теми захисту прав інвесторів; г) забезпечення рівних мо~остей для 

доступу емітентів, інвесrорів і посереДНИІ<ів на ринох цінних паnерів 

та ін. Необхідним допQвненням державних заходів забезnечення охо
рони прав та законних іктересів суб'єкrів досліджуваних відІfосин є 
законодавче закріплення, визнання й забезпечення їх права на здійс

нення неюрисдикційних способів захисту. Напрнклад, мо~ість 
прmримання докумектарних цінних паперів ·до моменту повної їх 

оплати може бути додатковою гараІПією забезnечення прав і заJ<ОИНИХ 

іІПересів їх продавщ 

Статтj( З названого Закону України встаиq~лює деЯJ<і форми держа
вного регулювання ринку цінних паnерів, які визначають особливості 
нормативної основи механізму цивільно-правового регулювання роз

глядуваних відносин. Одиією з таких форм є нормотворча діяльність 
уже згадуваної Державної комісії із цінних паперів і фондового ринку. 
Визначення співвідношення меж втручання цього державного органу у 
регламентацію відносин, що виникають у царині випуску та обігу цін
них паперів, .а таt<ож ступеня участі самих їх учасннІ<ів у цьому проце
сі на піднормативному рівні також є частиною досліджуваної пробле
ми. . Важливо, як вбачається, відмітити обІрунтованість міркувань 
Р:О~ хаn:фіної щодо цього. Розглядаючи, межі . використання :Відомчих 
нормативко-правових акrів у . забезпеченні правового регулювания 
суспільних відносин, вона застеріrає ·про небезnеку "лавини необrрун
тованих суперечливих відомчих інструхцій і постанов'' [10, с. 20·1 .-
232]. Її nобоювання видаюn.ся виправданими: адже зайва детальна 
регламентація відносин у цій сфері з ·боку ·названої Комісії може при
звестн до істотного обмеження сrупеня.• учасrі суб'єктів цивільного 

nрава у nроцесі саморегулЮваНня розГлядуваних відносин. 
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· Державне регулювання цих відносин здійсmоєrься також за допо. 
мо гою встановлення заходів дозвільного характеру. Це, зокрема, вида. 
ча спеціальних дозволів (ліцензій) на професійну діяльність на ринку 
цінних паперів, а також реєстрація випусків (емісій) цінних паперів та 
інформації про їх випуск. Установлені в рамках державного регулю
вання досліджуваних відносин заходи контрольногG характеру, що 
також не розглядаються як властиві для приватноправової сфери, за

кріплені в ст. З аналізованого Закону. Вони полягають у забезпеченні 
контролю за: (а) достовірністю інформації, наданої емітентами і осо
бами, що здійсmоють професійну діяльність на ринку· цінних паперів: 
(б) додержанням антимоноnольного законодавства на ньому; (в) сис
темами ціноутворення на ринку цінних паперів діяльністю · осіб, які 
обслуговують виnуск та обіг останніх, тощо. Зазначені заходи, як ви

дається, також належать до публічно-правових засобів правового 

вnfпіву на відносини; що розг.ruщаються. 

Викладене дозволяє зробити наступні висновки. Структура цивіль
но-правового регулювання відносин у сфері випуску й 'обігу цінних 
Ііаперів має суттєві особ.ЛИВості. Законодавче закріплення можливо · 
заС'rоеуВішня : для реї' ламентації досліджуваних відносин публічно 

правових способів правового регулювання обумовлено їх значущі 
для сусnільства і є атиповим для приватноправової сфери. Крім цього 

розширення меж втручання держави в регламентацію досліджуванн 

відносин шляхом видання відомчих нормативно-правових актів ав 
матнчно призводИТЬ до обмеження застосування в механізмі їх цивіль 
но-правового регулювання nитомої ваги правових засобів, які забезп 

чують їх саморегулювання, що не може визнаватися доречнк.J\.1. Неба

жаність зайвої детальної регламентації досліджуваних відносин поля 

гає .в . обмеженні свободи розсуду їх учасників у встановленні і здійс 
ненні суб'єктивних цивільних прав та обов'язків; .які ст-ановлять зміст. 
правовідносин, заснованих на оформленні й видачі цінних паперів. У\ 
приватноправовій сфері суспільних відносин це видається неприnус

тимим. Вирішення порушеної проблеми вбачається в законодавчо 

встановленні для Державної комісії з цінних паперів і фондового рин 
ку отимального обсягу повноважень у царині нормотворчості, обм 
жених відповідними напрямками правового регулювання. Ці заходи н 

можуть визнаватись дійовими без одночасного розширення можливос 

тей суб' єктів досліджуваних відносин, що складаються на ринку цін 
них паперів, у забезпеченні їх саморегулювання. Одним із шляхів ви 

рішення nорушеної проблеми може бути розширення компетенції са 

морегулівних організацій ринку цінних паперів шляхом делегування ї 
повноважень відповідно до вказівок п. 53 Положення про саморегулі 
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ну організацію ринку цінних паперів, затвердженого . наказом Держав

ної комісії з цінних паперів і фондового ринку від 23 rрудня І ~96 р., 

N2 329 [ 9, c.873J. 
Дослідження деяІ<Их проблем припустимості, доцільності й меж за

стосування у приватноправовій сфері публічно-правових засобів пра

вового регулювання розглядУваних відносин дозволяє накреслити пер

спективи подальщих розвіщж у даному напрямку. Зокрема, поглибле

ному вивченню nідлягає комплекс приватноправових засобів забезпе
чення функціональності й дієвості механізму цивільно-правоврго ре

гулювання відносин у сфері випуску ij цбіг,у цінних паперів в Україні. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПРЕДСТАВНИЦЬКУ ПРИРОДУ 

ВІДНОСИН У ДОГОВОРІ МОРСЬКОГО АГЕНТУВАННЯ 

Як різновид приватної підприємницької діяльності, морське аген
тування в Україні має недовготривалу історію, що є, на наш погляд, 

однією з причин недосконалості законодавчого регулювання правовід
носин, які виникають у цій сфері і втітоються у форму відповідного 

договору, за яІ<Им відповідно до ч. І ст. 116 Кодексу торговельного 
мореплавства України (далі- КГМ України) [2; 1995.-NQ 48.-Ст. 349], 
одна сторона (морський агент) зобов'язується за винагороду надавати 

іншій (судновласнику) послуги в галузі торговельного мореплавства. У 
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той же час Ці· »ідносини застосовуються досить широко, а тому не р~ 
поставало ПИТ'dння про характер діяльності морського агента і приро.а,уj 

договору морського агентування. Воно порушувалося у зв'язку ях 

теоретичними так і з прахтичними аспектами, що стосуються підпр 

ємиицьхої діяльносrі 'морського агента на території України й ви 
нення суnеречливих 'СИ'fуацій у судах з приводу відповідальності 

рін при несплаті судновласинком за дисбурсментським рахунком 
хунком витрат, яхих· зазнавав tудновласних під час обслуговува 

його судна (суден) морським агентом в порту чн в іншому районі 

Його вирішення сповільюовалося відсутиіС'ІЮ доктринальних метод 
логічних розробок із цьоrо питання. а ТЗІ<ож недосконаліС'ІЮ норм, 

міститься в українському законодавстві й реr-утоють правовідное 
які вИНИІ<аЮТЬ між морським агентом і судновласником. 

Тах, останнє моноrрафічне дослідження інстиrуту морського are 
тування датовано 1988· р. і має більш економічний, аніж цивільи 
правовий характер [7] . roplqlloчиcь поверхово поняття "морське are 
тування", науковці назИВали' діяльність морського агекrа як посер 
ницькою [ДИв., напр. : 5, с. 11,15,46 те~ ін.; 8, с. 60,61], так і представ 
цькою [Див., напр. : 1, с. 13,15,18], до того ж інколи в одному й тому 
дослідженні [Див., напр.: 7, с. 3,11,12 та ін. ; 4, с. 194]. TaRa неnовп 
розгляду важливої проблемп викликає суперечливість у визначенні 

договору морського агентування, так і пр~ового статусу морськ 
агента, оскільш весь час залишалося. поза увагою nитання про те, в 

жати морського агента простим nосередником \rіж судновласиико 
третьою особою, чи відносити його до повноважних представ 

судновласника в порту чн іншому районі. Через таку невизначені 
судам і практикуючим юристам досить складно на даний момекr 

тувати зміст і юридичну nрироду відносин, що складаються пі 

укладення договору морського агентування, - як при внинкненні с 

речливнх ситуацій, так і nри реалізації права на підприємницьку ді 
ність, пов'язану з морс11RИМ ·агеН'Г)'tJанням. · ·' · · · · · • 
М~ ··дано1 статті - вирішення цієї' nроблеми на підсt:ам ана-лізу 

иуючого законодавства і деЯRИХ наукових робіт учених-цивілістів, 

її nоруШували і Які займаіоться 'питаннями, nов'язаними з nредстав 
цтвом, з nодальшою фіксацією отриманого характеру аrеитської 
льності в·нормах, що регутоють морське агеитування в Україні . 

·Розмежовуючи nредставництво і звичайне посередництво, відо 

цивіліст-правознавець ОЛ Невзгодіна вважала сферу застосува 
пepmoro набагато ширшою, аніж nосередництва, а загальна ві 
ність між нmJJ:И. на ії думку, полягала в тому, що :• : .. представНИІ< 
хом власного· В'олевиявлення здійснює операцію · замість · того, 
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nредставляє ... ", на відміну від nосередника, який лише зводить майбу
rJrіх коmрагентів, діючи при цьому від свого імені (9, с. 49]. Автор 
JІИЗКИ фундаментальних праць з nроблем представництва fi.A. Рисен
цев доводив, що різниця між nредставництвом і простим поrередницт-

6ом, у nершу чергу, полягає в .тому, що nосер~дннки ~'не усувають 

особистої діяльності тих, ко~ вони спрюпоть ... Їхні дії самі по собі не 
викликають встановлення правовідносини між двома КОНТЬаrевтам:и. 
осrаниі породжують його власними діями, спримованнми щ цю мету" 
[Цит. за: 9, с. 7]. ВихоЩ';Щ з цих суджень, можна nриnуСТИТи, що чис
тий посередник (на відміну від представника), у своїй діяльності до
зволяє зведеним ним сторонам сам()(;{jіЩо здійснити волеви.uшення на 
укладення угоди. Що ж стосується угод, укладених предсщником, то 
в них виражена його особиста воля [11, с. 216]. 

Заслуговує уваrи аналіз чинного російського законода~tтва, де з 
метою відмежування представництва від nосередництва бу ле прийнято 
розмежування договорів морського аrенrування і ~ррськог11 nосеред
ющrва (відповідно Розд. ХІІІ і Розд. XIV КТМ РФ) [6], загальна різни
ця між якими зводиться до того, що в Qс;ршому з них морсьJСР:й areкr за 
доруч1!нним. судновласника. внконує щ~вні юридичні та інші оа (ст .. 232 
ктм РФ), а в. другому- посерер.Щік.(м.орський брохер) зобев•язуеrь.q11 
надавати довірІJТелеві посеред.нt,щькі, r~рслуги при укладенні !Jізних до~ 
говорів (ст. 240 КТМ РФ). Що ж стосуєтЬся українського заІоиодавст
ва, то зміст ст. 116 КТМ України nрипускає саме предщвнкцький 
характер дій морського агенrа, оскільки останній є постійJtи.м пред

ставником судновласника (ч. 1 ст. 116 КТМ України) і вик>нує різні 
юридичні і фактичні дії від його імені. Туr же можна згада~~ про від
мінність договору морського аrенrування від комерційного посеред
ницrва (агенrської діяльності), що зазначено в ст. 295 ГосnО:J,арського 
кодексу України [10; 2003.- N2 11.-Ст. 462] (дщІі.-~ УкраїІЦ), оскіль
ки відnовідно Ч. 1 СТ. 297 ГК ДО nредмета агеНТСЬК9ГО дОJ\.~ру. ВХО
дкrЬ надання комерційним агентом пqслуг суб~щові. . .Ір(QГЦві,~ nред
ставляє, в у.кл;щецнj уrс;>д абр сприяння у їх .укра.ц~щrі ,вЩ>9:~ цього 
суб'єк:rа і за ·його рвgунщ< (пр~ цьому йоrо діяльціст!> .ш:ещ-а ,q>а~о 
цілком співпадае: ,за tЗЬf·і~ом з діяльніс1;ю_.~9t-і.~Р.ЦЇЦнщ,о пр~~ставню<а 
(~1.243 Цнвіль~щrр. код~ксу України . [10; 20Щ .. r!'f~ 1kСт. 46і) (далі_ 
ЦІ( України) і надає їм nовноваження лщце щ~д1SJ~Зден.ни Д)говорів). 
lнакше кажучц основною діяльністю комерційного агента, яс і морсь
кого .брокера, ·є, .. по суті, посередницька діяльність, пов'яз01а 3 укла

денням угод. 
У той же час при аналізі змісту норм ГК України, що Р:rудю,ють 

комерційне посередництво (агентські відносини), внннкає Зіпит;;Ння: 
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чому законодавець не вважає комерційними агентамн підприємців, Jlli 
діють у чужих інтересах, але від свого імені (ч. 3 ст. 295). Ми не пого, 
джуємос.я з такою точкою зору і, підкріruпоючи свою думку міркува~ 
нямн О.Л . .Невзrодіної, відносимо дану ситуацію до окремих вип~ 
nосередництва, nри якому комерційний аrент, діючи від свого іме" 
підщукує особу, яка уповноважила його на це (контрагента), отримую. 

чи при цьому винагороду (можливо, у вигляді відсотків від вартоСТі 
уІ<Ладеної угоди). 

Проведемо розмежувания між діями морського агент-а і посередни, 

ка (морсьt<ого брокера). 
По-nерше, виходячи з надаНих повноважень, морський агент, в 

конує різні nредставницькі дії (юридичні і фактичні), а морсьЮІіf б 
кер (nосередник) лише надає ·-посередницькі nослуги при уІ<Ладе 

договорів. 

По-друге, морський areirt, Яtаій діє як nредставник, не завжди шу 
ка є третю особу ддя укJІЗдени.я· доГовору, а вправі чинити якісь дії 

сам (п'іДготувати документацію для заходу судна в порту, або виходу 

н:ЬЬrо, внетуnити в ролі nерекЛадача, розібрати кореспонденцію, ава 
сувати екіnаж грошима тощо, що дозволяється повноваження1'3и, 

він має). У nосередництві морський брокер ддя виконання своїх 

в' язків одночасно nовинен вступати у відносини з двома сторонами. 

По-третє, (що nрямо виnливає з попереднього зауваження), в· 

мінність _простого nосередництва від представництва полягає в то 

що nосередник, на відміну від nредставника, відстоює, як nравн 

інтереси не одного, а відразу обох контрагентів в однаковій мірі і 

хищає водночас сусnільні інтереси [9 , с. 50;51] . Винятком для маж 
вості здійснення посередницької діяльності морсьі<им агентом є вип 

док, передбачений ч. З ст. 116 КТМ України, яка дозволяє морсько 

агенту при виконанні своІх обов 'язків за договором діяти й на ко рис 
другої сторони, якщо та його на це уповноважила і якщо судновласн 

цього не заперечує. (Проте, у будь-якому випадку діяльність морсько 
агента стосовно судновласника залишатиметьсЯ' представницькою ч 

реЗ' вищевказані nричини. До того ж наявність представництва під 

рджуватиметься тнм фактом, що морський агент, крім уІ<Ладання уго 

ддя судновласника, і надалі стежить за її забезпеченням - як юрид 

нИм, так і технічним, що виходить за повноваження nростого пасере 

ника). 

По-четверте, їх відмінність характеризує вольовий момент. Хоча 

nосередник, і представник чинять активні юридичні дії, що мають в 

льовий характер. Дії першого '' . . . лише сnрияють уІ<Ладанню доrово 
між сторонами, але самі по собі юридично сторони не зв'язують" [3 . 
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З24] . Вольові ж дії представника будуть безпосередньо створ~вати, 

зfdЇ}{Юватн і припиняти цивільні права й обов'язки [12, с. 225]. Іншими 
словами, при посередництві воmо на )'Юlадеиия уrоди виражають ії 
майбутні учасники самостійно, а nосередник допомагає їм провести 

nереговори. Діяльність же морського агента не вичерпується наданням 
технічної допомоги, а спрямовується на встановлення правовідносин 

між особою, яку. представляють, і третьою особою. 
По~n'яте, представник (морський агент) отримує чітко обговорену 

раніше винагороду, що враховується в дисбурсментському рахунку, а 

винагорода морського брокера встановmоється в процентному відно
шенні від суми укладеного договору. 

Перелічені положення вказують на відмінність між діяльністю мор

ського агента і морського брокера . Під посередництвом останнього 

розумієтьсЯ діяльність особи, що :Jдійснюється в інтересах двох і бі

льше дієздапт·их контрагентів з метою укладення ними низки угод, за 

що однією зі сторін або всіма сторонами їй виплачується винагорода 
в процентному відношенні від суми конкретної угоди. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що проста посередницька 
діяльність трактується в більш вузькому смислі, аніж представницька, 

і не зіставляється повною мірою з основною діяльнісnо морськоrо 
аrента , оскільки договірні повноваження останнього набагато ширші 

щодо здійснення як факrичиих, т-ак і юридичних дій і не вичерпуються 

лише укладенням nравочинів для того, кого nредставляють . 
Отже, виходячи з аналізу відповідних норм і положень, ми схильні 

вважати, що діяльність морського агента є представницькою в тому 

випадку, якщо його діяльність пов'я:Jана з обслуговуванням судновлас

Ішка в порту чи іншому районі, що випливає із цілей морського агенту

вання. Елементи ж простого посередництва в морському агентуванні 

мають місце лише при cпpuяmti морським агентом судновласникові і 

mpeтiJ..t особшt при укладенні yгmJ і діяльності першого на користь 

обох сторін. Під самим же договорим. морського агентування ми ро
зуміємо угоду, при !ІКій одна сторопа (мореьі(иі). агент) зобов'язується 
від імені й за доруЧе~ням другої сторони (судно~ласника) здійснити всі 
необхідні юридичні та фактичні дії, пов'язані ;~._обслуговуванням судна 

(суден) С-удновласника, якого він представляє у nевному порту чи ра
йоні, а судновласнИк бере на себе обов'язок сrІЛаmити встановлену вИ
нагороду й відшкодувати всі витрати, пов'язані 3 . виконанням послуг 
Морським агентом. 

Перспекrивними змінами гл. 5 КТМ України є внесення до неї но
вого визначення договору морського агентування, яке підкресmовало б 
nредставницький харакrер відносин морського агента й судновласни-
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Юl. ~рім того, спираючись на результати проведеного аналізу, мо 

порекомендувати судам вважати, що д~говір морського агентуваюц 

різновидом представницьRИХ вjднос~н, а мQрськнй агент - nред 
ником судновласНИЮl. у зв'язку з цим, nри несплаті судновласником 
днсбурсментськнми рахунками (рахунками порту), морський are 
при належному виконанні ~воїх обов'язків, відповідальності перед 

тьою особою (портом) нести не буде, оскільки відповідно до Ст. 23t 
ЦК України при здійсненні подібних правочинів цивільні права й обо. 

в'язкИ За ними виникають бёзпосе~диьо в того, кого nредставJІJІІО'Щ 
1'06-fo в судио:ВласИИЮl. · · . 
·І }f ,;, • _,,:, ! · '. , . ,1 

Список літератури: 1. Виноградов Н.И. Новое в аrенmровании морских судов ... 
Л.: ЛВИМУ, 1974. - 36 с. 1. Відомості Вtрховної Ради УКраїни. 3. Гражданское пр3 
Учебник: В 3-хт. -. Т. 1: Изд. 6-е, перераб. и цоп./ Под ред. АЛ. Сергеєва. Ю.К Толс 

го. - М. : ООО ''ТК Велбн", 2002.- 776 с. 4. Гурfівич Г.!J., Лимонов З. Л. Коммерчес 
зксnлуатация морского судна. - М. : Транспорт, 1983. - 264 с. 5. Кейлин А.Д.. Фриде~ 
тейн Я.Б. Аге1111tровавие морских судов . - М. : Морской 1рансnорт, 1940. - 218 · 
·6. Комментарий к Кодексу торгового мореnлаваниіr РОссийсКой Федерации. І Под р 
Г.Г. Иванова .. - М.: Сnарк, 2000. -734 с. 7. Лугаецев А. Ф .• Маслов Г.А . Агенmров.ш~t 

морсkИх судо11.· Учебник ДЛJ( вузов . мор. трансп. - М.: . Транспорт, 1988. - 207 
8. Морское пР~во Ухраииь~: Учеб. пособие !Под ред. В.В. Демиденко. - Одесса: АО 
ХВА, 199'6. :..Jt'40 с. 9. Невзг'Одина Е.Л. Представительство по советекому гражданехо 
праВ)': :. Томск: Изд-во ТомQК. ун-та, 1980. - 158 с. 10. Офіційний вісник · Украї 
11. СоветсІСое rр~ское право: Учебник: В 2 т. - T.l І Оп! . ред . Ряшенцев В.А. ·
Юрид. лит., 1965 . .., .S6Q ,с. 11. Цявільне nраво України: Підручник: У 2-х кн. - Кн. 1 J 
ред. О. В. Дзерu;й.с. Кузнєцовоf. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 864 с . . 

УДК347.122 

}'' ·.\ . 

' Надійшла до редакціІ' 15.10.2003 р. 
·". 

Р.Н. Сидельников, ассистент , 
Национальная юридическая академия УкраинІ 

имени Ярослава Мудрого, г. Харьков 

САМОЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ: 
РЕТРОСПЕКТИВНЬІЙ ВЗГЛЯД И ВИДЬІ НА БУДУЩЕЕ 

В развитие положений ч. 5 ст.55 Конституции УкраИНЬІ новЬІЙ Г 
жданский кодекс УkраИНЬІ (далее- ГК) в ст. 19 закрепил общую пор 

о самозащиrе rраждансRИХ прав (ЗО]. Подобной нормьr не содер 

ин доревоmоциоиное гражданское законодательство Российской импf 

рии [15], ин ГК УССР 1922 г. [4], ни ГК УССР 1963 г. (5] . 
До последнего времени проблема самозащнтьr не ВЬІЗЬІвала особоd 

ишереса и в 11ауке гражданского права. Вместе с тем представление І 

ней можно получить из разрабатьmаеМЬІх ученьІМи ХІХ-ХХ вв. тео.-
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rJ{Ческих конструкций, значительно расходящихся по ряду принцнпн

альньІХ nоло~ннй, вюпочая терминологию, соДержащих много сnор
ного, но~ несомненно, аюуальНЬІХ ДJІJІ своего в.Ре~ени в ~воей ориен
rации на потребности правовой регламенrации и правопрИМ:енеИнн. 

В совремеННЬІХ условиях в Украине проблема самозащить1 граж
данеких прав практически в . научной литературе не затраrивается, а 
работьІ Последних лет основаJІ:ЬІ на гражданеком законодательстве 
иностранньІХ государств; ··в · частности, Казахстана, Российской Феде
рации [См., Иапр.: б; с. 30-36; 10; 21; 22; 29 ндр.]. Совершенно очевщ
но, что основополаrіuощие идеи, содержащиеся в лих работах, не МО" 
ryr бьпь мехаиически перенесень1 на уtq>аинскую почву. ОбuсНяеrся 
зто существеІіНЬІМИ различиЯми в правовом реГушіроваиИи оrноше
ний, связаННЬJХ с само~щкtой. Например, гражданские кодексЬІ Ук

раинЬІ, Каззхсгана, России, развивая принципнально сходнь1е положе

ния соответствующих · конституционно-правовьІх норм, тем не менее 
vcrdffliв.1IИIIaJO"! принципіІально отличающиеся режимьІ правового реrули-
jю:вания: зтих ()'ПІошений [См. подр. : 23]. · · 

Необхо.Ц1fЮ:ость правильного понимания нормьі ст. 19 ГК УкраІUІЬІ 
как участнИК(JІми гражданского оборота, r.tК · и rіравоприменителями 
приобретае-~: неотложиьrй хараКтер в свяЗИ с' тем, 'ПО, 'несмОТрЯ: на nро
возтлашение Украиной приверженности мировЬІМ стандартам в обдас
ти защить1 ~анских прав, а т-акже значительное расширение воз

можностей их судебной зaunriьi, общество и государство на cerofuц не 
смогли создат·ь условий для зффективной ·деятельности судебной 'вЛа
сти [3, с. 6] . В данной статЬе предпринята ПоПьпка показать, что вкто
•rает в себя пj}Юб.Jіема самозашить1 в праве; · И · проанализвро вать воз
можнЬІе после:дствия введения общей нормЬІ о самозащите в граждан
ское право У кfРаиньІ: · ' 

Сущность ; проблем'ЬІ ·самозащитьІ в nраВе, на наш взгляд, закточа

ется в том, чт10 как на начальНЬІХ зтапах исторического· развития чело

вечесІ<ИХ сооб)щесТВ, так и сегодня агрессивная ответная реакцня част-' 
ного JІИЦа на різлиЧНоrо рода нарушения права бЬІла и оСтается само
вольньІм і1ове;денческим акіом. Позтому важно четжо отграничйВаТБ Те 
случаИ, когда такого рода поведение пріmциіІиально доnускаетСя nра
вопорядком, О)Т случаев, составляющих правовую аномалию, находя

щихся под пр~ВОВЬІМ запретом. СлуЧаи самовольного nоведенИя-, отно
сящегося к nеJрв'ой t<атегории, засл_vJІсивают . поЗитивной оценки, свое
вольньІе же п(оступі<И требуют общественНого ·осуждения. Однако в 
юрисrфуденцжи всегда набmодальсь редкое едннодушие в представле

нии даже леr.nльньІХ проявлений частkой правозащитЬІ .в негативgом 

свете. 
І ,. 
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ЧтобЬІ убедиться в справедливости сказанного, достаточно обра

титься к исследованиям в области римского права, в котор~rх, ~атраги
вается вопрос о самозащите гражданеких прав [См . : 9, с . 102-144; 18 
с. 56-59, 68-7( 341-343, 373 и сл.; 19, с. 333, 334; 20, с. 54, 55; 7, с . 610: 
612; 16, с. 33, 34; 28, с. 96; 25, с. 72, 73 ; 17, с. 67, 68; 26, с. 215, 216), 
ДомнинрованИе такой защитЬІ призвается необходимьІМ зтdпом разви
тия правоохраНЬІ древнеримского и иньІХ государств, где действовало 
римское право. При зтом отмечается, что ограничение сферЬІ возмож
ностей защитЬІ правовьrх благ самостоятельно частнЬІм лицом обязано 

введенюо и постепенному расширеншо организованной защитьr, ис

ходящей от государства. Более того, nрактически все ученьrе nресле

дуют вnолне очевидную цещ.- nоказать nрогресс в развитии государ

ственно-правовьrх форм тех обществ, в которьrх непосредственно 
nрименялись нормьr римского nрава , подчеркнув факт вьrтеснения ими 

частной правозащитьr. Поводам к такому утверждению служит уже то, 

что ни в одной из работ романиетов мьr не найдем при характеристяке 

самозащитьr указания о ее прнменимости, вюnочая и защиту субьек

тивні.rх .rращданских прав ;из Договоров. И зто вполне обьяснимо, так 
как, С ~ДНО.Й сrорОНЬІ, nризнание ЗТОГО nит В себе ОПаСНОСТЬ утратЬІ 
для самозащитЬІ качества чрезвьrчайности, исюnочительности, а с дру

гой - указание на самоз_ащиту как универсальное правовое средство 

борьбц за субьективньrе гРЮкданские права означает, что в чистом 
виде no отношенюо к государственной nравозащите она должна рас
сматриваться не как социальнЬІЙ атавизм, а как t>днопорядковое явле
ние, что существенно затрудняет достижение вьШІеуказанной цели. 

Позтому в ущерб вьrяснению действительной nравовой nриродьr само
защитьr nредпочитается упрощенньrй nодход в виде сохранения за ней 

исЮІЮчительНЬІХ случаев, оrраниченньrх узкими рамками (как прави

ло, случаев необходимой обороньІ и крайней неоt)ходнмости) . 

Конечно, nоложение может бЬІть смяrчено тем, что самозащита 
показьrвается не в мрачньrх тонах варварекого средства защитьr граж

данеких nрав, а рассматривается как нечто устоявшееся в своем со

держании, транслируемое практически в неизменном виде на все по

следующие · зтапьr развития социумов, в которьrх действовало римское 

право. 

Например, О. И. Харитонова и Е . О. Харитонов вьщеляют в систе
ме защитьr гражданеких nрав раннего римского nрава (период Ресnуб

лики) две формьr самозащитЬІ - необходимую оборону и крайтою не

обходимость. Когда речь идет о главньrх тенденциях его развития, вьІ

деляются Те Же форМЬІ, И, наконец, nри характеристике ОСНОВНЬІХ ИН· 
ститутов римского nрава Визаитии в Юстиниановский nериод не де-
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лается по существу никаких отступлений от ранее определенного [27, 
с. 112, 151, 201]. Общей же тенденцией остается rюстулирование не
уклонного вьпеснения самозащитьr из практики правовой жизни, что 

представляет ее природу в негативном оценачном смьrсле. 

Но не только романистьr затраrивали зту проблему, в праве она 
рассматривалась и на общетеоретическом уровне. Но и здесь домини

рует та же тенденция. Так, известнЬІй теоретик права начала прошлого 

века Н. М. Коркунов отмечал, что значение фактического принужде

ння в юридической жизни обусловлена прежде всего тем что развитие 

юридического порядка всегда приводит к воспрещению всякого част

ного насилия, самоуправства. В скаль-нибудЬ развитом юридическом 

бьпу допускается осуществление принуждення только со стороньr об

щественной власти, ибо сосредоточение в лице государства исключи

тельного права принуждення обеспечивает гражданам мирньrй поря

док их взаимньrх отношений [11, с. 75, 263). 
Современньrй теоретик права О. З. Лейст в отношении частной 

правозащитьr утверждает, по сути, то же самое, указьrвая, что в про

цессе возникновения и развития права самовольное и самоуправное 

принуждение вьпеснялось и заменялось государственньrм, облечен

ньrм в правовЬІе формьr. Упорядочивая первобьrтное насилие предела
ми материально-правовьіх норм и процессуальньrми процедурами, 
право уже в архаичном общеСтвенном сознании отождествлялось с 
принуждением по той причине, что за границамн права принуждение 

·1апрещается, пресекается и карается как самоуправство и самосуд [13 , 
с. 62]. ПоказЬІвая потенциальную опаснасть зскалации правового кон
фликта, когда его разрешение находится в руках частньrх лиц, ученьrй 

отмечает, что "возводимьrе в систему самосуди самоуправство неиз

бежно порождают противостоящую им самозащиту. Государство, 

стремящееся сохранить власть, не может допустить ни того, ни дру

гого" [13, с. 60]. 
Аналогичньrй подход наблюдается и в работах ученьrх стран За

падной Европьr. Так, французский теоретик Ж. -Л. Бержель, отождест

вляя санкцию, как реакцию на нарушение права, с наказанием, утвер

ждает, по сути, то же. Он считает, •по, в отличие от примитивньrх об

ществ, в которьrх санкции вЬІступали в форме частньrх наказаний, в 

развитьrх обществах отсутствует частное правосудне и, соответствен

но, частное наказание, "несмотря на рядпережитков" [2,с. 335]. В со
временной немецкой юриспруденции случаи частной правозащитьr -
необходимая оборона, крайняя необходимость, самопомощь именуют

ся самосудом (Selbstjustiz). У•rеньrс утверждают, что помимо зтих ис
ключений правопорядок налагает на данное средство защитЬІ общий 



запрет[31, s. 8]. 
ЕсЛи же вести речь неnосредственно о норме ст. 19 ГК УкраиньІ, то 

самозащита rрщІ<.LЩНСкого nрава оnреде.ІІЯется в зтой статье путем ·де
финиции конкретного понятия самозаЩ:итьr, для которой здесь же ус
танавливается nравовой режим: ОnредеЛенньrе в законе nоведенческий 
акт ~ его правовой режим означают, что nеред нами юридическая кон
сtпруКЦUя самозащиті.І rражданского nрава [8, с. 97]. Тот факт, что рас
сматриваемая ноІ')ма расположена в статье общей части нового ГК, 
свидетельствует о том, Что соответствующая конструкция имеет об

щее значение для всей сисТемьr гражданского nрава Украиньr . 

Очевидно, что само по себе нормативное обобщенне nравового ма
териала говорит о·- явлении, ·составляющем соЦнальную основу обще 
нормьr, 'как особо Значимом для правовой жизни нашего общества 

ФормалБііо-юриднчесІ<И же иНСтитут судебной защитьr (ст. 16), защи 
тьr, исходящей от органов государствеиной власти и местного сам 

управления (ст. 17), от нотарвуса (ст. 18), и самозащитьr (ст. 19) в н 
вом ГК следует nринциnиальио рассматривать как одноnорядковw 

правовьrе явлення. Но, как вьrтекает из nредЬІдуЩего изложения, тако 

вьrсокой nолитико-правовой оценке самозащитьr, nрямо отразившей 

в новом ГК, nротнвостоит (как в nрощ11ом, так и сегодня) весьма ра 
nространеиное в юрисnрудеІЩИи неnринятие самозаЩИТЬІ в качест 

одиого из правовьrх средств, утверждаюІЦИх nравопорядок стра 

чему в немалой степени сnособствовало отечественное законоДате;n..; 
ство nредшествовавших nериодов . Следоватсль'Но, в воnрасе самозаа 

щитьІ гражданеких прав украинский законодатель сделал революЦ~~! 

оНИЬІй шаг (скачкообразRЬІЙ nереход от одного качествеиного состо 
нщ в другое [См. : І, с . 464 и сл.]), суЩность которого усматривается 
следующем. 

Бо-первЬІХ, у.ж:е нельзя вести речь о самозащите как исЮІюч 

тельном способе защитьt правовьtх благ. Зто правовое средство, 

обходимость которого дЛя правоnорЯдка tтраньr :Вьrтекает из КонСТJР 
туции Украиньr, которая закреііила njiaeo· каждого любьrми н'І': за~ 
щенньхми- законом средствашt~'защищать свОИ: ·Права и свободьr (ч .' · 
ст. 55): свою жизнь и здоровье, жизнь И здоровье Других людей (Ч : 1 
ст. 27) от парушений и противоправньrх посяrаrельств. То, ~rто Н:ор 
Конституции не остаЛись nростой декларацией, как ·раз и уКазьrвает .. 
ошибочность "коНТрреволюционньrх" идей, видящих в самозащи'Іf 

право сильного, кулачное право, а в соответствующиХ' нормах - лe.nr 

лизацию nроизвола и nренебрежение к правосудию. Считать челове .. 
вЬІсшей социальной ценносТью (ст . З КонституЦии УкраиньІ) и в то~ 
время исходить из порочности его биосоциальной nриродьr нелогичн(J 
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Однако именно первичнесть в человеке зла J;fМеется в виду, когда ре•rь 
идет о необходимости общего заnрета часТной, внеюрuсдuкцирнной 
правозащuтьr как проявления жuвотньrх uнстинктов человеческого 

сущестєа [С~.: 1, с. 298]. 
Считаем, что ложность вь1водов обнаруживается в самой посьшке 

потенциальной опаснасти . челове•Іеских инстинктов. Не цивилизации 

СЛедует бОЯТЬСЯ бИОЛОГИЧеСКОЙ ЛрнрОДЬІ ЧеЛОВека, а СКОрее, наоборОТ. 
ДеС1J>уктивность индивида во мноrом пр~допределена самой ЦІfJ;ЗИЛИ
зацией. которая, несмотря на все своц достоинства, развивает в нем 
такие формьr агрессивности, которь1е вообще не свойственньr другим 
животньІм, указЬІвал З. Фромм [ 24, с. 85-95]. В зтой связи А. Маслоу 
верно заметил, что сами по себе челонеческие инстИнктьr имеЮт. для 
общества либо нейтральньrй, либо положителЬньІЙ характер, а инсти
тут,рr цивилизации (nравительство, ШІ<ОЛЬІ и т. д.) должнЬІ их всячески 

поддерживать [14, с. 102-106]. в свете изложенного ' nравовая регла
ментацин самозащИТЬІ nредста ет как обесnеченИе . таких ГдубИИНЬІХ 
злементов человеческой природьІ, как nотребносJ:ь ~ в безоnасности и 
инстинкт самосохранения. Трудно переоценИть · доверие,; qказЬІваемое 
субьекту гражданского права законодателе~ ... · закр~пившим именно 

І -' ' "> " І .,. •,-

право на самозащиту: ведь, поскольку у лица !!ОЗН!f.І<Л.?с зто право, по

стольку действует презумпция правомер'!ости ег? реализации cq ~с~ми 
материально- и nроцессуально-правовьІми пос~едствиями. . ... 

Во-вторьІх, следует видеть в общей норме С>: саМозащите іраж
остски; прав МОЩНЬІЙ nравовой стимул триедИной наnраkленности: 
(а) поощрение инициативЬІ управщ,ю•Іенного в борьбе за право- и не 

только свое, но и других лиц (абз. l ч. І ст. 19), (6) уnреждение совер
шения правонарушений, так как идеальньІй вариант действия зтой 

нормЬІ состоит в том, чтобЬІ соответствующие нарушения граждан

еких прав не возникали, и (в) лобуждение самогогосударства к совер
шенствованию юрисдикционнь1х форм защитьІ гражданеких nрав. Ра

ционализация юридической процедурЬІ рассмотреиия гражданско

лравовЬІх споров, скорость не в ущерб спра~едливости юридического 

процесса, профессионализм судейского корпуса позволят человеку 

увидеть в государственной власти ближайшего и надежного защитни

ка своих гражданеких nрав. 

В-третьих, в практическом отношении важно учитьиать, что 

тюрмативное обобщение, закрепленное в ст. 19 ГК, основано не толь
ко на ''родном ' ', гражданеко-правовом материале, но и на нop.~vtax 

других отраслей законодательства. Примером служат нормЬІ о необ

ходимой обороне и крайней необходимости. Хотя сегодня (как и в 

предшествующие периодЬІ) в новом Уголовном кодексе Украиньr тра-
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дициоmо и сохранеНЬІ иормЬІ о необходимой обороне (статьи 36 и 37) 
и кра:йІей необходимости (ст. 39), следует признать, что теnерь общей 

нормоі охватьmается 1(8)ІЩЬІЙ случай правомерной защитьr rраждан
СІ<ИХ :rрав силами самого управомочеиного. А зто далеко не только 

случ<ПІ необходимой обороньІ и крайней необходимости, но в том чис

ле и qедства протнводействия, направлеННЬІе на защиту гражданеких 

прав ИІ доrоворНЬІХ обязательств . 

Оп1етим, что данная точка зрения разделяется и ИНЬІМИ ученЬІми. 
НапрИАер, з. в. Ромовская считает, ЧТО право на самазащиту является 
консmІmуционньш правом и по зm.іЬІслу его конкретизации на уровне 

граждснского законодательства самозащита не должна отождествлять

ся TOJLISO с чрезвЬІЧайньІМи обстоятельствами (случаи необходимой 
оборОІ-ЬІ и крайней необходимости). Так назЬІваемьrе "оперативньrе 

санкцm'' за нарушение доrоворньІХ прав (безакцептное спИсание де
нежньк сумм, односторонний отказ от договора, отказ принять товар 

н(fнад.rежащеrо качества и др.) должньr также считаться способами 

самозащитьr [12, с. 43]. Данньrй подход наШеЛ свое закрепленне в абз. 
2 ч. 2 ст . 19 ГК, где rовориrся, что способЬІ самозащитьr могут изби
раться самим лицом либо устанавливаться договором или актами гра
жданеюго законодательства. Без ореувеличення - зто существеннЬІй 

шаг в сторону устранения пробелов в правовом регулировании : ведь, 

когда 6удет действовать ст. 19 ГК и перед nравоприменителем встанеr 
вопросо правомерности акга частной правозащитьr, даже при отсутет

вин сnщиальньІХ норм, точно рассчитанньrх на соответствующую пра

вовую ситуацию, самозащита должна оправдьmаться на основании 

нормьІ данной статьи. 

Слецует полагать, что по всем указаннЬІМ и многим более частньІМ 
напраmенням самозащита гражданеких прав получит детальную тео

ретическую разработку и понимание в практике nравоприменения . В 

немал<JЙ степени зто станет гарантней того, что революционнЬІй шаг в 

правов)м регулировании соответствующих отношений не окажется 

легкомьісленньІМ переворотом в стиле постмодерн . 
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ШВЕСТІІЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: 
НАljРЯМ!{й''іЩОСКОНАJІЕВВЯ 

ІІШестування одна з пайважливішйх фаз рин:r<овоrо. і, власне, е.кь
номі.чноrо о.борщу, поряд з ,організацією виробщщтва й реалізацією 
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товарів і послуг. Лоrічно, що й інвестиційні відносини є об'єктом до
сиrь ікrенсювного процесу законодавчого врегулювання і водно-час 

об'єктом числев.них наукових досліджень. Важливий внесок у розви
ток юридичне>ї Юіjк'и ' в цій галузі зробЙЛИ О.Р. Кібенко, В.М. Коссак, 
Л.В. Крупа, ВЮ. ІІолатай, О.Е. Сімеон, Р.Б.Іllипп<а [Див.:4; 6; 7; 9; 10; 
-11-] та ін. Однк п)Юблеми правового регулювання цих відносин кожен 
з названих правників торкалися: у відповідному контексті, я:кнми, були 
наприюІад, 1'ПІТЗНf!JІ правового регулювання іноземного інвестування:, 
спеціальних ]JеЖІІМЇВ інвестиційної діяльності, договірного забезnе- , 
чення: інвесхуваншr тощо. 

Проблем:~тика ж законодавчої систематизації й кодифікації інвес

тиційного законодавства залишилася: поза увагою юридичної науки. У 
той же час розвиrок законодавства у сфері регулювання інВестиційних 
відносин об'єІlТИВно потребує моніторингу його стану, зокрема, відпо
відності ціля:м задіJІНих правових засобів і механізмів;· їх ефективності, 
відповідності часу, ЗМЇС'І)' й обся:rу правового регулювання:. Фактично, 
ці аспекти є взаємозумовленими, і розгля:д їх на кожному етапі розвит
ку законодавсrва повинен стати обов'язковою проrра_мою ДЛJІ спряму

вання: зусиль :юридичної науки. 

•· ·' 1JJ)Отя:rом останього деся:тнріч•ІЯ крок за кроком складалося інвес
тиційне законодавство України. Сьогодні мало хто вже вправі запере

чити, що ми 111аємо справу зі здійсненним фактом - існувЗННJІМ ~нвес
тиційного зако~юдавства в Україні як самостійної галузі. Воно, правда, 
не може претендувати на визначення: моногалузевого оскільки· поєднУЄ 

у своєму складі як приватноправове регулюв~ інвестиційних відно
син (особливо договірних його форм), так і публічно-правове, що 
включає ІІИТаJІЮІ застосування спеціальних режимів залучення: й реалі· 
зації інвестицій, а також облік і контроль інвестиційних процесів. Але 
.w.асне .. зако11одаJІСТВо, враховуючи домінуючу тенденцію до його 
спеціалізації, все більше формує комплексні галузі, що oxonmo1011o 
норми nрава за різною галузевою належністю. Інвестиційне законодав• 
ство є, безперечно, такою комплексною, вторвиною галуззю, первин

ниМи для я:кої у приватноправовому вимірі є цивільне законодавство та 
законодавство про міжнародне приватне право, а в публічно
правовому- адміністративне, фінансове та деякі інші його галузі . 

На даному етапі після досить бурхливого розвитку інвестиційного 
законодавства є безперечним те, що воно потребує серйозних законо· 

творчих зусНJІЬ по об'єднанню великої кіЛькості його інститутів IJL'UI• 

хом систематюації й максимальної уніфікації норм щодо правового 

регулювання складу інвестиційних відносин, правових форм їх реалі· 
зації, засобів регулювання і стимулювання: інвестиційних процесів, 
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оптимізації функціонування ринку інвестиційних ресурсів. Звичайно, 

такою формою систематизації має бути кодифікація. Зараз важко точ
но сказати, за якою формулою вона має здійснюватися. З одного боку, 

існує необхідність кодифікувати nідвалини інвестиційного законодав
ства, кточові положення ЙОГО інститутів, а 3 іншОГо - Зрозуміло, що 
такі інститути , як спеціальні режими у вільних економічних · зонах 

(далі - ВЕЗ), на територіях nріоритетного розвитку (далі - TilP) або 
статус і регулювання діяльності інвестиційних посередників, самі пре
тендують на досить обсяжну й автономну інституційну кодифікаціЮ. 

Отже, проблема кодифікаційних законотворчих робіт у цій галузі по
винна стцти предметом самостійних наукових досліджень. Законодав
ство ж, яке формується водночас у багатьох наnрямжах, прагнучи охо
пити правовим регулюванням усі найважливіші сторони інвестиційних 

відносин, не може бути вільним від численних дефектів. Серед них 

слід указати на трцдиційні прогалинИ в регулюванні законодавчих 

форм і на суrгєве їх відставання від реального розвитку сусnільних 

відносин у цій царині. 

Спираючись иа викладені міркування, можемо жонстатувати, що 

основні наукові й законотворчі зусилля мають буіи сnрямовані на вдо
сконалення правового регулювання інвеdиційнИх відносин шляхом 
уточеННЯ, МОДИфікації Й деталізації НИЗКИ дефініцій і nоложень, ЯК-ТО: 

І) визначення шляхом уніфікації піких понять, як "інвестиція", "ін
вестування", "інвестиційна діяльність", "суб'єкти іНвестиційної діяль
ності", "реалізація інвестицій" [Див.:4, с. 4,5]; 

2) трактування різновидів інвестиціЙ і форм інвестиційної діяльно
сті, для чого необхідно здійснити по'Глиблені їх н~укові дослідження, 
законодавче уточення й деталізацію: 

- nерелік об'єктів інтелектуальної власності й умов їх інвестування 
до статутних фондів nідnриємств; · 

- регулювання корnоративних відносин, що виникають унаслідок 

інвестування прав інтелектуальної власності до статутних фондів під
приємств, 'тобто порядок передачі, використання тощо [1, с.5};· , 

-·. -формування наукового й законодавчого визначення договорів ін
вестиційного характеру та їх переліку. де особливу увагу с.Щд приділи

ти визнанню' інвестиційними договори кредитування, фінансового лі
зингу, франчайзинrу, ліцензійНих договорів, договорів про сумісну 
діяльність тощо [10, с.І З] ; 

-законодавче закріплення такої особливої форми інвестиційної ді
яльності, як самоінвестування - нової, nрямо не передбаченої законом 

форми, коли підnриємство частину nрибутку самостійно сnрямовує на 
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реалізацію власного інвестиційного пректу й отримує. ~ідповідні піль

ПІ; .. 
· З) формуmо~ання таких категорій, як "інвестиційний прое.ІКТ", "ме

та інвеС1;ИЦійного проекту", "термін реалізації інвестиційного nроек
ту", "місце реалізації інвестиційного проекту". Зазначені питаННя акту
алізуються у пракгиці реалізації законодавства про спеціальні інвестИ
ційні режими у ВЕЗ та ТІ1Р у наnрямку запобігання зловжив.аl!Ням у 

цій сфері й утворення чіткого, прозорого правового регулювання інве
стиційних відносин [Див.: 6, с.4]. 

Необхідно, як вбачається, прискорити розробку і прийюrгrя зако
ну України "Про довірче уnравління майном", що є досТатнЬо важли
вим складником існування цивілізованого ринку інвестицій. Таr<Ож 
вважаємо, що настав час мати в Україні Закон "Про франчайзИІІГ". 

Франчайзинг (або коммерційна концесія) - дуже актуальна й nошире
на форма інвестиційних відносин. Норми нового Цивільного кодексу 

України не в змозі вреrуmовати всіх сторін цього дуже складІІого до

гqвір~ого зобов'язання, особливо з урахуванням його неоднорідності. 

Існують такі різновиди,фраи'fіШзинrу, як !оварний, виробничий, фран
чайзинr послуг, які м~ь суттєву специфіку регулювання, зокрема, 
відnовідальності сторін перед сцоживаЧами, розрахунків, підстав для 
припинення договорів тощо [5, с.б]. 

В Україні вже декілька років тому прийнято низку дуже важливих 

інвестиційних законів, наприклад, "Про концесії"[2; 1999. - .N~4l. -
Ст.372], "Про угоди про розподіл nродукціі~'[2; 1999.- N244.- Ст.З91], 
але треба констатувати, що сподівання на їх швидке спрацювання,на 
жаль, не виправдали себе. Ці закони майже не nрацюють в Україні. Ось 
чому виникла нагальна проблема забезпечити їх чітким, прозорим під
законним реrуmоваииям, що особливо актуально для місцевих рад, які 
оперують комунальним майном. 

Н~ є сьоrрдні оцтимальннмн й механізми реrуmовання догоІІірних 

відисісин між реципієнтом інвестицій - отримувачем пільг у ВЕЗ та 
ТПР, .,з рдноrо боку, і відповідною радою зі спеціального реЖИN.у _з 

іншоrо~ Треба зазначити що така прогалина, як відсутність регламен
тацій на законодавчому рівні низки саме процедурних питань, утворює 
собою вельми небезпечний правовий вакуум. Якщо законодавець lІІЛЯ

хом видання постанов Кабінету Міністрів України і вреrуmовав у зага
льних рисах питання розгляду інвестиційних Проектів, то ~ кон
трото за їх реазЦзацією, підстав ra форм залучення суб'єктів ВЕЗ і l11P 
до відповідальності за порушення умов інвестиційних договорів, УІ<Ла

дених з відповідними радами або адміністраціями ВЕЗ та ТГІР, ще й 
дотепер не регламентовані. Не знайшла свого відбиття й nроблеиа пе-
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регляду умов інвестиційних проектів стосовно економічної кон'юнкту

ри в разі суттєвих змін стану останньої. Щоб не допускати зловживань 

з боку адміністративних органів або суб'єктів БЕЗ і ТПР, слід з'ясува

ти, які з цих умов можна вважати підставами для перегляду умов інве
стиційних проектів, а які- ні. 

Можливо, варто більш детально розглянути питання про встанов

.1ення вимог до мінімального розміру статутного фонду суб'єктів БЕЗ і 
ТПР як гарантії виконання заходів їх юридичної відповідальності за 
порушення умов інвестиційного проекту й договору радою зі спеціа

.1ьного режиму або з адміністрацією БЕЗ, що передбачає необхідність 

сплати сум податкових платежів, щодо яких були отримані пільги, а 
також штрафні санкції в разі зловживання наданими податковим піль
гам. 

Потрібно активізувати роботи по прогнозуванню й вивченню всіх 

\южтшвих наслідків приєдНання У країни до Оттавської конвенції 

УНІДРУА "Про міжнародний фінансовий лізинг"(1988 р.) та Сеульс

кої конвенції ''Про утворення багатосторонього агенства по гаранту

ванню інвестицій" (1985р. ) [Див.:З j 
Необхідно також nереглянути затверджену nостановою Кабінету 

Міністрів України від 28 грудня 200 І р., N2 1801 "Програму розвитку 
інвестиційної діяльності на 2002-2010 роки" [ 8] яка є досить загаль
ною і містить дуже вже велику кількість декларативних nоложень, але 

не охоплює ні конкретних заходів та етапів щодо структурної nеребу
дови економіки, підвищення конкурентоспроможності тих вироб
н.ицтв, з якими Україна збирається реально брати участь у світовому 

розподілі праці, ні конкретних заходів щодо залучення прямих інозем

них і портфельних інвестицій, ні репатріації вітчизняного капіталу з 

офшорних зон. У програмі також не вказуються індикатори успішності 
(або неуспішності) тих чи інших заходів. 

Перелічені заходи є тільки питаннями першої законотворчоі необ

хідності. Що ж стосується самого інвестиційного законодавства, його 

вдосконалення, то це вже проблема постійних цілеспрямованих зако

нотворчих зусиль, оскільки імперативом сучасного суспільного життя 

є якісне й кількісне економічне зростання. А сприятливий правовий 

режим інвестування при цьому - це першочергове питання. 

Бирішення зазначених питань розвитку інвестиційного законодав

ства дозволить створити необхідний баланс між уніфікацією і спеціалі
зацією правового регулювання інвестиційних відносин, привести його 
у відповідНість з ключовими міжнародно-правовими джерелами, а це, 

у свою чергу, повинно дати змогу безпосередНьо перейти до кодифіка
ційних робіт у цій галузі. 
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СУБ'ЄКТИ ПРАВА АПЕЛЯЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ 
В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

Стапя 129 Конституції визнала однією з· основних засад судочинства 
переГляд рішень в апеляційному порядку. Criiriя 12. Закону "Про судо
устрій України" nередбачає право учасників судового проЦесу та іюпих 
осіб у ВипадІ<аХ і порядку, передбаченому процесуальним законо 
оскарження судового рішення в апеляційному сjді [З ; 2002. - N2 27-28.
Ст.180] . Оскарження рішення суду є елементом конституційного правз 
на судовий захист, яке реалізуєrься у процесуальній формі аіІеляційноrо 
провадЖення. 

Виходячи з сутнісних ознак апеляції, в Загальному вигляді апеляцій
не провадження можна звести до настУпних положень: а) апеляційна 
скарга (подання) подаєrься на рішеНня суду, яКе ще не набрало закоЮ:І. -
сили; б) справа переноситься на розгляд в апеляційному суді; в) пода 
апеляційної с.карrи зумовлена неправильнісnо ріШення суду першої ів
станції і полягає, на думку особи, яка пода' є скарrу · (іюдання), або в 
правильному встановленні фактичних обстаВИн, в неправильноМу зacnr 
суваниі чинезастосуванні норм права. Апеляційний суд не вправі в -
за межі апеляційної скарги (подання). Виконуючи контрольну ф 
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щодо акrів судів першої інстанції, суд апеляційної інстанції повторно 
\)1:1~"\:lli\)l_(\.~ \1.,--.Тh"\.1\'ь~ "'~~W>""3 . .. 

Слід зазначити, що Концепція судово-правової реформи 1992 р. ви
знала за необхідне впровадження перегляду законності й обгрунтовано
сті судових акrів в апеляційному порядку. Однак у цивільному процесу

альному законодавстві означений інститут було впроваджено лише в 

червні 2001 р., а тому постановка викладених у цій статті проблем по
лягає в дослідженні механізму реалізації права апеляційного осКар
ження в цивільному процесі . Вважаємо, що існування інститнту апе

.ІJЯційного перегляду пов 'язано з таким принципом демократичного 
судочинства, як двохінстанційність, що означає оскарження рішень rd 
ухвал суду першої інстанції в апеляційному порядку. Упровадження в 
судочинство апеляціЦного пере~ІJЯду судових постанов дозволяє най

більш повно гарантуватИ реалізацію права на суДсі~Ий Захист, оскільки 
оскарження передбачаЄ Повторний розглЯд справи по суті й певну опе
ративщсТЬ і чіткість у здійсненні nравосуддя. Це nов'язано з правом 
аnел}~Щй~юго ' суду за результатом розгляду справи виносити нове рі
шення; сприяти формуванНІ9 судової практИки, · оскільки рішення апеля
ційних судів є орієнтиром для прави.ru.ного застосування законодавства 

судом nершоХ інсrdнції, Що дозво.ІJЯє ЗмеНШІі'Ги верагідність судової nо
милки. Алеапеляційна інстанція не замінЮєсобою суду періnоїінстан
ції, а залИшається сТосовно нього контрольн6-правов11м інсТиrутом . Ось 
чому зв'язок із важливими науковими та практичнимИ Завданнями nо
ставлених у статті питань nолягає у вдосконаленні к:онституційного 

положення, яке гарантує кожному право на оскарження актів судової 

владн в nередбаченому законом nорядку. · 
Як до, так і nісля законодавчого закрі:rп:rення апеляцій:Ноtо nорядку 

перегляду судових актів розглядуваний nравовий інститут став предме

том дослідження в юридичній науці. Цією проблемою займалися такі 

науковці, як Л. Є. Гузь, П.І. Шевчук, В. В . Кривенко, О. С. Захарова [Див.: 
G; 10; 11; 8; 5]. Аналіз останніх наукових робіт дозволяє зробити ви
сновок, що у правовій науці інтерес до вивчення нових за змістом про

цесуальних форм перегляду судових актів збільшується. Разом із тим в 

означених публікаціях не були предметом спеціального дослідження 

поставлені в цій етапі nитаюія . Тому проблема суб' єктів nрава апеля

ційного провадження в цивільному nроцесі є основним завданням да
ної статті . 

Стаття 290 Цивільного процесуального Кодексу України (далі -
ЦПК) передбачає, що право оскаржити в апеляційному порядку рішення 
суду першої інсrdнції повністю або частково мають сторони, треті осо

би, nредставники сторін і третіх осіб, про:курор, оргdни державної владн 
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й ор~ни м~сцевого самоврядування в передбачених законом випадках. 
особи, які за законом ЗаХищають Права та свободи інших осіб, а також 
заявники та Цmri заіще~овані особи у справах окремого провадження і 
справах, ЩО виникають З .адміністративно-правових відносиН 3а умов, 

якщо вони брали участь у розгляді справи місцевим судом. Крім того, 
право апеляційного оскарження судових акrів мають і правонаС1)'пннки 

сторін і третіх осіб у тих випадках, якщо спірні прсівовідносинн допус-
кають правонаступництво. - ···.· 

Сторони, треті особи, а також заявники та інші заінтересовані особи 
в справах окремого провадження ra провадження, що виникають з адмі
ністративно-правових відносин, мають право апеляційного оскарження 

судового акта як матеріально та процесуально заінтересовані особи. 

О.А.Борисова має рацію, RQЛИ пише, що в апеляційному перегляді сто
роли повинні буrи rі .ж самі, що й у суді першої інстанції. Позивач не 

вправі .в суді апеляційної інстанції пред'являти вимоги до іншої особи, 

яка }!е брала участі при розгляді справи в місцевому суді як відповідач. 
Іншими суб'єІсrЗМИ апеляційНого оскарження є треті особи - і які за

ЯJІJІЯЮТЬ самостійні вимоги на предмет спору, і які їх не заявляють. Пра

во вказаних осіб на апеляційний перегляд судового рішення не викликає 

сумніву, оскільки вони зі своїми вимогами мають у справі самостійний 

інтерес. Навіть якщо рішення суду не було оскаржено .сторонами, третя 

особа з такими вимогами в~раві подати апеляційну скарrу. 
Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, та

кож не може буrи позбавлена права на апеляційне оскарження, тому що 

зміст судового рішення безпосередньо впливає на їі права й обов'язки і в 

подальшому може мати преюдиційне значення для винесення іншого 
рішення. 

СТQрони і треті особи вправі оскаржити рішення суду першої інстан· 

ції незалежно від їх участі в судовому засіданні. Головне, щоб вони були 
допущені судом у процес. 

До суб'єюів апеляційного оскарження належать і правонаступники 

сторін і третіх осіб. Відповідно до загальних правил здійснення правона

С'fУІ1НИЦГва для допуску до участі у справі правонаС1)'пника необхідно 

пред~явлення доказів правонаС1)'пництва (певних докумеюів, що під· 

тверджують законність останнього). Якщо правонаС1)'пником стала осо· 

ба процесуально не дієздатна, ій необхідно призначити законного пред· 

ставника. Як і при провадженні справи в суді першої інстанції, в апеля· 

ційному суді не є об'єктом правонаС1)'пницrва ri права й обов'язки, що 

мають . особuстий характер. Порядок :з.цЦ{сщ:JР,ІЯ правонаступництва в 
апеляційному суді nідкоряються правилам судового провадження в суді 
першої.інстанції [Див.: 8, с. 70-73]. · 
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Вважаємо за доцільне приділиrи ocoбmmy уваrу аналізу права аrrе
JVІдійного ос:каржеНF.я такого суб ' єкта цивільного процесуального пра
ва, як судовий предсrавЮП<. Як уже вказувалося раніше, законода:вс'Гво 

надіJІ.Яє таким правом тільки ту особу, яка бере участь у розгляді сnрави 
судом першої інстанції. У той же час ч.4 ст.293 Щ1К зазначає, що .цо 

аnеJІЯЦійної скарги, поданої представником, додається довіреність або 
інший докуменг, що посвідчує його повноважеННJІ, .якщо в справі }[е 

було такого документа. Це дає змоrу nрипустити, що на nідставі цієї 

nравової норми до суб'єктів права апеJІЯЦійного оскаржеННJІ моЖ!і:а 

віднести і nредсгавнкка, який не ·брав участі в розгляді справи, ~о 

його nовноваженн.я f.З здійсненііЯ цих nроцесуальних дій закріnлено ·в 
довіреності чи у іншому докуменТі , що посвідчує його 'Процесуаль:нї 
права й обов'язки. 

Іиrерес іюnих суб' єюів, які мають право аnеляційного оскаржешtя, 
має nроцесуальний JGрактер, оскільки мета їх участі у справі не ЗВQ
диті.ся лише до отрииання матеріальних благ завдяки судовому. ріше}[
ню. 

Стаття 290 ЦПК nередбачає можливість оскарження рішеННJІ 'в ' аnе
ляційному nорядку "ІЗКОЖ прокуророві , 'який вносить аnеляційне ·n0 • 

дання на неnравосудщ з його nогляду, ріmеНИJі': Для З'На.лі.зуrіо.Ло'же~tь 
цивільного nроцесуаЛ.ного законод~вства щодо оскарженНя- cyдo'isol'() 
акта прокурором необхідно дослідити :конституційні acrietctи правовdl 

го С'І:атусу nрокурора як суб 'єкта цивільного процесуальноГо nравіі. 
Стаття 121 Конст~ї за:кріnrооє за ним здійснендя функції предстq-. 
вни_~а в суді інтересів держави ;Jбо гРомадяниНі., якою, як ·зазначеІtо 
в Рішенні Констнгуційного суду від 8 квітн.я 1999 р. по справі N 1-
1/99, треба розуміти правовідносини, в яких nрокурор, реалізуючи 
окресJ!ені . Конституціоо та законами України повноваження вчиняє 8 
суді nроцесуальні дії з метою захисту іиrересів зазначених суб ' єІСТів 
[4, с. 39]. Ці дії вКЛІО'fШ()Ть подани.я nрокурором до суду позовної за
лви, його участь у ро:тляді сnрави за nозовн~ю 'Заявою, а також у роз. 
rляді судом будь-якої іншої сnр,а~и за ін,іціативою nрокурора чи за ВІі
значенням суду, ЯКЩ) це необхіднQ для захисту інтересів · Держав~t. 
Сrс:ІТІ'Ї 361 і 37 Закону України "Про Лрокураtуру" передбачають "фор~n 
ВІ<аЗаної функції, однією з яких є nраво nрокурора чи його заС'І}'ІІJfИка· 1f<1 
nредставництво інтересів rро~адян або держави ШЛЯХом внесенв:я апе • 
. JІяційного подання на акт nравосуддя по цивільних сnравах, розrЛяНrrюt 
без його участі [З ; 1991 .. - N2 53. - сі-. 793]. · 

Однак зміст норм ЦПК, що регЛаментує участь nрокурора у цИВіл:І;. 
ному nроцесі, не даЄ r.ідстави стверджувати про закріпленн.я в зазначе. 

, ному нормативному шті конституційних поJІо~ень: щодо його nредста. 
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вницької функції в цивільному судочинстві. У зв' язку з дим в теорії ЦІt. 

вільного процесу й у правозастосовчій діяльності винm<ає nитання, 'ІІі 

вправі реалізовувати право апеляційного оскарження судового piwe10111 
nрокурор, який не брав учасrі nри розгляді цивільної сnрави в суді пеr

щеї інстаІЩЇЇ. ~.В. Кудрnцев із цього nриводу вважає за необхідне з.d
нити редакцію ст.290 ЦПК, на,щшщи прокуророві nраво внесенНя -~ 

цЩ.ffого подаJlЮІ н~ежно від того, чи брав він участь у розгляді Cl'IJif 
ви-{10, (; 2.1kНа,.цУ.МІ9{ Т. Дунаса, nрокурорське реаrувания пере~ 
захис:r прав-громащ як за їх зверненням до прокуратури, так з іні · 
ви прокурор~ [8, c ... JЩl-,,_, . . . ·· · .. _ "· 

Л. Є. Гузь, додатково арJУ,менrуючи моЖЛивість оскарження судо ... 
го акта прокур_ором, ~ не приймав учасrі в розгляді справи су
перmої інстанції, зазначає, що в .подібних вн.падкЮ( nроКурор реалїз,t 
функцію ~~~- !нтересіВ rр<;>мадянабо Держави в суді: "Tq, 
згідно зі ст.37 Закону України "Про прокуратуру" nрокурор чи йоГО,_ 
стулник у межах своїх nовноважень мають право на внесення але · · 
uoro· nодання незалежно від того, чи брали вони участь у цій с 

. поміЧНИJ<И прокурора, прокурори уnрамінь та відділів -у тому .. ·" ,·" ._ ... 
якщо вони брали участь у цій cll:paвP~ [ 6, с. ЗО). ' 

На тих же умовах прокурор і'його З<істуіmики на nідставі ст.З6\" 
_ .кону Україин "Про прокуратуру" вправі представляти інтереси гро~ 

., . і1 держави шляхом внесення аnеляційного nодання на рішення й ух-. 

·· no справах, що були poзrJIJІJtYfi без їх учасrі. Підстави для такоіlі· пр.. 
ставНИЦТІІа вказуються nрокірором в апеляційному nоданні. У ;вИnа.!Іf, 
яюцо прокурором в цьому оскарженні не названі nідстави предСТав• 
тва або вказані, але вони не nередбачені законом, до такого nодання • 
стосовуються nравила ст.1З9 ЦПК України [Там само]. 

Протилежної думки дотримується СЛ Головатий, який, на відuіІ! 

від nотлядів зrаданих nравників, виступає за надання контрольної <• 
гщдовоі) функції виюпочно судовій владі. Якщо ж цю функцію на.-. 
прокуратурі, зауважує він, тоді не nотрібна судова влада [Див.: l, с. З 

З нашої точки зору, система стримань і противаг у системі подіJ. 
влаnи передбачає можливосrі оскарження судового акта і npoкypOif 

але це право повинно надават~;~qя йому не як посадовій особі органу, 

наглядає за дотриманням закон'носrі в судах, а виключно як суб' є 
цивільного процесуального nрава. · Частково погоджуючись із С.П. Г 
ватим, ми вважаємо за доцільне передбачити можливість peilryвa 
неправасудні судові акти nевних посадових осіб органів судової в 

як це має місце в цивільному процесуальному nраві Російської Фед 

ції. 
'' ... ,. 

98 



1 
\.' ~"1 ',./І 1 ~, l._•t • І ;1 ' 

Дійсно. ~ко~ У~ "Про прокураІУРУ" міС'rить ІІ<Що~.іnfЯ,';зrідно 
з !{КИМИ прокурор може реалізувати право на апеляцііf8:е oci<Вp;ttelool: 
судових рішень незалежно вjд участі в poз'rJVIДi. справи судбМ:-"rt~ршої 
іJІС'fЗНЦЇЇ (З ; 1991. - N~ 53.- Ст.793]. 0~-~ільне ІІР<Щесуалііне зако
!іОдавство (ст.290 ЦПК) таке право надає tiirm.e особам, JЦQ брали учасгь 
у розгляді сnрави ~і~~евнм суд~м, а ;n::nr~~~ ст. З ~ nровадження в 
l(ИВЇЛЬИИХ справах у судах УкраІни ве~~и за ЦИВIJIJ.Іtm.m процесуаль
}ІJ{МИ законамн У країни, що діють на час розгляду справ~ або вчинення 
окремих процесуальних дій, чи виконаННя рішенн:я суду. 'tаким чином, у 

11ипадку ··конкуренціі•' норм Закону "Про прокуратуру" з нормамн ЦПК 
11еобхідно віддавати nepeвary положенням останнього. 

На цій підставі право апеляційного оскаржеНЮІ, на н:uny дуМку; ·D:o-
11Jffleн ~ ті,J,Іьрt прокурор, .ІІКИЙ брав участь у розrЛR,Щ< ·сnравw·Якщо 
право внесення апеляЦійного подання буде за прокурор~, юаm не брав · 
участі у судовому провадже~ (поряд з~~ який 6~ У'Іасть y; t;n~i), 
в цьому ВШІадку буде мати мІсце nорушення rqjинЦИtty дІІсnозНТИІіності 
цивільного: процусуальиого права, оскількИ. воля . ItpOICYJ>opa на оскар
ження судового акта може не сnівпадати з волею на. дану процесуальну 

дію матеріально і процесуально заінтересоваНих осіб (сторін. треrіх 
~ffi). ' . . 

Як було вже зазначено,' 6-.290 ЦПК наділнє llpa8o.&{ апеляційногО 
оскарження ТЇЛЬІ<И тих наЗВзних у ст. 98 ЦІЖ осіб, ці брали участь у 
роЗ211Яді справи. Вбачаєrься, що означене положеНЮІ ЦИВільного nроце
суального законодавсrва обмежує право заіиrересованих осіб на оскар
ження судових atcriв з декількох причин. Так, у судовііі пракrнці зустрі
чаються випадки, коли місцеві суди виносить неправосу.цні pimeiOUI, не 
nритяrуючн юридично заінтересованнх у розгляді справІ\ осіб ·до участі 
у справі. З огляду на буквальний зміст ст.290 ЦПК ці Особи не вnраві 
оскаржувати судове рішення у встановленому законом·і:І:ОрJЩку. 

СлЩ, Wlf'ОЛОСитн, що палати з цнв~~, справ '<!ПеJuщійних судів 
указану норму застосовують неоднозначно. Якщо судоВа постанова ви
нес~на .з. порушенням вИмог чинного законодаВства · і в судовому акті 
вирішені питання щодо прав та обов'язків осіб, які '~е- б~ участі у 
СПJ>дві, у цих виnадках деякі практичні Працівіmюі- ВІІЦають, що такі 
особи мають право на апШційне оскаржеввя. су/1)1 Зіtе.цційних івста
НЦііі' при цЬому арrумещуЮтЬ свою ·тоЧку зору tloc~ на ст.55 
І<онсппуції (як на норму прямої діі) та на· n.4 ст.ЗО7 ЦІ1І( (скасування 
рішення суду й nередача справи на новий розгrощ У в~mадку вирішення 
судом mrrання про права й обов'язків осіб, які не були залучені до участі 
у справі). 
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Спираючись~ ~~евJЩ;3аНе, вва)Щ:}Ємо, що. ст.290 ЦПК не відповідає 
констиrуційним положеннт.t, що rаракrують nрц~о . заінтересованоr 
особи на оскарження судових рішень. у процесуальному законі необ
хідно передбачити, щq-;рраво на апеляційне о9карження мтсіть як особи, 
які брЗJЩ,у::щсть у с.wаві nри розгляді ії судом перІЦої інстанції, так і ті 
заінтер,еМ:іщні особи', _Щ<і,не були залучені до участі у справі, але стосов
но яКих суд вирішив пиrання щодо їх nрав та обов' язків. До речі, така 
ре~~~ої норми співпад;пиме зі ст.320 u;пК, що гарантує право 
каqщ;Щн()ГО оскар~ення не тільки тим особам, які брали участь у сnраві, 
а й о.собам, які не бращі участі в судовому nровадженні, за умови, якщ~ 
суд вЩ>ііпив пиrання щоцо їх прав та обов' язків. 

Відсутність у ЦІЖ чіТкого закріnленНя можливості оскарження су
дОВОІ;О ,акта особами, які .Q:e брали участі в розгляді сnрави, але стосовно 
nрав та обов' язків яких ухвалено рішення, дає nідстави не погодитися з 

категоричною ~юзицією П.І. Шевчука щодо того, що зазначеШ особИ за 
заt;qЛЬЮІМ nравило~ мають nраво апеляційного оскарження [10, с. 8]. 

Не можна не обійrи увагою зв· язок між вищевказаШІМи випадкама 
реалізації права аnеляційного оскарження із ускладненням (а nідчас · 
неможливістю) реаліЗації nрава на І<асаційне оскарЖенНя судового акта. 
Враховуючи положения статей 320 і 321 ЦІЖ можна зробити висно'ВоХі 
що особи, які не беруrь участь у судовому nровадженні, практично не 
можуть повною мірою .реалізувати гарантоване Конституцією право НІІ' 
асЮірЖеПня судових · рішенЬ, оскільки зазначені норми передба~ 
можливість оскарження судового акта в касаційному порядку тільп 
rn:щ проголошення ухвсUш аб9 рішення судом апеляційної інстанції. На 
наш' цогляд. raxa редакці.я пр,Звових норм суперечить ст.55 Констиrуціі; 
оскіл:ьІQf, знову .~ таки обмежу~ можливість оскарження судового акта з 
тієї причнни, . Щq предметом Щlсаційного ос:Карження повинні бути рі• 
шеІО,;Р!.Й ухва.JЩ· що набрали законної сили незалежно від того, чи ·буЛІІ 
вони Іфедметч~ розгляду судом аnеляційної інстанції . 

. Вважаємо,)цо в~еkі nроnозиції щодо вдосконаленнЯ реалізаціf 
права апеляційного оскарження бу дуть спрямовані на· nодальше рефо.і 

рмування цивільного nроцесуального законодавства в бік посиЛеИRf 
гарантій оскарження неnравасудних судових актів, винесення судаМІІі 

законних та обrрунтоваиих рішень з дотриманням принципу законнОС\' 
ті, диспозитивності та інших принципів цивільного процесуальноnf 
права. Що Що стосуєrься перспектив nодальших розвідок у даних нм 

прямках, то слід відзначити суттєву зацікавленість юристів у дое~ 
дженні проблем апеляційного й касаційного оскарження судових рі 
шень. На нашу думку, існуючі теоретичні розробки щодо вдоскона

лення інституту процесуального nерегляду судових актів необхіднО 
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врахувати при внесенні змін до чинного ЦПК і при прНйнятrі нового 
Цивільного процесуального коДексу України. ·· 

' j ~· ... ~ 
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ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ АКТІВ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 
УСФЕРІ .РЕГУЛЮЦАJІНЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ . 

. вщвосин 

Кардинальні. переr.ворення в житrі нашого сусnільства на, зламі. 80 -
90-х років мину,лого сторіччя призвели до зміни політичної, економіч
ної і правової ~истем'и нашої країни. Одним із н3;слідків ,Цих проn;~ів 
стала поява інституту президентства. 5. . липня 1991 р. Верховн;;і .(>аДа 
nостановила заснувати посаду Президента і внесла у зв'язку з цим змі
ни й доповнення до Конституції [І; 1991.- Ni33. - Ст. 445]. Відповідно 
до ст. 102 Основного Закону Президент України є главою держави і 

виступає від ії імені . Він є гарантом державного суверенітету, терито

ріал:ьної ціТJісності України, додержання ії Конституції, nрав та свобод 
nюдини і громадянина. 

Глава держави на основі й на виконання Конституції і законів 
України видає укази й розпорядження, які є обов'язковими до вико
нання на всій тернторії країни (ст. 106 Конституції). Перший указ, ви-
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дa.~mi'fi груд,щ).991 р. з nриводу утворення Державного митного ко
мітету України, лишаєrься чинним до цьог<,> часу [7, с. 5-7]. Перше 
розпорндження; датоване 1 З грудня 1991 р. стосувалоск посади Секре

тар~ ЛzщінlСтраціїПрезидеша України [8; 1991. -N!!l58 . ...,. С. 2},!Y~~
ro за роки 'незЗ.Лежності Главою держави було прийнято понад 14 тисяч 
уЮlЗів і близько 4700 розпоряджень . 

Аналіз повноважень Президента України, які містяться в І<онсти
туці~ України й Законі "Про Президеша Української РСР" [1 ; 1991. - . 
Nf!З3.- Ст. 447] n:іді'Ве{>Джує, що nосада глави держави безпосередньо 
ке входить до класІІ'ПЩХ гілок органів державної влади. Разом із тим, 

виковуючи завцанюt.,. nокладеці ;щl нього Конституцією, він забезпеЧує 
ііё~,ХЩЦ€_1_ уЗrЬДжеНЮf діяльності різних гілок влади - законодавчої, 
виКонавчої й сУдової, Що дає можJmвість безперебійно діяти всьому 
державиому механізму. Усе це зумовлює зміст й види актів Президен

та України та їх сnіввідношення з іншими nравовими актами. 
Слід по~одиnІся з тими вченими, які вважають, що до найважливі

ших ознак президенгських актів належать : 

а) висо:ке місце ,ЦЩ( актів у правовій системі (після Констиrу~ії й 
законів) ; .- . · · · ·· 

б) широкий cnercrp суспільних відносин, які регулюються актами 
глмиї~~и У·~·~~- з мщ:ЩF!бні.ст~:р йоr~ функцій і повноважень; 

. ·- · . ·--~\, t. ·~ p/·f~ i f"f, .. -~-~·· .~ ~·~··t .. '<.\ 

в) ~обов·~~ощсть вИІ<fРЩіtq ука3,1~ 1. рqзпорядже~Президен-
та на всш територп держави; . 

r) одноособовий порядок видання актів ·глави держави, що 
nоєднується: з. використанням консультативно-дорадчих процедур їх 

підготовки й поnереднього розгляду; 

д) відповідність президентських актів Конституції й законам ; 
е) різноманіття змісrу ,:~.ктів внаслідок поєднання заrальнонорма

тив~ конкретно-реrущоючнх та 'оnератнвних заходів [6, с. ІSЗ] . 
. ~.Qерші pQJЩ незалежності Yкpafk чаСt'ё 1nрийНятrЯ ухазів і розпо

ряджень будо , зумов.fІеН;е , надзвичайн,о;' відЧУТнИМ· Дефіцнтом законів та 
;іншнх нормаТИІlво-пр(l~~J;ІХ акrів. Закони немиН.)lЧе відсrавали віД 

п01реб ча~, т~ pjщ.me' ~· ·:t;O~~e~io~ сусд_їльно~? р<?звитку,. ко~ пр• 
визначеню поттичного курсу явно вщчувющtя конфронтащя мtж · за• 

конодавчаю й :ВJ!КОНЗ!ІЧ~І9, . ri-11~~~ влади. За тюСумов Президе:Wr і 
уряд не могли об~~ват~с~ ~іЛьКи внконfuіНям заі<онів. у результаrІ 
активна роль ВІІКонавчої влаДи стала загальновизнаною. У зв 'язку ; 
цим хотілося б нагадати, що ще на початку ХХ ст. окремі правознав~ 
дійшли висновІ(}', що "вузька" теорія виконавчої влади, яка зводиn 

фуикці.ї останньої тільки до виконання законів, назавждн канула в ми-
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нуле [2, с. 53]. Турбота про інтереси народу ста..тш основним завданням 
не тільки законодавчої, а й виконавчої влади. 

Існують різні шляхи досягнення політичного компромісу, в тому 
числі й вживання тимчасових заходів, наприклад, делегування вищому 
виконавчому органу законодавчих. повноважень. У низці країн на кон

ституційному рівні передбачена процедура термінового розгляду і 

прийняття невідкладних законів з ініціативи главu держави або уряду, 

Лишається орuгінальною думка окремих учених-правознавців, які 

обгрунтовували існування указів і стверджували, що поки те чи інше 

питання, яке за .. важливістю могло. б бути предметом законод?~';Іого 
регулювання, залишається нерегл~ментшщцим, його регламеІ;ітація 

главою держави або урядом є не тільки. можливою, ~ й необхідU<?,І;<> (2, 
с. 54, 55]. Виходячи з цього; можемо стведжувати, ЩQ . .ви.д,;а~~щ~М.;з
тивних указів і урядових постанов у .розвиток положень Конституції, 

які не суперечать законам, є на лише .правом, а й обов'язком як глави 

держави, так · і уряду. Для таких указів і . nостанов нещ>rрі,бно 

спеціального ··доручення з боку законодавчої JJЛади, оскількц .. воно .. не 
тільки не надаєПрезидентові або уряду нових повноважень, а, навпа
ки, обмежує їх повноваження. Відсутність і слабке фунхщіонування 

окремих державних органів досить часто nідштовхували Президента 

України на прийняття указів, які ліквідовува..тш nрстщ:ини у правовqму 

регулювання різних сторін державного та громадсько[(); життя. 

> ' Як зазначалося раніше окрім указів, глава держщщ.приймаєтакож 
розпорядження. З огляду на букву й дух чинного законодавства Украї

ни вони мають видаватнея з оперативних, ' організаційних й кадрових 

питань і не бути нормативними. Однак на практиці окремі розпоря

дження Президента слід-таки віднести до числа нормативно-правових 

актів. Наприклад, розпорядження N~37 від 6 березня 1992 р. 3;1твердило 
Положення про Державну думу України, вирішило nитання матеріаль

ного забезпечення Державних радників України, фоНдУ заробітної пла

ти й чисельності апараrу Державних радників України [8; 1991. - N!!35. 
- С. 2 - 4]. Розпорядження, які мали нормативний характер, главою 

нашої держави неодноразово приймалися й пізніше. Аналіз підтвер
джує, що велика кількість указів і розпоряджень Президента України 

приймаються з одних і тих же за характером організаційних і кадрових 
питань. Це створює значні непорозуміння щодо застосування на прак

тиці тієї чи іншої форми акта глави держави з окремих питань, що при

звело дЬ значної плутанини. 

Ми nриєднуємося до думки О. В, Міцкевича, який вважає, що за 

підгрунтя для розмежування форм актів слід брати критерії їх соціаль
но-політичної знаЧІL\ЮСТі [4, с. 11]. Що стосується актів Президента, то 
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криrеріа.f ДJDI з' ясування різниці між ними має сг.ати їх нормативність. 

Схожої nозиції дотримується і В . Стефаюок, який наголоrпує, що в 
розnоряджеІПІЯХ мають міститися лише індивідуальні вказівки або рі
шення по індивідуальних справах [5, с. 7]. 

Ураховуючи вищевикладене і беручи до уваги проблемність nитань 
правового реrу;повання: відносин, у тому числі й трудових, вважаємо 
вкрай необхідним прИЙННІТя парламентом Закону "Про нормативні 

правові 3КТИ України". Предмето~ його реrутовання має стати вста
ноІ!ЛенИя загальних вимог до законів та іншИх нормативних актів ви
значення порядку їх підготовки, розгляду, пр~няtтя, оnублікув;ння, 
вступу в силу, тлумачення і скасування, ~ :J.'акоЖ ·:визначення сnособів 
вирііпеНІІЯ юридичних колізій. У Законі_ м'аЄ 'мїсrиТис:Я визначення та-

• о .; (, V !:r,.,, 

ких основних термtюв, як нормативнии .. !ІРавовии акт, нормотворча 
діящ.нісrь, (нормотворчість), нормотворчі '}товноваження, нормотвоJ>
ний · ' ор·ган, nравові норми, nравила юридИчної техніки, тлумаченНJІ 
нормативних правових актів тощо. Також у ньому слід чітко закріnити 
nоложення щодо нормативності будь-якого указу Президента. 

Як і раніше, основним напрямком діяльності глави держави є nолі
ТН'Щ.е ~ерівництво, що ~iqno~aє й ідеологічний аспект. Президент а 
епоху,, радю<альних nеретворень неминуче бере на себе функцію гол~ 
вноrо політичного реформатора. Хоча чинна Кощ::титуція України (ст: 
85) до повноважень Верховної Ради України віднесла визначення засц; 
вн.утрjЦІJІЬОЇ й. ~овніmньої nолітики, глава держави має надзвичайца 

широкиі( .~цекrр ,nовн(Іважень. Із їх появою nарламент перестав прете-

.ндувfl~ на .~гемонію у визначенні nолітичної, економічної й соціал.,. 

ної. лінії держави . 
. . ЗнаЧ11)' ІО.лькість становлять програмні й директивні укази. Їх відмі 

тнщо рІ!СОЮ є, як правило, комnлексний характер; ВОІfИ містят~'··НІ 
тільки rюлітичні установки, а й нормативні розnорядження . . Бага'ІО 
у~ів зJІамеиували радикальні нововведення в економіці, організаці 
державної .влади, формуванні інститутів громадянського суспільства. 
У той же час недооnрацьоваиість і фрагментарність соціальних npoo 
грам у ІІОєднанні з бажанням у стислий сrрок здійснити роздержаІМ 
лення і nриватизацію nризвели до негативних результатів . За цих умоt 
відсутнісrь надійного державного контрото за законністю й ефектНІ' 

кістю проведених змін створили сnриятливі умови для розквіту коруІt' 
ції й ор.rанізованої економічної злочинності. Президент у цих умоваІ 
повинен діяrи в інтересах громадян, nрагнучи до демократичних змін І . 
державІІому і громадському житті. Такі nолітичні реалії вимаг~ 
забезnеt!ення погоджених дій органів законодавчої й виконавчої гілоІ 
вЛади. Із цього виnливає необхідність розробки єдиної загальнодержаt 
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вІfОЇ програми проведення соціальних реформ, їх узгодженості, вжкrгя 
gесуnеречливнх заходів у досягненні єдиної мети [3, с. 18- 21]. 

Для цивілізованої перебудови соціащонQ-трУ-дщщх відаdсйн не~ає 
jgmdгo шля.ху, І<рім nрийнятrя оарл~ентом закоЩв; адекваіних вю;.о
rам часу, що, nоза всяким сумнівом, пооребує внсокоі'о рівНі 'орІішіЗа..: 
ції законодавчої діяльності, включаючи обов'язкові 'rip~oi!i йїfrtпі "екс
nертизи законопроеnів, результати якиХ були б відомі f]Х)М:адськості й 
критично розглядалися депутатами. На жаль, ·чимало законів залиша
ються "річчю в собі", ·якщо вони не забезnечені необхідними nіДЗЗ:і(он
ними актами, ініціативними .діями rлави дерЖави і струюур виконав
qої вл'ади. Без указів Президента й постанов ЮібінеТу ~Шо/РіВ' Уt<раї
ни Досить часто такі П(~авові акти "зависають" над· іq)іlвовіім'ПЬлем. 

· ТИrіовоЮ · є ситуація,•.,що склащ1с.я з виконанням багатьох положень 
ЗаконУ України "Про статус і соціаль~ захист іромадян, які постра
ждали . внаслідок ·Чорнобильсько~ кат~9Рофи" (1; 1991. - N216. -

· Ст. 200]. . , . . · 
АВарія на Чорнобильській АЕС приз~ла До''радіоакrивноrо забру

днення значної зони України й опромінення Ії населеНня. Сtат:іЯ 16 
Конституції Уt<раїнн підІ<ресmоє, що забезпеченнЯ екологічної безпеки 
і nідтримання екологічної рівноваги на території України, подолання 

наслідl<і» Чорнобильської катастрофи - катастрофИ nлаисщірноrо мас
штабу, збереження генофонду Укр'аїнськоrо народу ·Є обов'язком дер
жави. Ця катастрофа торкнулася долі мільйонів mодей .. У багат_ьох ре
гіонах, на величезних територіях виникли нові соціальні й економічні 

умови. Ухраїну було оголошено зоною ехологічного лиха. Ств.орення 
системи надійного захисту mодей від наслідків ЧорнобнльсьхоІ катас

трофи потребує залучения значних фінансових, матеріальних і науко
вих ресурсів. 

Вищеназваний Закон визначив основні положення щодо реалізації 

конституційного права громадян, які постраждали внасJrідок ·Чорно
бильської катастрофи, на охорону їх життя і здоров'я і мав на меті 
створити єдиний порядок визначення категорій зон радіоактивно за
бруднених територій, умов nроживаннЯ і трудової діяльності на них, 
соціального захисту nотерпілого населення. ОднаК' переВажна кількість 
nільг, ГарантіЙ і КОМПенсацій, nередбачеНИХ НИМ, у ТОМУ ЧИСЛі Й у сфе
рі праці, мають декларативний або фіктивний xapaicrep. 

Незважаючи на nрийняття Верховною Радою України в останні ро
І<И багатьох законів, сnрямованих на реrуmовіння соціально..тр.удових 
ІІідносйн, вітчизняне трудове законодавство ще не повноfО\ мірою відо
бражає принципово нові для України трудові відносини. Чинний Ко
деІ<с законів .. nро праuю України, затверджений Законом Української 
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РСР 10 грудня 1971 р., введено в дію з І червня 1972 р. [1; 1973 ..... 
N!!50. - Ст. 375]. ВіІJ у значній мірі відrворнв положення Основ зах 
нодавсіва , Сою#"РСР і соЮзнИх pecnyбm про 'ПраЦю, затв.ерщК~НЮс 
Верховною Рмоіо СРСР ще 15 липня 1970 р. Кодекс СІ.<Ладаєrься із. 26 
стаrей, ЯІ<і об'Єднуіоться в 18 .глав. з момешу іw~йюn:rя він :Thti~ 
майже на половину, зокрема був доповнений главами П1 - А "Забезп 
чё:НШ; ~ості вивільню:ваниХ nрацівниЮ.в", ХУІ - А "Трудовий 
лектнв"; зазна.лИ значних зМін тахоЖ глава І "Загальні полоЖення" 
глава П "Колективний договір", глава 1П "Т~довніі договір", · глщsа 
.. ~~;відП~~· т~ ~І{· о~~· неЗВажаЮчи на ~е~дRоразо~1 ~не<;ен~: 
~~го , зМJн 1. доповнень, щ~ ЛНПJЗєrься nрнда~~ др1 pery~~· 
праці, в першу черГу, ІЩ ~ЛІООІХ nідприємствах, в установах та ор , , · 
заціяХ. у той же час. у ньому майже не береться до уваги спецнфіq 
малих nідnриємств .. у· ~]); язху з Цим, .як вбачається, . виниІ<Ла н~ль 
неОбХідність у розробЦі . і nрИйНятті нового ходифіхованого. актЗ"Прt 
nрацю України, який зміг бИ повно і всебічно . відтворити зміни, 
відбулнея в наіпій хр:іїні за часи незалежності. . 

Список літеріітури: 1. Відомості Верховної Ради Укрвїни: 2: Гессен В. М. Оси 
конс'rиrуційного trpil'вa. ·- Пг.: Изд. юрид. кн. маг. Н. К Марті,ніова, 1918. - 196 
3. Л)llfUlf в:·:·о., :Ма3уров А. в. ·Уn:ш Пр~идепта РФ: ОСИОВНЬІС социальИЬJе и право 
харахтеристики. - М.: ЮНИТИ- ДАНА; Закон и nраво, 2000. - 303 с. 4. Мицкевич А. 
АкІьІ ІІІ.Ісших органов советского государства.- М. : Юрид. лит., 1967.- 175 с. 5. С 
фанюк В. Правові аюи УnJІавлінии// Право України. - 2003. - N!7. - С. З - 9. 6. Тихо 
pou Ю. А., Котелевская И. В. Правовь1е актЬІ. - М. : Юрииформцентр, 1999. :_ 381 
7. Укази Президента УхраШи. - К: Право, 1997. - 879 с. 8. Урядовий кур'єр. 
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ДО ПИТАІІШІ·ПРЕДМЕТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Консnпуція України закріпила курс на побудову соціальної, 
вової держави. Втілити ТЗ1<ИЙ намір неможливо без створення но 
дійової національної системи соціального забезnечення, яка водночtІ 
поІ<ЛИкана гарантувати реалізацію одного з найБажливіших nрав 
мадян- nрава на соціальне забезпечення та захист. · 

Сучасний розвИТQк нашого суспільства в умовах реформування 

вуючої і . створення нової національної системи соціального забезJtІІj 
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чення населення ставить на порядок денний такі питаJПІЯ: визначеJПІЯ 

кола й системи правовідносин, що виникають у сфері соціального за

безпечення на страховій основі; окреслення характерних рис та ознак у 

~фері соціального забезпечення і з'ясуваІПІЯ особливостей суб'єктного 

складу, змісту й підстав виникнення основних видів правовіднОС;f,І,Н; 
розкриття зміС1)' основних юридичних термінів, понять, категорій, що 

використовуються в процесі дослідження й аналізу правових відносин 

щодо соціального забезпечення [18, с. 3,4] . 

Метою статті є чітке вИзначення правовідноснн, щ9 регулюют~ся 
правом соціального забезnеЧенНя. На суЧасному етапі пробЛе~и стgс~
вно предмета права соціальноі-о забезпечення висвіттоють такі дослі
.::urnки : Н.І. Болотіна [5, с. 35-45], Мд Буянова[6, с.ЗО-39], 1;). Гара
симів [7, с.29-36], КМ. Гусов [14, с.7б'-89], О. Є. Мачульська [ІЗ , с.22-
35], Т.І. Прокапова [15, c.Sb- 55], І.М. Сирота [17, с.85-105], ~ .. М. Си
вак [16, с. бl-63], Б.І . СтаШків [19, с.71~75], Н.М. Стаховсь~ ['i.~,"~, l0-
15), АЛ. Толмачов [20, с. З-6], Н.М. Хуторян [22, c.24l-247] та ін. · 

Людське суспільство характеризується тим чи іНІUИМ ступенем ор

ганізованості, упорядкованості, що викликано необхідністю узгоджен

RЯ потреб, інтересів окремої людини і людей (крупних спільнот чи 

'tалих соціальних груп). Право не повинно (та й не може) регулювати 
всі громадські відносини, соціальні зв'язки чЛенів суспільства. Тому на 
кожн·ому конкретно-історичному етапі суспільного розвитку повинна 
бути досить точно визначена сфера правового регулювання. 

В }мовах, коли сфера правового регулювання завужена, коли не 
використовуються можливості права для впорядкування громадських 

відносин, у суспільстві виникає погроза сваволі, хаосу, непередбаqу
ваності в тих сферах громадських відносин, які можна і потрібно впо
рядкувати за допомогою nрава. А коли царИНа nраВового регулювання 
невиправдано розширена, особливо за ра')(унок центра.Лі~9~~ного дер
жавно-владного впливу, створюються умови для змщнеJПІЯ то

талітарних режимів, урегульованої поведінки людей, що призводить 

до соціальної пасивності, безініціативності членів сусnільСтва. 
До сфери правового регулювання повинні шілежаtи ''ті вііfuосиНи, 

що мають відлЬвідні ознаки. Це ті з них: . а) у . якИх . знаходЯть 
висвітлення інтересИ' Членів суспільства як індивідуальні, так і загаль
носоціальні; б) у яких реалізуються взаємніінтереси їх учасників, ко
жен з яких іде на якесь обМ:еЖення своїх інтересів заради задоволення 
інтересів іншого; в) які будуються на підстаВі згоди виконувати певні 
правиіlа, визнання їх обов'язковості; г) які вим:шjuоть дотримання пра
вил, обов'язковість яких підкріплена досить ДіюЧоЮ си:лою [ 1, с.222, 
223]. 
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Від характеру і змісту суспільних відносин, що становлять nредмет 
nравового реrуmования, залежать особливості, характер, способи t 
засоби nравового регулювання. Досить очевидно, що відносини по 
еквіваленrному обміну цінностями, наприклад майнові, вимагаюn. 
інших nравових засобів і с'пособів регуmовання, аніж ті, ЩО викорис. 
товуються для реrламеJmщії управлінських відносин, а також відріз,.. 

нящrься: від тих, що вюmкають nри реалізації конституційного nрава 
громадян на соціальне забезnечення . 

Характер і :вид суспільних відносин обумовmоють ступінь інтенса
в~;~:оєті правового регуJtю:ванвя, тобто широту охоплення правовІЦІ 
впливом, обов'язковості правових розпоряджень, форми й методи пра. 
вового регуmовання, де'tалізованості розnоряджень, напруженості пра.. 

вового вnливу на ці віJщосини. 

Правове реrутоваюся характеризуєrься. відносною самостійнісnо 
(автономністю), яка визначаєrься наявністю в ньому таких фактичних 
юридичних ознах, які ІІідрізняють його від інших видів регуmов 

сус.підьних відносин. Фактична та юридична визначеність правово 
perymoвa,~ nредставлені передусім його nредметом і методом. 
пр.сrдметQм nравового регуmовання мають на увазі те, що регуmоє n 

.во, тобто ті сусnільні відносини, які ним реrуmоються. Їм притама 
якісна однорідність, во:пи nіддаються відносно самостійному nраво 
му регуmованню. Предмет nравового регуmовання - це ма;rеріаль 
критерій поділу норм nрава на його структурні частини [10, r:;".408-41 

Цредмет будь-якої галузі права становлять суспільні відносини, 
, існують в тій чи іншій сфері житrя сусnільства . Предметом права со 
альнрго забезпечення є суспільні зв ' язки, які утвороюються у с 

. · соціального забезпечеНЮІ. Ідея про nраво соціального забезпечення 
певну систему правових норм виникла на перебігу активних науков 

дискусій про nравову систему в середині50-хроків [17, с.З-5] . Упер 

щодо самостійності права соціального забезпечення було заявлен() 
міжнародному симnозіумі по соціальному забезпеченню у П 
1966 р . [2, с .270]. На ~ку В.С Андрєєва, nраво соціального забе 
че\DШ необхідно розгЛядати як систему правових норм, установле 
державою, які регуmоІОТь пенсійні й деякі інші відносини щодо за 
печення громадян у старості та непрацездатності, державної допом 

сім 'ям з дітьми, а l(Щож процедурні та процесуальні відносини [ 
с. 31 , 32]. 

Серед значної кільk.ості понятЬ, якими користуєrься сучасна пр 
ва наука, соціальне забезпечення належить до кола найбільш ба 
граНЮІХ категорій. Це пowrrrя використовуєrься в різних значе 
якто: особлива форма розподільчих відносин при розnоділі кошті• 
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:усnільних фондів споживання; nредмет соціальної політики; функція 
держави; правова категорія; галузь права; державна система і форма 

чатеріального забезпечення громадян у старості, у разі втрати годува
.1ьника, непрацездатності тощо [І І, с.З]. 

Проблема поняття "соціальне забезпечення" є дуже сЮІадною. У 
науковій літературі висвітлено різні погляди на неї. Так, В.А Ачкаран 
переконує, що соціальне забезnечення охоплює лише утримання за 

рахунок суспільних фондів сnоживання непрацездатних громадян [4, 
с. 9}. Таку ж думку висловив М.С. Ланцев [12, с.21) . Такий підхід до 
;;фери дії соціального забезпечення є дуже вузьким і визначається ду
;ке просто - за колом осіб. Така ознака в сучасних умовах не дає мож
.1Ивості відрізнити соціальне забезпечення від інших видів розподілу 

коштів із сусnільних фондів сnоживання. У такому разі не зрозумілим 
є правове становище осіб, які є працездатними, але отримують допо

чогу за соціальним забезпеченням (наприклад, працездатні пенсіонери 

'За віком, працездатні пенсіонери за вислугою років, матері по догляду 
за дитиною, безробітні тощо). 

Деякі дослідники включають до змісту соціального забезпечення 
громадян у старості, у разі непрацездатності, турботу про матір та ді

тей, медичне обслуговування й лікування, при цьому наголошують на 
головну ознаку соціального забезпечення- його аліментарний (соціа

.lЬНо-аліментарний) характер. Послідовники аліментарної теорії соціа

.1ьного забезпечення розуміють аліментарність як обов 'язок держави 

надавати забезпечення і як відсутність відповідних дій з боку отриму
вачів пенсій, допомог та інших видів соціального забезпечення [9, 
с./ 8-24]. Ознака аліментності протягом довгого часу являлася однією з 
основних щодо визначення предмета nрава соціального забезпечення. І 
слід погодитися з думкою Н.І. Болотіної, яка: наголошує на тому, що 

соціальне піклування на сучасному етапі застосовують як принципову 

засаду лише для побудови такої форми соціального забезпечення, як 
державна соціальна допомога . Але ця форма має додатковий (субснді
арний) характер. Основною ж формою соціального забезпечення У 
країнах з розвинутою соціальною ринковою економікою виступає со
ціальне страхування, засноnане на активній участі у фінансуванні соці
альних виnлат як роботодавців, так і самих nрацюючих [5, с.'35-45}. 

Не можна погодитись з таким визначенням предмета, яке пропонує 

АЛ. Толмачов, який підкреслює, що Предметом права соціального 
забезпечення є суспільні відносини, що включають у себе: забезпечен
ня громадян у грошовій формі (пенсії, допомоги, компенсаціі); надан
ня допомоги у натуральній формі (конкретні товари або послуги, на
дання безоплатно або зі знижками) [20, с. З-4). У такому визначенні 
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понятrя предмета підміняєrься . понятгям форми иадания · соціального 

забезпечення. .- -· ·· . 
На сучасному етапі все більше уваFи· з боку українських науковців 

приділяєrься nравовим відносинам у · сфері ·соціального забезпечеІОЦ, 
-· але ці відносини не мають свого чіткого визначення. Окремі правlfНІаІ 
пропонують віднести до предмета зазнаЧеної галузі забезпечення жиr .. 

_ . лом [8. с.51-53]. Не зовсім зрозуміло визначає предмет права соціат.. 
. ного , забезпечення й Б.І. Сташків, який пропонує соціальне · забезпе
"Jення розглядати в широкому і вузькому розумінні. У першому;"вва .. 

· жає він, до такого забезпечення належать всі матеріальні блага, ці 
отримує від соціальних фондів безплатно будь-яка mо,цииа, а в друrоо 

му - тільки ті блага, що надаються обмеженим :катеГоріям осіб (19, 
с.73,74] . 
. ,. З nоступовим реформуванням соціальної сфери українського сус

. wnьста · і nрийнятrям низки законів щодо загальнообов' язковоrо· ··дер. 
жавного соціального страхування значне коло відносин стало регуЛІО

ватися саме правом .соціальноr.о забезпечення. Як обгрунтовано виз 

чає Н.М. Хуrорян, з nрийнятrям Закону Україин "Про державне .соціа
льне стр~ від нещасного випадку на виробництві та професііІ 

ного захворювання, які спричинили 'втрату. аtрацездаnюсті" зміне 
галузева належність nравового регу лювання• цього nитання і теnер й 
го відносять до галузі соціального забезпечення [22, с. 240]. 

Приділення уваги міжнародним стандартам у сфері соціального 
безпечення й перехід до соціального страхуванІІЯ дозволяє відо:кре 

ти таке понятти. · як соціальний ризик, яке має ляrrи в основу одНор' 

ності відносин щодо соціального забезпечення . . Потрібне зазна 
що законодавчого визначення поняття · 'соціальНий ризик" ще немає 
в міжнародних актах, ні · в національному· законодавстві .. Уnерше во 
зrадуЄJ:ься .в Основних напрямках соціальної - політики на 1997-2000 
У цwму ·до:куменrі зазначається;• що держава гаратує соціальний 
хист, .rромадЯН від· соціальних і nрофесійних ризиків, пов' язаних · 
-втрат.ою заробітку, місця роботи, здоров'я [21]. 
· .• Соціальний ризик - це закріплена законодавством і визначена C'f' 
пільством соціально .значимою обставина об'єкrивного характеру, 
настанням якої громадяни (та члени їх сімей) втратили тимчасово а 

назавжци засоби до існування, потребують додаткового соціально 
забезпечення, не можуть самостійно їі уникнути. 

Соціальні ризики, як nідстава набуття тодиною права на соці 

забезпечення встаиовтоються У' таких міжнародних акrах, як Ко 

ції і · Рекемендаціr Міжнародної. організації nраці {.N'!! 102 - про мі 

льні норми соціального забезпечення (1952 р.); .N'!! 117- про осно 
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wлі й наnрямки соціальної nолітики (1962 р.); .N!! 128- I1JIO доnомоги у 
зв'язку з.інвалідніспо, старістюі .в разі втрати году:вальНИІ<а;) Заrальна·' 
деКлараЦі){ ·nрав 'jІ}()диии;Міжнародний·nакт про .екОНоМіЧНі, соціальні ··· 
j.{ куЛьтурні nрава~ Євp()rie.tfci.~ соціальна хартія, КQнm,пуція України 

, . - ·'· І · 
(ст. 46). Виходячи з зазначеІЩХ документів, можна встановити такий 
nерелік страхових виnадків (а значить і соці-альних ризшів), нкі.підля
rають забезnеченшо дер.жgвЬю: це старісt.Ь, хвороба, безJЮбіття, тру
дове t<аліцтво, nрофесійне захворю.ванJія, смерть годувальника, інвалі.: 
дність, материнство. . ... 

. З урахуванням наведеного, можемо зробити'Таlсі висноІІ]Q( щодо ви-
значення предмета права соціального забезщ:чення: ·· . . , , , 
Г Пра~Міl:Щоении - це наділені nравовою формою гбо уr.іюр,ені у 

nравовій фОрмі суспільні відносини, що вин:икають на лідсrаві юіЖди
чних факrів чи складів і харакrеризуються зв'язком між безnосередІtіми· 
їх учасниками і державою, ЯІ<а через пр~ові · норми встзновmоЄ'(санх

ціоJІУЄ), охороюн;, й :Щбезn~.Jує' nr-1~ізаці~- їх взаємно коресnондуючих 
nрав ra оqов'нзків. . . . · . 

2. Соціальне забезnечення- це система суспільних відносин-по· за· · 
доволеиню першочергових і найнеобхідніших потреб тих громадян та 

їх сімей, які з об'єктивних, визнаних суспільством (державою) nоваж
них причин опинились у складній (здебільшого неrати:вtrііі) ЖКІїєвій 
ситуації, ШJІЯХом надання їм матеріального забезпечення ЧІІ: допЬмоrи, 
різніІХ видів соціал':ького обслуговування за рахунок суспільних держа
вних чи недержавних хоштів соціального nризначення. 

3. Під схладною життєвою ситуацією (обставинами) слід розуміти 
хвоІХJбу, інвалідність, бідність, безnритульність, самотнісrь, сирітство, 
психічну деnресію; смерть рідноІ ·людИЮ(, безробіття тош6, в ЯІ<ій осо
ба ОJІИНилася з незалежних від неї обставин і неспроможна їх подолати 
власн:ими зусиллями або за доnомоr:ою тих членів своє! родини, які 

зобо3'лзаиі надати таку доnомогу. . · ·' ·. · · ·· 
'Чітке визначення суспільних відносин, що входять до npe,цмern пра· 

ва сщіального забезпечення, надасть можливості чітко окреслити: :Коло ·, 
суб'(ктів, я-кі nотребують допомоги, джерела фінансуваНJ!Я й -вПорис- . 
танш xourriв на таке забезпечення rромадяи<Уtфаїин. "· ·' ; • ··· 

Стсо/і літератури: 1. Алексееtt С.С. Теория государства и nрава..., М.: Право; .-:· 
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ІІРАВОВІ АСПЕКТИ ФЕРМЕРСЬКОГО 
ЗЕМЛЕВИКОРИСТАННЯ 

19 червш2003 р. Верховною Радою було nрийнято Закон України 
"Про фермерське господарство", .N'2 973-ІУ [10). Звичайно, це стало 
неабиякою подією для аграрно-правової та земельно-nравової науки, 

адже обговорення нової редаІЩі.ї вказаного законодавчого акта, ПОІ<ЛИ· 

юцюго врегутовати відносини щодо функціонування одного з най· 

більш поширеного способу господарюваJUІJІ на селі, тривало декілька 
років. Чи иенайrоловиішу роль у діяльності фермерського господарст• 
ва відіrрають відносини стосовно вИІ<ористания землі. 

За сучасних умов ре:urізації земельної реформи важливого значенНJ 
набуває функціонування фермерсьІ<ИХ господарств як прогресивноі 

форми ІrідприЄМИІІЦЬкоІ діяльності громадян у галузі сільсьжого гос· 
подарства. Така діяльність здійсюоється громадянами на земельних 
дi.fuiнkax, наданих їм для ведіння ф~рмерського госnодарства. 
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Із прийняттям нового Земельного кодексу України [5, с. 7-81] пра

вовий режим земельних ділянок, які використовуються для зазначених 

цілей, суттєво змінився. Це пов'язано не тільки і не стільки зі зміною 

назви зазначеного виду господарювання на селі (на сьогодні це 

· ·фермерське господарство" замість "селянського (фермерського) гос

подарства" . як воно називалося раніше), а й із визнанням суб'псrом 

права власності на відповідні земельні ділянки фермерського госпо

дарства як самостійної юридичної особи. 

Згідно із Земельним кодексом України 1990 р. (в редакції від ІЗ бе
резня 1992 р.) [7, с. 3-64] та Законом України "Про селянське (фермер
ське) господарство" (у редакції від 22 червня 1993 р . ) [9] суб'єктами 
права власності на земельні ділянки, надані для ведіння селянського 

(фермерського) господарства, визнавалися лише громадЯНи, які ство

рили й вели таке господарство . Селянські (фермерські) господарства 
як юридичні особи, не будучи суб 'єктами права власності на Землю, 

~югли лише орендувати земельні ділянки сільськогосподарського при

значення для ведіння товарного сільськогосподарського виробнИцтва. 

Питанням правового регулюван·ня функціонування фермерських 
господарств і земельних відносин присвятилИ свої наукові пошуки 
Н.І. Титова, 0.0. Погрібний, авторські колективи підручників із земе
.1ьного й аграрного права як нашої країни, так і Російської Федерації 

[Див.: 1; 2; 3; 4; 6; 8; 11; l2] . Однак усі Ці дослідЖенНЯ провадилИся з 
використання законодавства . що діяло до прийняття в'казаного Закону 

України, отже, його норми буде проаналізовано вперше. 
Таким чином, метою даної статті є розгляд окремих аспектів земе

.1ьних правовідносин, що виникають при ведінні фермерського госпо

дарства й аналіз відповідних норм Закону УкраїнИ "Про фермерське 
господарство" від 19 червня 2003 р. · 

Необхідність прийняття цього Закону зумовлена вимогами ст. 28 
Земельного кодексу України, яка закріплює моЖливість належності 
земель сільськогосподарського призначення на праві вЛасності сільсь
когосподарським підприємствам, установам та організаціям, крім дер
жавних та комунальних. Відповідно до цієї еТапі реаЛізаЦія права вла
сності на землю зазначеними сіЛьськогосподарськими підприємствами 
(в тому числі й фермерськими госпощірствами) згідно з законом. 

Спеціальний Закон України "Про фермерське господарство'' по

кликаний деталізувати й конкретизувати положення статей 31 і Зі Зе
чельного кодексу України, тобто забезпечити максимальну правову 

регламентацію відповідних земельних відносин, які виникають у про

цесі створення й подаЛьшого функціонування фермерськИх · госпо
дарств . 
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Переходячи до основного викладу, слід зазІfачнти, що обговорюва. 

ним питанням присв~ено розділ ІУ Закону України "Про фермерське 
господарство" (ДаЛі' ...:.· Закон), який має наЗву "ЗеМлі фермерсьІ<Нх гос. 
~одаJ?~в"' :. ~~земель фермерс~кого Господарства внз~~чено у ~т. І~ 
Закону, згідно з · якою землі фермерського господарства можуть скла.. 

датисЯ. іЗ: а) земельної ділянКИ, що належиrі. на nрав~ власності фер. 
мерсько'му господарству як юрИ:Дичній ·особі ; б)' земеЛЬних дііlіок; Щq 
ЩІ.Л~ть rромадян;ам :-,.членам фермерського господарства на пpatj 
прИватної власносТі; в) земельної діля~, що"вИкорИстовуєrься фер:.. 
мерським rосnодарствоц на умовах ореНди. . ' . - ,,, . 
· ~вана :~rія досЛівно відrворює змісТ сТ. 31 Земельного, ко.~еКСJ 
У~р(ііни. Однак, незважаючи на н~ву ст. 12 Закоw- "Склад зем~ 
~J?,~ерськоГО: , ~орподарства", насnравДі · Ж у .Jій йдеТься . про зе'мелЬнl 
діЛЯНІ<Н, що належать н~ лише фермерсьЮІм госnодарствам '(на під 

ві права власності або ж на уМовах оренди), а й iimrnм особам, а с' 
Ч,ІІенам фермерського господарства . Виходячи з цього, можемо зроб 

Рі .висновок, що логічніше було б назвати ста'ПЮ 12 Закону "Земе 
діЛЯНІ<Н для ведііmя фермерського господарства" . 

НасТупним моменrом, що заслуговує на окрему увагу, є nоложе 
Закону про те, що фермерське господарство як юридична особа ви 

ристовує земельні ділянки, що належать громадянам -:- членам ферм 
ського господарства на праві nриватної власності. Деяку ясність у 

туацію мала ВН~СТНЧ. 2 СТ. 12 Закону, відПовідНо до ЯRОЇ '''nрава В? 
діння та користування з~мель.иими діJІ?ІШ<ЗМИ, що знаходяться у вл 

ності членів фермер(;ь'і<ого господарсТва, здійснює фермерське гос 
дарство". Останн~. положення зазначеної статті має nринципове з 

чення щодо безпQ~реднього використання фермерським господа 
вом земельних діляноК, яКі належать його членам . 

Як було ВЖе зазначено, земді , ЩО ВИ~ОрИСТОВуюТЬСЯ ДЛЯ веді 
фермерського rос~одарства самим фермерським госnодарством, 
жуть перебувати у вЛасності або ж бути орендованими. Згідно зі ст. 
Закону майно фермерського господарства належить йому на nраві 

снасті. У його власності може перебувати будь-яке майно, у тоМу чи 

й земельні діляНІ<Н. 
·· Зміст щ>ипису ст. 12 Закону щодо здійснення права володіння й 
ристування земельною ділянкою, яка належить на nраві приватної 

снасті членові фермерського господарства, самИМ фермерсьІ<Нм гос 
дарством, не виrримує крнтИІ<Н, оскі:ЛЬІ<Н викликає питання щодо 

став такого використаНня. Правовій доктрині й земельному законо 
СТt!У України відомі різні правові підстави, на підгрунті яких мо 

використовуватися земельні ділянІ<Н: право власності , nраво кори 
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ІJЗНИЯ (право nостіЙНОГО КОристування: та nраво ОреІІДИ), право земеЛь
J{ОГО сервітуту. Однак ч. 2 ст. 12 Закону чітко не встановлено правовий 
режим земель членів фермерського госnодарства, що використовують
ся самим госnодарством. З одного боку, nередача прав володіння й 
J(орисrування є характерним для: nравового режиму використання (по

стійиого користування й оренди). Але відповідно до ст. 92 Земельного 
іСОдексу УкраІни право постійного корис:гуваннЯ земельною дітmкою 
t.fOжe здійснюватися лише на зеМJVІХ дер~вої або комунальвої влас

ності і стосується ~иємств, усгmов ~ 'ррrанізацій, що належать до 
державної або комунальної в~ас~ості. Оскільки ферм.ер,t~ке ~~сподар
ство не належить до кола суб єктtв державвої або K<?~Bpt' влас:"о
сті, значить, воно й не може виступати постійним землекориСтува~~м. 
Цілком очевидно, що в ч. 2 ст. 12 Закону також не йдеться і про прЗво 
оренди, бо Закон не передбачає обов' язІСовості укладення договору 
орщщи земельної ділянкн між фермер~ьІ<Им господарством та його 
ЧЛеном як власником земельної ділянки.' · · 

о Одним із м:ожлнвих виходів з такої ситуації могла б буТи'передача 
земель~ої діJJ?ІНКН членом ферме~ськоrо господарства фермерському 
госnод;ірству як внесок (земельний nай) . Однак розгля.дуВаmtй Закон 
ке nередбачає можливості передачі :rосподарству як внесок Членом 
фермерського господарства земельних ділянок - як при створ~нні гос
подарства, так і в перебігу господарської діяльності фермерського гос
подарства. Хо~, в такому разі не зовсім зрозуміло, що ж виступає пе
рвіснщ.Jи маЙІ-ІОВИМИ підвалинами для: діяльності фермерського госпо-

' " 
дарства,.о 

Деякі запитання вИКJІИКає ДО ЖИТТЯ і ЗМіСТ Ст: 13 'Закону, ЩО ймену
ЄГЬСJП "Прнватизапія земельних ділянок членамн Фермерських rоспо
дарс1І'в". Про~алізуємо зміст ч. 1 цієї етапі, де зазначено, що "члени 
ферм:ерського господарства мають право на одержання безоплатно у 

властість із зеNель державної і комунальної вЛасності земельних діля
нок yr розмірі ~емельної частки (паю)" . Отже, зі сМислу зазначеної но
рми иипливає, що члени фермерського господарства мають право на 

nриватизацію :земельних ділянок як із зем~:п- державної, так і за раху
ІІок жмель ко!М)'нальної власності, оскількИ в цій нормі внкор}{стову
trься сполучНFІК "і". На відміну 'від цього, сТ. 121 Земельного ~одексу 
Украіїни встановmоє, що "rромадвни України мають право на безоWІа
l'ІІJ mередачу Ь земельних ділянок із земель дерЖавної або (і<у}х;ив 
авторtів - М.В.,.. В .Ю.) комунальної власносгі ... ". 

Звsернімося до аналізу ст. 32 Земельного кодексу України, о якою 
І!регу:льовані r:пrrання приватизації земельниХ ділянок чЛенами фер
~іерсь.ких госгаодарств. Ця норма виходиТь з того, що громадяни 
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України- члени фермерських госnодарств можуть безоплатно прива

тизувати надаНі їм у користування земельні ділянки. Ця важлива нове

ла щодо цравового режиму земель фермерських господарств свідчнn. 

про суlт"єве розширення nрав членів фермерських господарств. Кожен 
член фq>мерського господарства Ііині має право на безоплатне отри- , 
мання у приватну власність шляхом приватизації земельної ділян:ки а 
розмірі земельної части (nаю), яка раніше йому була надана в корисrу

вання. За Земельним кодексом України 1990 р. право на безоплатне 
отримання земельної ділянки у власність для ведіння фермерського 
господарства мав JШше його голова. Іншим же членам фермерського 
господарства закон такого права не надавав. До того ж слід зауважити, 

що згідно з раніше діючим законодавством розмір земельної ділянки, 
яка надавалася громадянам для ведіння фермерського господарства, 

дорівюовав не розміру земелЬної частки (паю), а розміру середньоі 
земельної частки. 

При порівнянні змісrу ст. 32 Земельного кодексу України і ст. 13 
Закону впадає в око й та обставина, що ст. 13 розширила підстави на• 
буття права власності на земельну ділянку членами фермерського гоо.. 

подарства. Згідно зі С:Т· 116 Земель~ого кодексу України безоплат, 
передача земельних ДІЛЯНок у власюсть громадян провадиться у р· · 
а) приватизації земельнИх ділянок, які перебувають у користува 
громадян; б) одерЖання земель:ЮІх ділянок із земель державної і ко 

нальної власності в межах норм безоплатної приватизації, визначе 
Земельним кодексом, та в інших випадках. Саме про перші дві під~ 

ви набуття права на землю і йдеться у ст. 13 Закону: в ч. 1 цієї статІJ 
членам фермерського господарства Гарантовано право на одержання J 
власність земельних ділянок із земель державної й комунальної влао

ності; у другій - Йдеться про nриЕатизацію членами фермерських roo, 
ііаДарств земельних ділянок, раніше ~аданих їм у користування. AJJt 
як і. в ·першому, так і в другоМу Еипадку р()Змір земельної ділянки 
п?вИнеіі перев~!д?'ват:і. роЗміру земельної частки (~аю) ~:н~ сільс~ь 
господарського · mдприємства, розташованого на територн вщnов 

ради: · При Цьому важЛИво з:ВерІІуТи увагу на те, що: відповідно до ч. 
ст. 13 Закону безоіmатній передачі у приватну вЛаСність у рахунок 30-
мельної частки (паю) підлягають земельні ділянки, на яких розташовtt 
Ш ЖІіtііові буданки, господарські будівЛі та споруди фермерськоІt 
ГосrіодарСтвц. Остання фраза викликає здивування, оскільки розг~ 
вана СТаrія присвячена приватиз~ції земельних ділянок чі~нЗМи !}Jet 
м_ерських госnодарств. Тут 'же йдеться про об 'є:кти нерухомості, ЯІІ 

належать "фермерському rо"сподарству. у даному випадку nозиціЮ~ 
конода:ВЦЯ важко пояснити. ' . 
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За сучасних ринкових умов важливого значення набувають і поло
ження ч. 4 ст. 13 Закону щодо переважного права на придбання (ви
куп) земельних ділянок розміром до 100 га сільськогосподарських 
угідь, у тому числі ·до 50 га ріллі у власність із розстрочкою nлатежу 
до 20 років (за умови, яюцо rромадяви України отримали в постійне 
користування або оренду земельні ділянки для ведення фермерського 
господарства до І січня 2002 р.). 

Стаття 14 Закону зветься "Права фермерського господарства та йо
го членів" . Оскільки вона включена до розділу "Землі фермерських 
господарств", вона мала б називатися дещо інакше. Крім того, і за 

своїм змістом вона містить норми, що стосуються прав фермерських 

господарств не лише щодо земель:fmх ділянок. Згідно з приписамн cr. 
14 Закону "фермерське господарство та його члени відповідно до за
кону мають право: а) продавати або іншим способом відчужувати зе

мельну ділянку, передавати її в оренду, заставу, спадщину; б) само
стійно господарювати на землі; в) власності иа посіви і насадження 
сільськогосподарських та інших культур, на вироблену сільськогоспо
дарську продукцію; г) на відшкодування збитків; г) споруджувати жи

тлові будИНки, господарські будівлі та споруди; д) реалізовувати виро
блену сільськогосподарську nрод)•кцію на вітчизняних ринках і поста-
вляти на експорт; · е) iinni права." ( 

Тут викликають заперечення два моменти. По-перше, незрозуміло, 
до чого у статті вказується, що "фермерське господарство та його чле
нИ" мають відповідні nрава. Ащке суб'єктом, який є власником (або 
орендарем) земельної ділянки, є фермерське госnодарство і норми За

кону сnрямовані на врегулювання його статусу, а не статусу його чле

нів. У зв' язку з цим постає питання щодо самОСТійного господарюван

ня на землі членів фермерського господарства - власників земельних 
ділянок, право володіння та користування якими здійснює фермерське 
господарство. · Потребує уточнення й положення, що стосується ·нале

жності. посівів і насаджень сільськогосподарських та інших культур, 
nрава на вироблену продукцію, отриману nри використанні фермерсь

ким госnодарством земельних ділянок, які належать на праві власності 
членам фермерського господарства. 

По-друге (як уже зазначалося), вказані норми містяться в розділі 
про праврвий режим земельних ділянок фермерських господарств, і 

наведення в ній прав фермерського господарства, що стосуються ви-
1\ористания не лише земельної ділянки, а й іншої господарської діяль
ності (наприклад, реалізаЩї сільськогосподарської про.цукції), не є ні 
логічним, ні доречним. 
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Аналогічні · зауваження можна зробкrи й Щодо місту ст. 15 Закону 
··обов"язки фермерського г~сподарства та його членів". Крім вІ<а.Зано
го , щпце слід також зазначитн, _ що в ч. t цієї статті встановлено, що 
·~фермqх;ь_~_господарства, у вцасності JJКИХ є земельні ділянки, надані 
їм для ведення фермерського господарства відповідно до закону; ···зо
бов'язані .. -,'' Тут уже чомусь не згадуються члени фермерського гос
подарства, та й йдеться лише про ті . фермерські господарства, "у влас

ності-яких є земельні ділянКи, надані їм для ведіння фермерського гос
подарства відповіДно до за,~ону'.~- На підставі ана,лїзу цієї нрр~ мqЖJta 
дійти висцовку, що nepem~i в ній обов'язки не стосуються фермер. 
ських .~:осподарств, .ЯІQ мають у власності земельні ділянки, що нале
жать до іНших катеrОрій земель, та , нарешті, й будь-яких фермерських. 
господарств взю;:алї. Земельні ділянки, як відом(), для ведення фермер. 

ського господарства внділякпnся не фермерському господарству ._ 
юридичній особі, а ще до проведення його державноі' ·реєстрації neJ». 
даються у приватну вл~с~~ громадян. ам України. Оrже, пк б~~~ 
норми ст. 15 Закону не можуть бути реалізова.Щв практичній діяль~ 

. сті. 
Підсумовуючи викладене можемо зробити настуцні висновц 

Прийняття Закону України "Про фермерське господарство'~ від 19 ч 
вня 2003 р. має неабияке значення як для аграрно-правової й земельн 

правової науки, ~к і для вреrуmовання nравових, орrанізаційннх, ею 
. цомічннх і соціальних засад ведінІfЯ фермерського господарства. О 

нак, ЙQ;ГО НОР,МИ ПрИСВЯЧені вреrу.rі:Юваншо ЗеМеЛЬНИХ ВіднОСИН, :~е 
повній мірі відповідають нормам ~Ішного земельного законодав · 
України, і перш за все Земельного коде.ксу України. · 

Перспекrнвою nодальших наукових розвідок у напрямку обго 

рюваних проблем може бути відnовідне редагування розглядувало 
Закону з метою усунення виявлених невідповідностей. 
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·'Hdt{ioHWlьнa юридична академія УкраІни 

імені Ярослава Мудрого, м. Харків 

ЗЕМЛЕУСТРІЙ ЯК ПРАВОВА ФОРМА 
: ... ..-. 1, РОЗМЕЖУВАННЯ ЗЕМЕЛЬ 

.·. . ' ....... 

Поява баrатоманітних форм власностї на земmо, ліІ<Відація викМО~ 
чної державnаї власності у цій сфері - елеменrи проведеННJf земельної 
реформи :& ' УКраїні, які є досить суперечливими й породжуІQть значний 
масив проблем соціально-економічного, політичного, ідеологічного та 
правового характеру. Зміни, що відбуваються сьогодні стосовно влас
ності на земто, є складовою частиною економічної реформи, здійсню~ 
ваної в країні у зв 'язку з переходом економіки держави до рJІНкових 
відносин. · 

Однією з пайбільш гострих nравових проблем є ВИfІИІЩення кому~ 

нальної власності на землю в результаті розмежування земель держав~ 

ної і комунальної власності . 
· Відповідно до "Основних наnрямів земельної реформи в Україні 
на 2001-2005 роки", схвалених Указом Президе:ита України від ЗО тра• 
вня 2001 р., розмежування земель державної і комунальної власності

оДИн з напряМків реалізації земельної реформи в · країні (8; 2001 . -
N2 22. - Ст. З4j . Стаповлення комунальної власпості на землю відбува
ється в досить складІОІХ умовах за наявності значних проrалнн у пра
вовому полі . Досі не прийнято закон "Про розмежування земель дер
жавної і комунальної власності". ·'Тимчасовий порядок розмежування 
земель права державної і комунальної власності" [8; · 2002. - N!! З І . -
Ст. 1482}, затверджений постановою Кабінету Міністрів від 1 серпня 
2002 р. , не вирішує всіх питань, що є nричиною проблем, виникаючих 
nереловсім у відносинах · Між Jіlісцевимн органами державного управ
ління й oprfufaми місцевого самовря.цування. 

Проекти формування земель комунальної власності тернторіаль
f!Их громад і розмежування земель державної ·й к'ОМунальної власності 

ІІ населеии" пунктах є складниками nроведення землеустрою на місце~ 
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вому рівні. У зв 'язку з чим вироблення критеріїв, підходів, механізмів, 

процедур і nорядку здійснення цього nроцесу вИІ<Ликає теоретичний 

інтерес і набуває nрактичної значущості, а сама nроблема розмежу
вання земель на землі державної й комунальної власності потребує 

негайного вирішення. 
Особливе місце серед питань, що стосуються зазначеної проблеми, 

зай:Має аналіз землеустрою ЯІ< правової форми розмежування земель. 
Будучи новелою чииноrо земельного ~аконодавства, потребує окремої 

уваги, оскільІ<Н при здійсненні цього nроцесу їй відводиться вирішаль

на роль. 

Трансформація земельно-правових відносин, зокрема відносин 

власності на землю, викликає значний інтерес у науковців. Розробха 

проблеми теорії та практики становлення комунальної власності на 

землю, її відмежування від земель державної власності відіграє досить 

ваrому роль [1- 2; 4 -7; 9]. Фахівцями в галузі земельного nрава було 
зроблено спробу визначити сутність права комунальної власності на 

землю, встановити в загальному вигляді критерії й підходи до розме

жування земель, nроте ще й дотепер не вироблено кон~ретних nідхо

дів, · м~хаІfЇ;зhrів і порW)' вказаного процесу. 
Раніше в Україні не існувало комунальної власності . Чинна Кон

ституція України закріпила право територіальних громад сіл, сел~ 

міст і районів у містах мати землю у власності (ст. 142), щопослужило 
nідгрунтям для НИЗІ<Н науковців стверджувати, що комунальна форма 

власності на землю в державі існує. До речі, їх думІ<Н щодо сутності 
цієї . форми власності досить різнилися. Деякі дослідники вважають іі 

різновидом державної форми власності на землю, тому що від імені 
територіальн:ої громади нею розпоряджається орган місцевого само
врядування [4, с. 9]. Вбачається, що в цьому питанні слід nідТримаu 
точку зору В.І, Ацдрейцева та його однодумців - фахівців Інституrу 

землеустрою У.країf{сько} академії аграрних наук, які вважають nраво 
комуналь~ої власноС'Іj на землю сад-tостійною формою власності поряд 
з державною і приватною [І ; 4, с. 9]. . .. 

у зв. я~ку із введенням у дію ЧИНІ;[ ОГО Земерьноrо . кодексу УкраїНІ 
(далі - ЗК), ЯІ<НЙ закріпив на законодавчому рівні комунальну вла~ 

ність на землю, стало можливим на офіційному рівні вести мову np4J 
формування й існування саме цієї форf.{и власності. До набуття чинна. 

сті ЗК більшість державних, комунальних та інших підприємств ве 

мали державних акrів на право користування земе.JІЬними ділянками, а 

їх межі не завжди були визначені чи зафіщ;овані в натурі . Прийнятrя • 
ЗК України формально змінило власника відповідних земель і порядоІ 
користування ними, хоча фактично земель комунальної власності, вiJt 

120 



межованих від інших земель, поки що не існує, а причиною цього є 
nевний правовий вакуум. 

Відповідно до· ст. 83 ЗК України землі, які належать на праві влас
ності територіальним tромадам сіл, селищ, міст, становлять комуналь
ну власність. У комунальній власності перебувають усі землі в межах 
населених пунктів, крім земель приватної і державної власності, а та

кож земельні діЛJІНІ<И за їх межами, на якнХ•розташовані об'єкти кому
нальної власності. Ця ж стаття визначає окремі категорії земель, що 

належать до земель комунальної власності і не можуть передаватись у 

nриватну власність. За своїм правовим станом указані землі виконують 
nереважно громадські функції на користь жителів конкретного населе

ного - nункту, використовуються для належних умов життя його меш
канців, діяльності органів місцевого самоврядування або належать до 
земель, які мають особливу функцію (наприклад, екологічну, історико
культурну тощо). Вважаємо, що слід погодитися з думкою О.Г. Бонда

ря, що саме споріднена сутність державної й комунальної власності 

щодо задоволення насамперед державних і .громадських інтересів 
ускладнює оnрацювання чітких критеріїв nоділу землі [2, · і;_ 80). 
П.Ф. Кулинич сnраведливо відносить зазначені форми власностї" на 
землю до· категорії "nублічна власність"[б, с. 93, 94]. · 

Чинний ЗК України містить низку базових положень стосовно фо

рмування · комунальної власності на землю, як-от: 

а)'чітке закріпленНя переліку видів земе.J1Ь, які nри розмежуванні 
не можуть передаватися з держаВної в комунальну власність; · · 

б) рішення про розмежуваНия земель у межах населе~ пунктів 
приймають сільські, селищні, міські ради за погодженням з органами 

виконавчої влади, а за їх межами - органи виконавчої влади за пого

дженням з в.ідповідними органами місцевого самоврядування; 

в) закріnлення повноважень Кабінету Міністрів України, Ради Мі

ністрів Автономної Ресnубліки Крим, обласних, Київської та Севасто

польської міських державних адміністрацій щодо визначення меж зе
мельних ділянок органів державної влади, державних органів освіти; 

г) перелік джерел фінансування витрат, пов'язаних з розмежуван

ням земель. Із введенням у дію ЗК України виникла нагальнііпотреба у 
прийнятті закону "Про розмежування земель державної і комунальної 
власності". 

Необхідно зауважити, що зазначений раніше Тимчасовий порядок 

розмежування земель nрийнято всупереч Конституції України, яка 
закріпила визначення правового режиму власності виклюЧІІо законами 
УІ<раїни (ст_ 92), не враховуючи вимоги ЗК. А цим нормативно
nравовим актом бу.іrо збільшено на шість видів перелік земель, Які не 
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можуrь бути пе~дані в. .комуиЗf!ьну власніС'!ь, чим, СУТ_І'ЄВО були зву
жені nрава терІП'Оріальних громад, надані Кодексом [7 •. с.З] . Замість 

сільських, селищних, міських рад, -~ доручалося nриймати рішенщ 
про розмежування земель у межах населених пунктів, Ці функції чо
мусь.було передано Кабінету Міністрів України у містах Києві, Севас

тополі, містах oQJЩ~нor~ значення, Р;щі Міністрів Автономної Р_еспуб
ліки Крим :ra. обЩlСІ!ffМ·дW~НИМ адміністраці~ .-:- ~ інших в.ипадках. 
Всупереч ст. 185 ЗК У~їни, ~. віднрсила вчиненнЯ дlй у сфері зем
деустрою до ,фующій державних та інших землев~орядннх .'?Р.n,шіз~цій, 
зазЩtченuй Тимча<;QJЩЙ цормок про р()~.межування . земел,ь ПОІ\.!ІаВ рра 
~р -Щ>ов.едення цієї ,процедур~ на держав$ орrани З<?мельних р~сурсів. 
Щн,. зокрема, доручив Державно~ комітету .. чо земельних ресур 

·Х~~ци.визначити щ>рядок викона~ _ цих Р.І?~і:r. Та~м. .'Ч'fНОМ Оl(таии 
місцевог,о самовр~ були Ф<!1<ТJ,f~~щ .. .ІJЇдЄТОро_нені від, ФУІЦ<uіі 

_щодр розпор.!ЩІ.І_(е~ня землею в. межа-~ с.в.ої~. населених пунктів. 
ВЩповідно до З~кону ,Ужраїни ··hро ; Землеу~іЙ" mдготовКа прое

ктів щодо формування земель . Іфмуналь~оі власносТі ТуриторіаЛьних 
, • • • •• J.. •• V '' оо •,· , 

rромад 1 розмежування земель державнш и комуцальн01 власностІ на· 

селених пунктів є складовою частиною зем!І~устрою на місцевому, р· 

ні [З ; 2003. - .N'!! 36. - Ст. 282]. Ці nроекти визначають місце роз:rаПІУ" 
вання й розміри земельних ділянок, щg знахо)ЩТЬСЯ в державній влао

ності, у власності територіальної rром~, юридичних і . фізичних . · 
за категоріями земель, а також дравоце, _.орrанізаціЩ.е і фінансо~е 
безпечення, строки реалізації та еІ<~:нюміЧну, соціальну й екологі 
ефективність розмежувjlння зе~ель державної й комУнаЛЬної вл~сно ' · 
(ст. 49). Указа~Щіі .Закон не ~кріплює порядку р~змежування · земе~ 
покладаючи це завдання на майбутній. Закон "Про розмежування зе
мель дер~!іної і ко~альної . власності", проеІсr якого розроблено 
фахівцями Інстиrуту земдеустрою Української академії аrрар~их науJ. 
Зrідно з прое~сrом дього Закону роз~ежування земель державно!· ,й 
мунальної вщ~сності по~є у здійсненні організаційно-правових за
ходів щодо, поділу земель д~Р?,КЗВНОЇ врасності на землі територіальЩІоt 

rромад..ізе~і держави, а 1lli<O~ стос~І}но ~~з~ачення і встановленНJІ J 

натурі, (на ~ісцевості) меж з~м.~щьних ДЇJU,!ІОК.державної, й комуналь~ 
власності . Цілком очевидно, що ав!ори проекТу виходили з · того. ufl 
відповідно до ст. 13 Конституції України від імені Українськоr~ на 
ду_ .право власника на земто здійснюють ОрІfІЦИ р.ержавної влади І 

. орrани місцевого самоврядування, що свЩ'Іить про їх рівність прав 1111 
зе~то. тому право територіальних rром:ад не може бути похідним JЇІІ 
права держави. Передачу земель з однієї форм~:~ в.;.1:1сності .цо ін~ 

· ~юже бути здійснещ) лише за умов, КОJ!И землі дерЖавної в~сноСJ1 
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будуть розмежовані на землі територіальниХ rромад і держави. · Що 
стосуєrься визначення суб'єктів права власності на землі державної і 
комунальної власності, а Також хатегорій цих земель; · то зазначений 

проект містить положеНня, тотожnі чинному ЗК Ужраїни. При цьому 
варто зауважити, що зrідно з проектом до земель комунальної власно~ 
сті належать і · земельні ділянки, на яких розміщуютьсЯ 6б'·єкти неру-1. 
хомоГо майна, · яке є спіЛЬною власнісnо територіальної · rромади й 
держави. Підrверджує зазначений законопроект і положения ЗК щодо 
повноважень органів державної влади й органів місЦевого самовряду

вання по розмежуваюnо земель державної й комунальної власності. 

Відповідно до законопроекту розмежування: земель держаВної· та 

комунальної власності повинно здійсюоватися на таких засадах: 

а) забезпечення безпеки держави, поєднання державнИх-і місцевих 
інтересів; 

.• І б) безоплатність; 
в) обгрунтованість; 

г) досягнення збалансованого співвідношеНня еколоrічних та еко
номічних інтересів . Суспільства, забезпечення раціональвого викорис
тання й охорони земель. 

· Ла жаль; у проекті Закону не знайшли свого відбиtrя наступні ва
ЖJшві іфннципи, як-то:· 

- пріоритет належності земель у межах насе.іІеного пункту терито-
ріальній rромаді, за його межами- державі; · · ' 

- принцип відповідальності органу місцевого саМоврядування За 
раціональне й ефектнвне викорисТ-ання комунальних земель, їх· Збере-

ження й захист від деградації; 

- принцип оmимальності, який полягає в досягненні оmимального 
співвідношення в землекорнетуБанні в межах населеного пункту різ
них форм nрав власності на землю, забезnеченні виконання завдань, 
що стоять перед суб' єктами права державної й комунаlіЬної :власності 

на землЮ та їх іНтересів та ін. 
У ·проекті Закону визначено поряДок розмежування земель держа

вної і коМунальної власності, який' с:кладаєrься з декількох етапів: 

а) укладення угоди між замовниками (органами місцевого само~ 

вр.іщУвання,''орга.Нами виконавчої влади) й розробниками (державними 
або· іомунаЛі.нимИ: ·землевпорядними організаціями) щодо розроблення 
nроектів роЗ~ёЖування Земель; · 

б) погодження проектів з органами земельних ресурсів, виконав

ЧИми органами p;lli'тa МісцевИХ державних адміністрацій і затверджеи
Іія. сесіями сіЛЬсьКиХ; сеЛИІЦИИХ, міських, обласних рад; 

. \ 
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в).,в9'ановлення в натурі (на місцевості) меж земель .дер>~~<авної й 

комунальної власності; 

г) посвідчення меж земель державними аІ<ТЗМи України:. 

Передбачає законоnроект і ф~нансування робіт, n01в'язани:х з роз
ГІІЯДуваною nроцедурою. Так, витрати, nов'язані з роз:ме~ванням 
земель у межах населених nунктів здійснюються за рахунок коштів 
місцевих бюджетів, а за їх межаМи - за рахунок коштів ДерJЖавиого 
бюджету України. 

Вадою майбутнього Закону вважаємо переконання розробників у 
тому, що вирішувати спори nри розмежуванні земель можна лише в 

судовому nорядку. Доцільним було б закріпити в ньому погоджуваль
ну nроцедуру розв'язання таких спорів заінтересованими сrоро:нами за 

участю створеної nогоджувальною комісією і лише у в:иnадку недося

гнення згоди рекомендувати звертатися до суду. Нед01ліком заnроnо

нованого законоnроекту є й відсутність перехідних положень, які він 

nовинен містити, оскількн nроцес розмежування державної власності 

на землю є дос:игь тривалим. 

З огляду на викладене вбачаємо за необхідне зробити настуnні ви
сновкн: 

а) становлення комунальної власності на землю, ії розмежування з 

державною власністю за наявнос:rі значних nрогалин у правовому цолj 

- складний і довготривалий nроцес; 

б) розробка nроектів щодо формування земель комунальної влас
ності тер:игоріальних громад і розмежування земель державної й кому~ 
нальної власності населених nунктів є складовою частиною землеуст

рою на місцевому рівні; 

в) nоданий на обговорення Інститутом землеустрою Української 

академії аграрних наук nроект Закону "Про розмежування земель дер
жавної та комунальної власності" nотребує суттєвоrо дооnрацювання. 

П:игання формування земель комунальної власності, їх розмежу

вання з землями державної власності набуває сьогодні особливої зна
чущості й актуальності. Воно nов'язано з необхідністю- вдосконалення 
у маі1бутньому nравової бази діяльності органів місцев·оrо самоврЯДУ

вання стосовно земельних відносин, зокрема, шляхом внесення у най

ближчий час змін до чинного Закону Укр<!їни "Про місцеве самоврЯДУ
вання в Україні". [З; 1997.- .N!! 27.- Ст. 170). Доцільно було б пошири
ти, наnриклад, делеговані nовноваження органів місцевого самоврЯДУ
вання у сфері землеустр.ою. 

На порядку денному постане й nитання про приnинення: дії відпо
відної норми ЗК щодо розnорядження землями державної іІ комуналь

ної власності, здійсюованого до проведення їх розмежуваНWІ, в межах 
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населених nунктів - певними сільськими, селищними, міськими: рада

ми, а за межами населених пунктів - певними органами викопавчої 
влади. Після: проведення розмежування земель державної й комуналь
ної власності розпорядження землями державної власності здійс11Юва
тимуть згідно з ЗК України органи виконавчої. зЛ:ади, а землши 
комунальної власності - органи місцевого самоврядування. Такі нзйа
!СfУЗЛЬніші на сьогодні шrrання землеустрою при розмежуваІОІі зе
мель. 

Список літератури: 1. Андрейцеє B.J. Правові засади земельної реформи і пр!ІІІаТИ
зації земель 11 Україні: Навч.-прахт. посібник.- К.: knma, 1999. - 320 с. 1. Бондар О.Г. 
Формування інституту права комунальної власності в Україні: актуалЬні проблеми 11 
Вісн. Запорізьк. юрид. ін.-ту. - 1999. - Jfg 4. - С. 77 - 84. 3. Відомості Верховної Ради 
України. 4. Добряк Д С., Муховиков АМ., Тихонов А.Г. Комунальна власніСТh на з~r.tлю: 

cynІ~CTh, мотивація, принципи реалізації 1/ Землевпорядкування.- 2002. - Jfg 1. - С. 7 -
12. 5. Кулинич П. Як розмежувати землі державної і комунальної власності // Юрид. ІІісн. 
України. -2003. - l - 7 лют. - С. 8. 6. Кулинич П. Ф. Ефективність nравового забезпеч сп· 

ня земельної реформи в Україні // Аграрне законодавство України: nроблеми ефеХТ!ІІІНО· 
сті І За ред. B.J. Семчика. - К.: Наук. думка, 1998. - С. 93 - 94. 7. Омельченко А. ;земля 
государственная и коммунальная /1 Голос УкраиНЬІ. - 2003. - 22 июля. - С. l, 3 - 5. 
8. Офіційний вісник України. 9. Солярчук Ю. Наукові засади розмежування земель дер
жавної та комунальної власності"// Вісн. Львів. Держ. аграр. ун-ту: Сёр. : ЗемлевnорЯдку
вання і земельний кадас1р. - 2002.-N9 5.- С. 195 - 199. 
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ЗЕМЕЛЬВО-ПРАВОВІ СПОРИ 
В ПРОЦЕСІ АГРАРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 

Запровадження аграрної й земельної реформ протяrом понад 10 ро~ 
ків викликало суrrєві зміни в аграрних і земельних правовідносинах, 

яЮ певною мірою, набувають ринкової спрямованості. Ці правовідно· 
сини є відносно самостійними за своїм характером. Разом із тим nри 
здійсненні сільськогосподарського виробництва базовими є земельні 

nравовідносини, оскільки земля в сільському гоподарсrві - основний і 
незамінний засіб внробницгва. У процесі реформування вони набува· 
ють певної специфіки й новизни, а це, у свою черrу, впливає на вИЮU\

вення конфліктних ситуацій, предметом яких є земельні ділянки ЧІf 
nрава на них. Фактично йдетьск про виникнення нової категорії земе

льних спорів. У загальноприйнятому розумінні земельним споро~ 
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. 
sв!.жаєц.ся особливий вид.правових відносин щодо розв'язання конф.. 
ліІ<ТУ, прв'~аного З nорушенням суб'~~ивних праВі законних imepe. 
сів ~;;щс;нщсі~, зем~льиих діля~ок, землекорис;rу:в~чів,) Тому чисщ оре. 
ІіДарі~ та інших суб' ~І.<Ті~ земельних правовіщюсин. · · · 

Якщо брати за основу сутиі~ь такого внзначеіооі цього 'спору, то 
1\онфШІ.<ТНі ситуЩії, що _вИИИІ<аЮТь у процесі реалізації земеЛ'ьИ()ї · ~ 
ФОрми, можуть бути віднесені до категорії земельнИх спорів. Bo!fR.; 
зокрема, пов'язані з проведенням приватизації землі, mрнманиям зе. 

мель~ сертифікаrів і ~ідведеиням ділянок в натурі (на місцевОСТі) 
які стали об'єктами права . приватної · власності громадян України. у 
таких ·коnфліЮЮІХ · ситуаціях виникає необхідність захисту їх земель.. 
ИИХправ. _ 

Згідно з чинним законодавс;т.вом спори, з приводу паювання земещ, 
t<олективної власності, а також спори, цов' язані з в:цділенням земещ... 

иих· чаеток: ·(nаїв) у натурі, ·та деякі інші вирішуються в судовому no.. 
ряДКу [4, с.269, 288]. На сьо:rодіІі··-вони набули значиого поширеННІ: 
Узаrальненщ_l судової пракщки п,оІ<азало, що з проаналізованих 11235 
цивільних справ 6790 становлять саме сnори щодо приватизації земщ_ 
її усnадкування, 3355- передачі nриватизованої землі в оренду, 33 _ 
відшкодування збитків, завданих П власНикам, 1057 - nорушення пра. 
вил добросусідства nри користуванні · нею. Багато сnорів виникає та
кож з приводу одержання сертифікатів на земельну частку (пай) [14, 
с.27]. . . 

Про акrуальність піrіань, що стосуЮться забезпечення земельна 
прав суб'єктів у nроцесі ''Здійснення аГрарних перетворень, свідчать 1 
останні nарламенrсьЮ слухітя "Про стан дотримання законодавСТІІ 
України щодо видачі державних актів_ на nраво прива-rкої власності 8 
землю, сертифікатів на ~емелЬuу ·іщ6-Ісу (пай) та їх обігу; цро дотрІ
манш законоДавсТва Уіфаїни щодо· виділення у натурі, ·використанна-J 
обігу земельних ділянок сільськоrосподарськоrо призначення", а 
якИх було зазuаЧен6, іцо, nочинаючи з 1992 р. в Україні приватизова81 
15~-~fмЛН. З~мeJfi.mix Діті:Нок Площею 3,4 млн. га. Але за Цей же '4іс 
13идіuю mUh~1 2,9 мЛН: державниХ аКТів на право приватної власності • 
З~мJПО,· що СТ'аисівm'ь лише 25;4% від числа rромадІО!, ·m npнвantf' 
вали свої земеЛьні діЛЯНІ(и, і 22 % - яКі :мають право на таку Щ:Н-tва11-
зЗЦіЮ [3, с. 5]. · .:;.. .._, · 

· Проблеми щодо вврішення земе.Jrі.ниХ спорів уже були об'єtсrааІ 
на)тКов_Их досліджень'. Зокрема, віівченНю цих питанЬ Присвячені праі 

· і:().' Ікоющької [5], В .І . Романова [Н)1; м:Осокіна [8] та ін. Однак; ф 
х6вvю4и значні зміни в земельному Законодавстві, проведекия земеіt 
. НОЇ. реформи, можемо КОНСТатувати; 'іцо В ЗеМеЛьНИХ правовідноСИВІJ 
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сталися значні зміни, зумовлені відмовою від виюпочної державної 

власностj, .~ зІ?А{лю, зак~і;Іодавчим закріnленням ~н~;жиниості · Фо.І?м 
власності на. цеЦ . об'єкт природи. Тому в сучасЩІ(f.. умовах поnереДНі 
досліджеНня проблем внрішення земельних сnорів хоча й мають важ
JП[Ве зна~ення:, все . ж таки nотребують нового· nогляду й наукового 
вивчення. 

·"'з -t·' .. , \ . 

OкpQfi цитання:, що в~:;.ь у npgцect .а~арних nеретворень, 
досліджуються сучасними науковцями відnовідної галузі [6; 7; 9; 11]. 
Разом із тим практиКа розв'язання земельних сnорів nотребеє поДаль
шого аналізу і ~·ясу~ния їх юридичної nрироди з ме-гою утО~ения 
методі-в "і nід'\одів щодо їХ рqзв 'яза'Ння. · · · 

.~eмo·ruo 'вивч~НИЯ, П<>~у~;J~Ме~~ cnog~! JIICi В~Ь ! 
nроцес1 ЗДІИсне~ня земельно.1 реформи, ;Jorqx;мa ·! . ~рному ceкr?pt. 

• • • • • .,. • ........ .. . • -~ •• ) ''" • о 

Названа категорІ,JІ: спорІв ~JІЯІЩЯ~ься в рtзнщ аспеуqах: при сЮІадаіІнІ 

списку-до~~!о/ ,д~ дер._ж.авноr~ almt"~a Пр.~о ~ол~ІО-~іі~ї. в~асн~~~~а 
землю; ПР~. отрІЩ"аюп ~~адя:щ~ми земельних_ сертифнсаnв 1 видшенЮ 
земельної ді~ в натурі (на місцевості) -!9щ~: Подібні сnорИ хара'к
теризуються сnецИфічними .. особливостя:ми, яісіJ~~о~ свій' Прёі~) 
.наступном~. . . u · • • .• • . . , , 

СертифІкат на земельну частку (пан) - нове nравове nоюптя, не 
відоме раніше чинному законодавству. Введення його в обіг nов'~Зано 
з прийняттям Указу,Президента" Украї~ вЩ 10 листопада J994 р. "Про 
н~відкладні заходи щодо nрискорення земельної реформи у сфері 
сі~ськоrосnодарс~кого виробннцтва" - [15 ; 1994.- N!!176.- с.2], який 
фактЛ.Що запо~тКував приватизацію земель сільськоrосподарськоrо 
nризначе~. На його підrрунті почала здійсНюватися передача земель 
сільс.і.когосnодЗі>ськоrо призначення з державної , в колеrіивну 
власність· Юі)Идичних осіб - сільськщосподарських ТоВаровИрОбнИків . 
Н?Ступннй .Указ Президента Українн ' ''Про порядок паюаан'ня: земель, 
ne~ у 1\ОЛеКТИВну . . власність СіЛЬСЬКОГ()СПОдарСЬКИМ 
nідПР;єм'ст~і організаціям'' від 8 серпня 1995 р. [15; 19!}5.- N!!l21. ·
c.3] став базовим для паювання земель. Після передачі останніх )""1tо
леuивну власНіСтЬ ' зrідіrо з цим' Уісазом було ї1ровеДенІ) визнаЧеіrfія 
розміру. Земельної частки (паю) кожн<;>го суб'єкта. з В.ІІДаЧеЮ й9Му 
іменного с~ртифІr<ата на право на цю земЛю. Паювання ·з~мель . саме й 
nередбачало вИзначення розміру земельної 'ЩСТКН (паіо) І! ко.Лекіивній 
власності на землю кожного члена (в тому числі й nе~сі'онqщ) ко:Лек-
11mного сільськогосnодарського підПриємства, ксіоnері11.Щу: аКЦіонер-. . . . .. - ... .. \· -~ . 
Horo товариства без видшення земельних дtлянок у натурІ (на 

~~ісцевості). Земельний сертифікат- це докУМент, ЯісИй песвідЧУЄ riJ?a
вa особи на земельНу частку (пай) і містить віДомосТі про і1варnСтЬ' і 
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розмір в умовних :кадастрових гектарах. Відnовідно до Указу земель118 
частка (пай) могла виступати об'єктом лише таких дій ії власника, ц 

купівля-продаж, дарування; міна, успадкування й застава. У подаЛІ,.. 
шому згідно з законодавством їі можна було передавати в оренду. Qr.. 
же, такі дії зводяться лише до правомочності власНйІ<а розпоряджатисж 
земельною часткою (па:єм). Зрозуміло, що таке тлумачення правомоч. 

ності власника земельної ·частки (nаю) не є тотожним правомочноСТі 
власника земельної ділянки, який має право не тільки розnоряджатися, 
а й володіти, користуватися нею. 

За своєю сутністЮ такий сертифікат фактично надає право ·вимоnr 
виділення ·в наJУРі (на місцевості) земельної ділянки власникові зе

мельної частки (паю) . Право ж власності на цю ділянку засвідчуєтьсt 

державним актом на право приватної власності на землю . То ж, вихо
дячи з чинного законодавства, можемо стверджувати, що найбільІІІ 

доцільним способом розпорядження земельною часткою (nаєм) є 

виділення ії в наJУРі у вигляді земельної ділянки і отрим<)ННЯ замісn 

земельного сертифіката державного акта на право nриватної власносtі 

на землю : адже лише він гарантує право власності, що дозвоJІ.ІЄ 

суб'єктові в повному обсязі реалізувати свої права щодо належної iiQo. 
му земельної ділянки. 

У зв' язку з реорганізацією колективних сільськогосподарських пiJt. 

приємств у ринково орієнтовані структури згідно з Указом Презндеиrа 
України "Про невідкладні заходи щодо прискорення реформуваНІІІ 
аграрного сектора економіки" від З грудня 1999 р . [15; 199. - N2 230.
с. 4] відбувалася масова передача власникамн земельних часток (паїв) 1 

оренду сільськогосподарським приватним, приватно-орендним Ш.. 
пр:иємствам, сільськогосподарським товариствам з обмеженою відпо

відальністЮ та ін. Водно~ас з огляду на вимоги Закону України ·'Про 
оренду земель", [15; 1998. -N2 204. - с. 1] який об 'єктом оренди вважає 

• І • • • 

лише земельну ДІлянку, виникає питання про nравом1рюсть передаЧІ І 

оренду земеЛьних чаСТQк (паїв). Адже вони (як умовна частка землі, 
роЗміри й ~сце розташуВання якої на місцевості не визначено) фактв
чно не можуть бути об'єісrом оренди. Але, незважаючи на це, наказОІІ 
Держкомітеrу України по земельних ресурсах від 17 січня 2000 р., .N'! 5 
затверджена й зареєстрована в Міністерстві юстиції України 23 лютоrо 
2000 р., N2 104/4322 форма Типового договору оренди земельної част
ки (паю) (14, ст.331]. Така снтуація вимуШена, а зумовлена вона необ
хіДністю забезпечення інтересів власників земельних сертифікатів. 3 
урахуванням тимчасового характеру сертифіката на законодавчо)&J 

рівні. створюються умови, за яких земельна частка (пай) стає nредмо' 

том оренди . 
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Відповідно до У.казу Президента України від 8 серnня 1995 р. "Про 
порядок nаювання земель, nереданих у колективну власність сільсько~ 

госnодарським nідприємствам і організаціям" nраво на земельний nай 

набули всі особи, які були членами колективних сільськоrосnо,мрс~~ 
ких nідnриємств на моме:нт nаювання землі і яких внесено до списку; 
що додається до державного акта на nраво колективної власності на 

земто. Отже, хоча nроцеси nаювання земель і здійснено, але ж nрава 
значної частини громадян (сільсьІ<Нх жителів) залишилися nорушени~ 
ми або ж невизначеними. 

Як видно з названого У.казу, для набуття nрава па зем~ну частку 
(пай) необхідно, n~nepшe, щоб особа була членом .колепив!Іоrо сіль
ськогосnодарського nідnриємства, по-друге, - внесена до ~nиcl<Y осіб, 
що додається до державного акта на nраво колективної власнос;rі на 
земmо, і, nо-третє, щоб nідnриємство одержало . зазначений акr. Але 
зазначені вище умови не зав)ІЩИ витрнмуються:·. буває. ·Щ() nісля рі
lUення загальних зборів членів недержавного сільськогосподарського 
nідприємства державний акт на право колективної власності тривалий 
'Іас Не ВИДаЄТЬСЯ або ДО моменту ЙОГО видачі ІрОМадяНИИ ПОМер Тli\ .. i_lf,, 
!<рім того, трапляються випадки, коли такий акт було одержано юри~ 
ДіfЧНою особою після вибуття з членів колективного сільськогоспо
дарського підприємства громадянина, що був внесений до списку, до
даного до нього. Таким чином, цей громадянин не набуває права на 
земельну частку (пай), оскіль:ки виникнення суб'єктивного права 
Іtов 'язується з обов'язковою видачею державного акта иа право колек~ 
11fвної власності конкрет:рої юридичної особи і включення rpoм,~-
Ira ДО СПИСІ<у-додатку ДО ЦЬОГО акта. · . ····. 

·, ·.· Паtовання здійстоється тільІ<И nісля передачі земель у .колектИвну 
11JІасність конкретній юридичній особі, що підтверджується державним 
<11\fом на nраво колективної власності. Можливі й інші ситуації. На.
ІtрІП<лад, якщо . на момент видачі сертифікатів особа, яка була раніше 
11lіесена до списку, доданого до держЗІшого акта на nраво колективної 
ІІJІасnості на землю, згодом вибула із членів колективноrо сільськоrос
ttодарського підприємства, вона не втрачає права на пай і може зверта
'~'Іrся до заrаЛьтіх зборів цього підnриємства за реалізацією свого. дра
ІІа . . .. 
. Хоча наявність сертифіката і дає nідстави. для.отримання земельної 

:Jlлнки на місцевості, dднак, як свідчить nрактика. його власник. я:кий 
1 ~ив бажання отримати земельну діяляпку в натурі, ч&сто стикається 
с ?евними труднощами. У та~а~х виnадках теж порушуqься 
Уб єктивне nраво власника на земельну частку (пай). 
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Найчастіше позови про- · право на земельну частку (пай) 

пред' являють спадкоємці nомерлих батьків, які в період розпаюва~ 
були колгоспними пенсіонерамн і з різних причин не були внесені .цо 
списків осіб, доданих до державного акта на nраво колективної влас. 

ності на земто, або якщо й були внесені, то на час видачі сертифіка'J'8 
уже nомерли. ' ., · · 

Оскільки земmо одержано у зв'язку з проведенням П розпаюва11111, 

виникає потреба з'ясувати, чи було у спадкодавця· право, ЯІ<е мог.110 
усnадковуватися. Верховний Суд України у своєму рішенні по сnравц 
про земельні спори дотримуєrься позиції, що у випадках, коли до о.цо. 

ржання державного axra на право колективної власності на земmо І 
складення в установленому пор.ццку списків членів холективноrо сі.Jп,.. 
ськогосподарськоrо підприємства, які мають право на пай, член цього 
підприємства помер, частка землі на нього не виділяється і, зрозуміло. 
спадкування виключається {12, с.29}. Земельний nай також можуn 

одержати спадкоємці тих членів колективних сільськогосподарсьkJІ:k 

підприємств, які ·мали таке право, але померли до моменту видачі зе. 

мельних сертифікатів. . . , 
Розв~язання таких спорів у правозастосовчій діяльності BИJ<JJНiall 

охремі складнощі. Це ·ПСВИОЮ МіроЮ ПОЯСІПОЄТЬСЯ ТИМ, ЩО правоJі 
приписи стосовно вирішення цієї категоріі земельних сnорів недое» 

налі. Законодавство містить положення щодо цього nитання, але ВОJІ8, 
на жаль, неоднозначно тлумачаться, а окремі з них наві'tЬ ·nротиріча6 
одне одному, характеризуються неузгоджеиі<mа, переповнені відсНJJОоо 
чнимн нормами тощо, що, у ·свою чергу, стає досить · суттєвою перо

шкодою для захисту nорушених чи оспорюваних nрав. і.зщюнних-інrе-
ресів громадян. :н~.: 

Практика ж nоки що не сформувала єдиного nідходу стосовно • 
рішення земельних сnорів у· процесі-аrрарних перетворень .. ОчевНДНІ8 
залишається те, що ця Кзtеrорія спорів з урахуванням труднощів * 
розв'язання, -але необхідності забезnечення земельних прав .громада, 
неодмінво ··nовннва :вирішуВа:rнся в судовому порядку. Таку" пrоиціа 
займає Державний І«>мітет УкраШи' по земельних· ресурсах, . який 
"Методичних·рекомевдаціях щодо паювання -земель, -nереданих у_.. 

лектнвну власність сільськогосnодарським nідприємствам і організа.Jі. 
ям" (4, с.266-269] і в "Методичних .рекомендаціях щодо порядку nept' 
дачі земельної частки (nаю) в натурі із земель колективної власноСІЇ 
членам колективних сільськогосподар~<tьких nідnриємств і організаціІ' 
(4, с.281-288] закріnив правові приписи щодо доцільності розв'язаНІІІІ 
названої категорії сnорів саме в судовому пор.ццку. Згідно з ПостаJІО' 
вою Верховної Ради України "Про nрискорення земельної реформи 11 
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!ІРJ{Ватизацію землі" від 13 березня 1992 р. [1, ст.З55) нормаПІВні до
І()'Ментн і вІ<аЗівкн цього ореану з питань рефорМ)'ВаННЯ земельних 
відНосин, JІК.і не суперечать законодавству України. є обов 'язковими 
J1IVI внконання місцевими органами влади й уnравлі1001, власниками 
землі й землекористувачами незалежно від форм влас~~:ості й відомчІ?ї 
І!Іl.JІеЖНОСТЇ . 

Практика свідчить, що nоновленю: nорушених земельних прав 

суб ' єктів у судовому nорцку є більш ефеІСТИВинм, КВ8Jrіфіжоваинм. До 
речі. треба мати на увазі, що Конституція УІ<рЗЇИИ (cr.124) віднос~ь 
до судової юрисдикції всі без виюrrку спори. у тому числі й зеwелью. 

Крім судового виріmеНШІ земельних спорів чинне законодавство 
nередбачає й адміністративний. Зокрема, органами місцевого самовря
дування відповідно до ч.З ст.158 Земельного кодексу Україин 
розв ' язуються конфлікти щодо меж зем:ельних діляно~е, які перебува
ють у власності й користуванні громадян, додерЖЗННІ останніми пра

вил добросусідства, а також розмежуванни меж районів у містах. 
Певними nовноважеВЮІМИ щодо розrтщу зе~ельннх спорів 

наділені органи виконавчої влади з nитань земельних ресурсів. Зrідно з 

ч.4 ст. 158 Земельного кодексу України вони вирішують КQнфлі.Істи 

стосовно меж земельних ділянок за межами населеНІІ)( пуІПСІ'ів, вста
новлення обмежень у використанні земель і земельних сервіtуrів. 

· У сучасних умовах, різноманіття і складносtі земе.nьних відносин, 
їх принциnової новизни сnіввідношення між адмініСІративним і судо
вим розглядом земельних спорів nоІІНННО зміюоваntся ка kОрИСТЬ 
останнього. Тенденція до поширенНJІ цього процесу Звайпша своє від
биrгя: в постанові Пленуму Верховного CyJIY України "Про прапику 
застосування судами зем~ного законодавства при розгтщі цивільних 

справ" від 25 rрудня 1996 р. [2, с. 2], в ЯІСій даються рекомендації щодо 
вирішення. Однак перелік земельних спорів, JOri підл.nаюn судовому 
розгляду, вказаний у зазначеній постанові, на сьоrодніnпrій день є до
сить неnовним, а окремі їі nоложення не відповідають вимогам нового 
Земельного кодексу України. 

Аналіз правозастосовчої практики щодо · розв'!ЗЗJІКя питань npo 
nраво особи на земельну частку (пай) поіазує~ ·що в різнні)>еrіоиах 
країни' судами заС'І'Оt'овуються неоднакові nідхоДи до розrлsщу відпо
відних nозовів. На жаль, сnецифіка цієї категОрії спорів не знайшла 
належного обгрунтування й у згаданій постанові Верховвого CyJIY 
України. · 

Наведене свідчить про нагальну потребу у досліджеюrі й узагаль
ненні судової практиІ<И, яке могло б знайти своє відображення і бути 

Закріnлене новою. ~~ов~ю .. ~е~ Верховвого CyJIY України. 
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Адже чинна постанова не дає однозначних відповідей з приводу біль
шості питань, що виникають nри вирішенні земельних сnорів, 

nов'язаних з реформуванням в аграрному секторі. 

За сучасних умов розв 'язання земельних конфліктів залишаєтьс• 
суттєвою проблемою не лише для громадян, а й для судових органі•. 

Це є · паслідком недостаПП>ої nравової вр~.J:У-льовщюсті земельних від
носин, відсутності єдиного підходу до їх ~ирішення і, як уже зазнача

лося, деяких неузгодженостей нормативно-nравових актів. УказаІІа 
обставина стає суттєвою перешкодою для захисту порушених чи .оспо. 

рюваних nрав і законних інтересів громадян; · У зв'JJЗку з цим ·варто 

було б всебічно розглянути nропозиції деяких пр.авників щодо СТВQ.. 
рення спеціалізованих земельних судів, яким. ЯК· вбачається, більІDІ 

під силу глибоке вивчення і кваліфіковане вирішення земельних спа. 

рів. Про доцільність існування таких судів СJІідчать. також не тільq 
історичний досвід України, а .й практика деяких зарубіжних країн. 
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СУБЬЕКТВЬІЙ СОСТАВ ЕСТЕСТВЕННОГО 
ЗКОЛОГИЧЕСКОГОПРАВА 

Аюуальность разработки поставленной проблемьІ определяется необ
ходнмостью установления точного и последовательного понимания суб-
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1><JКfOB естесrвенн:ого права в зкологических отношениях, вьІЯВJІения спе

LtИфических особенностей указанньІХ субьекrов при осуществлении есте

сrвенньІХ зкологических прав, исследованИя их .классификации и пр. 
Целью статьи является формулирование научно обоснованньІХ вьІВО

,дов огносительно поюtrіІя субьекrов естесrвеННЬІХ зжолоmческИх прав с . 
учеrом положений позиrивного и естественного права, а таюке исследо

вание их сущности, содержания и .классифlООЩИЙ. 
В соотвегствии с поставленной целью рассмюриваются следующие 

JІЗучнЬІе задачи: анализ и обобщение в зколоrо-правовом аспекrе научю.ІХ 

исследований по данной темаТИІ<е; исследование в сравниrельном acneкre 

субьекrов позиrнвноrо и естесrвенного права в зколоrии; вЬІЯВЛеШІе осо

бенностей правового nоложения субьекrов есrесrвенньІХ зкологических 
nрав; предложения по совершенствованию законодательства и системьх 

органов, осущеСТВJІЯЮщих защmу данНЬІХ прав. 

ПоставлеИНЬІе задачи важньr для исследовательской работьІ в области 
ме только зкологического, но и других 01раслей права. Их ре'ШеШІе имеет 

значение для судебной пракrнкн, правольной разработки н оценки норма

nmно-правовьІХ актов, составляющих dcltoвy позитивного зкологичесжого 

nрава, совершенсrвоВЗІfІІЯ: зкологическоrо законодателЬС'І»З, зколоrичес

кой полmикн государства: 

Теоретическая и практическая основа статьи базируется на работах и 

вьІВОдах таких }'чеНЬІХ в · различнЬІх сферах права, как С. С. Алексеев, 
С.Н. Браrусь, П.Г. Виноградов; Н.В. Виtру.к, Е.А. Лу:кашева, Н.И. Ма-
1)'Зов, А.В.Мицкевич, П.М. Рабинович, Ю.Н.ТоДЬІЩ И.Е. Фарбер, 
Г.Ф.Шерmеневич, Л.С. Явич [См. : І: 5; 7; 8; 12; 13; 14; 15; 18; 22; 23; 25; 
27] и др. КоМІVІекСІіоrо ... исследования суб-ьекrов в зколоrическом праве не 
проводилось, но их анализ наряду с юучением ННЬІХ проблем осуществ

ЛJІЛИ В:И. АцzІрейцев, ' М:И. Васильева, В.В. Петров, Сд Кравченко, 
Ю.С. Шемшученко [См.: 2, с. 201-217; 6, с. 7-10; 17, с. ІЗО; 11, с. 28-38; 24, 
с.ІО -13, 17~ЗО, 43-55идр.]ндр. 

Субьеkт в философии рассматривается как разумное сущесrво, ода
ренное1соз-юuіием, воЛей (т.е. человек). Под суб'Ьекrами в общем понима

ІІИИ права разумеются лица, орrанизацин, предпрІDЛ'ИЯ, учрt:)!Ще1ІЮІ,' вьхс

Іуnающие ноешелями nредусмОІренНЬІХ законом прав и обязанностей 

(т.е. все, на кого расПJЮС1Раняется право) [15, с. 12]. 
С nозиции nозитивного права суб'Ьекr - ЮfДИВцд или орrа:низация, т.е. 

ЛІЩо, которое на основании юрцдических норм моrут бьrrь, как правило, 

У'Іасrником правоотношений - обладателем субьекrивНЬІХ прав и обязан
Іfостей, носителем юрцдической ответственности. ПредпосьІJІКой приоб

ретения и осуществления лицом субьектиВноrо права и юрцдической обя
занности, отвеrсrвениости является его юрцдическое свойство - правосу-
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б'ЬеІGНОС'І'Іt. При наличии у него права суб'ье:кт потенциально способеа 

бьпь участником nравоотношений. Правосуб'ьекnюсrь складьrвается из 

правоспособиостц дееспособности, вмеияемосrи, в оrдельНЬІХ случаях -
делшсrоспособности [См.: 19, с. 134; 21, с. 355, 356; 9, с. 338 ндр.]. 

ЕСJПІ есrествеЮfЬІе права захреІUІеНЬІ в зкологическом законодательс. 
тве, то они обреrают форму позиrивного права (т.е. сrановягся норматив

НЬІМН субьекrивИЬІМИ правами), лозтому общие поЛожения теории права 
приемлемьх к ним. Но понятие суб'Ьектов правоотношений и субоектов 
естествеииого . права в зколоrии не всегда тождественнЬl. Во-первщ 
зколоrическне правоотношения - зто не единсrвенная: форма реал:изациа 

норм зколоrического права. Зкологическне субьекrивньrе права невозмо
ЖНЬІ вне правоотношений, а есrественньІе (поскольку они рассматрившо

тся как общие социаJ1ЬНЬІе возможности независимо or их rосударствеи.. 
но-правового признания) могут сушествовать и вне правоотношений. Пра 

зтом естествеННЬІе зколоrическне права могут либо реализоваться через 

совокупность кошq>еІНЬІХ субьекrивнЬІх прав во всех отраелях обьектав

ного права, либо остаrься таковЬІМИ (доюр~ой, КОІЩепцией, внезаконо

дательНЬІМ правом) и не уrратиrь своего значения . в ·правопоннманин. 
правосознании счиrаясь ~положениями .. 

Во-вторщ иекоrорьrе субьекть1 есrественного зколоrического права . 
(деrи, не достиrmие совершеШІолетия, душевнобольнь1е тодн) не мoryr 

QЬП'Ь- · суб'ье:ктами определеиного . :круга зкологическнх прщюотношениі 

(ІІОЗИІИВИого зколоrичес:коrо права). ЕстествеННЬІе зколоrическне права 

присущи человеку с момента рФІSЦ~ния независиме or его правосубьекr
ности, а некоrорме субьекrивньІе {позиrивНЬІе) права - только в опре,де. 

ленном возрасте. 

В-1реТЬИХ, І(3)ІЩЬІЙ rражданнн вЬІступаеr субье:ктом есrе~нноrо 

зколоrическоrо права, но не всегда является участником правоотношений, 
чrо также обуеловлево спецяфикой прироДНЬІХ обьектов. Например, по
требление атмосферного вщдуха, получение морального и зсrетическоrо 

наслаящения or общения с природой, удовлеrворенне некоторьІХ ре:креа
ЦИ9ВНЬІХ, щцоро~НЬІХ и НИЬІХ жизненно ВЗЖНЬІХ потребностей не 

связань1 с -.возникновение~ общесrвеННЬІХ отношений, которЬІе мoryt 
бьпь предметом ррщювого 'регулирования. Отношения в сфере охраНЬІ f 
защиrЬІ зтих (как закреnлеННЬІХ, rак н не за:крепленньІХ в законодательсt'\" 

ве) подлежаr правовому реrулированmо и защиrе. Но способЬІ правовоі 
защиrЬІ при зтом различньІ, чrо обь,1Іс.няется особенносrями внезаконод;t!' 
тельВЬІХ есrествеНИЬІХ зколоrичесюр< црав. На практике для зто го в~ 

зможно прямое применение прщщипа верховенства права, за· 

крепленного в ст. 8 Конституц.ии У.~раииЬІ. 
СубьекrЬІ есrественноrо зкологичесЩ>го nрава можно дифференциро-
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8ЗТJІ· на два вцда - индивидуальнш (физические лица) u коллективнш (об
ьединения лиц). К перВЬІМ ОТНОСJІТСЯ rраждане, ШІОС1р8ННІіІе .. ~. 

JІИЦЗ с двойньІМ ~нс:пюм. Ко второму - общr.инения ицдявщаль
fІЬІХ cyfu.eкroв: парrии, коЛJІеюивЬІ предпрюrrий, учреждений, орrанюа
L(ИЙ и другие формирования. Они мor-yr бьrrь ІСаК rocy дарсІ1ІеН1ІЬІМИ. так и 
неrосударственньzми. Круг иегосударствеНІІЬІХ орrаюrзаций в сфере зко
лоrии достаточно широк и разнообразен по НЗІІравлеинОС'Пf своей депе
дьности. Например, "Зко-право-Харьков", "Зко-право-Львов", "Зко
право-Киев", Всеукраннсжая зкологическаs лиrа и рц других. Да.ннЬJе 

обществеНИЬJе организации используют следующие фор:мьr учаС1ЮІ '06-
щественности в прИНJПИИ зкологически значимьzх решений: рефереццум; 

обращения rр3)ІЩЗИ; работа с депуrатами; обществеННЬІе (пубJІИЧНЬІе) 
с.rtушания; сборЬІ rр3)ІЩаИ по месrу жительства; прИВJJечение зксперrов от 
общеетвенности в рабочне rруППЬІ, сСУ.WіННЬІе органами государственной 

власm по зхолоrическим: вопросам; участие в проведении государсrвен

ной зкологичесхой зжсперrизьг, обществеиную зкологнчесжую з.ксперти
зу; собрания, мкrинщ mествия, демонстрацини др. 

С реализацией функций государства связана депельиость rосударст

веННЬІХ субьеЮ'ов. К ним относJІТСя орrаньz государствеІПІого управления, 

должностиь1е (служебНЬJе) mща, rосударственньrе орrанизацнн и НИЬІе, 
деятельность которьrх связана с зкологией. Зrим отнощеНЮІМ присущ 
властно-nолиrичесЮІЙ хараЮ'Ср, однако положеНWІ есrественно-правовоjі 

докrрИНЬІ проJlВJІЯЮТСЯ в их зжологических фуНІЩИJІХ .. 
· Следует отмеrиrь, чrо •некоторЬІе коJVІеХТИВНЬІе cyfu.eiCJ'ЬI, 3ЗНИМаІО

щиесж хозяйственной · зrrолоrической деятелькос:п.ю, обретают ст.пус 

юр:идического лица (например, ВсеукраинСІСаІ зmло~ лига, орга

низованная в 1997 г., обьсщиняющая .более 10 n.к:. ·~В.:ІJ : 2003 г. -
КрЬІМСЮlЯ республихансжая и 23 облаСТНЬІе орІ'3ІІИЗаЦНИ и· цеюрьr в горо
дах КИеве и Севастополе). ~йчас н11счиrьrвается более ;що городсхих и 
районнЬІх цеН1рОв во всехрегиОШL'\'і У.краиньt [10, с. І] . /. · . 

ЮрцдическИе лица тахже являются субьеІСІ'ЗМИ естественного ~ 11 
сфере зкологичесІ<ИХ от.ношений. Во-лер.вьrх, .·ЗКОЛОІ'И'JССІQ~е \ ~ 
дюсrующие неооходимос:п.::возннкновеQШІ ЮРІWІЧеСІФГО· JJЮ!,З, ·.СВЯЗЗНЬІ с 

аІО'ОМ ІІОЛСИЗ'ЬЯВЛСНЮІ физических ЛИЦ,... ИХ ~Й С целью, реализа
ЦИИ зжолоrюІЄСЮІХ 'kОЛЛеrсrивИЬІХ и шrдhаи.цущu.иwх mrrepecQJІ, , 1B<r 
вторьrх, . f9ридичесжос .JDIЩ) рассматриваеrоя ІШК ~ с;оwwльно
зкологичесжая реальность, nо:лому rcUOI<e есхестве.ина ero. ~рб
носrь, каки ИЦЦИJЩЦЗ, . которая рассматрЩЦІ.еrси.~ общая и специальная . 

.• ЗmлогичесІ<ЗJJ правоспособность- зто абстраЮ'ІІаЯ возможность (жа
тегория) . Іfубьекrа nозиrивного и естеетвешюго з.кологического права 

11Меть субьекrивНЬІе и естествеННЬJе nрава и обязанносгн or роящення до 
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смерrи. Она представляеr собой прннадлежащую каждому лицу возмож
ность обладать зколоrичеСЮ[МИ nравами и обязанностями, имеющими 

неотьемлеМЬІЙ и неоrчуждаемьІіі .х::~ракrер и обеспечивающими единство 

частньІХ и nубЛИЧНЬІХ зко.тюrиче::ских инrересов в сфере охраньr окружа

ющей природкой средьr и приш.длежности nрироДНЬІХ ресурсов. Будучи 

неотьемлемой от личности, она :имеет общий и универсальньrй харакrер, 

ее невозможно лишиrь, прекратІ8ТЬ либо оrраничить. Такие харакrеристи

ки присущи и естественньІМ з::кологическим правам. Рассматриваемая 
nравовая категория имеет ЮІоrо общего как в позитивном, так и в естест

веІШом праве, хотя поюrrие прааоспособности более тяготеет к законода

тельству, так І<аК обІЩUІ правосr:rособность напрямую связана с действу
ющим законодательством, предс:::тавляя собой предусмотренную нормами 

права ' способиость владеть чем•18Ибо. .. . 
Категория специальной праеосnособности, проявляющаяся в естест

веННЬІХ зкологических nравах, ЕІ требующая необхоДИМЬІХ знаний, также 

связана со способностью, приС}JЩей специальньІМ субьекrам. Правоспо

собность юридических ЛІЩ всеrд,а сnециальнаJІ;' 
В зависш.tосrи от видо. субо ектов в зкологии вьщеляются естествен

ньrе права человека, семьи, нaцz..Ju (народа), u других социальньІХ общнос
тей (классов, прослое~ групп, общественньІХ обьединений, трудовьІХ кол
:Іtект'!вов: и др.), всего человечества [26, с. 543]. Вопрос о мног.осуб-ьект

ности ·в сфере естествеЮІоrо права в зкологических и иньrх отношениях 
яВляеrся дискуссиоННЬІМ. Наибtолее nредпочтительной является позиция, 
кот(ірая вводиr в круг cyfuexтoвs естеетвешюго права не только человека. 

Вопрос о nравах личиосги, 'ЧеЛОвеКа; rражданина, суб-ьекта уже расс
матривался в научной mrrepaтype (См. : 13, с.бб-79; 23, с. 39-46 и др.] .. 

Наиболее nриемлеМЬІN .ІІІ.ЛQется nодход, где категория "суб-ье~" не 
содержиr в себе каких-либо биолоrнческих свойств; в отличие·о:Р"ШUІ;иви

да, человеІ<З и личности, она МІ8:огозначна и употребляеrся в самЬІХ разJПІ

чньrх контекстах, связях и отне>шениях, требуеr всякий раз коЮ<реrноrо 
подхода. . , 

АС.Шемшученко таюке не следовал сущносrь соотношения ,понятиіі 
"nрава человежа" и "праІ!З rра..ящавина". · Первое относил преимущество 
nримеюrrельио к правам ІЩДИІІІид,а на межцународиом, а второе - на вну· 

тригосударствеином ·уров11е. В последнем случае соответствующие права 

обусловленьr юрИДичеСкой rq»ннадлежностью лица к государству, т. е. 
ині:ти1уrом rр3)ІЩ3Иства. Но 'І8С1д человеком в таком случае понимается 
граяща1ПЩ права которого зак:реІ111ЛЮТСя и обесnечиваются соответству

ющим государством [24, с. 17]. Важно отмеrить, что зта мьrсль бьrла вЬІС' 
казана учеНЬІМ в 1989 г. - до ПІризнания идей естествеІШоrо права, закс· 

нодательsоrо захреплеНКІ PJW3 естественньrх зколоrических прав и nрІІ· 
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дання им стаrуса субьектив}{ЬІ)(: прав. Следует иметь в вццу, чrо исследу

емьrе права челове:ка внетеррІІrrориальньr и вненациональНЬІ, их првзна

ЮІе, соблюдение и защиrа не являются тоm.ко внуІреННИМ делом госу
дарства. 

Существуют по данному дшросу и ИНЬІе мнения. С пазиций совре
менности и коJЩеІЩИИ есте~иньІХ прав более целесообразно отожДест
вля:rь человека и rрЮІЩ,<інина, ОІбьем прав котЬрЬІх доткен сов'rщдать, ·хотя 
и не исюnоченьr предусмmреFІНЬІе законодательством оrраничения. На

nример, право ЧасТной собствtтІости на земmо в Украяне для ее ІрЮІЩаН 
и иностранньІХ по обьему nраІІІ и правомачий не всегда совхтащіет. Отно
сительно земель несельскох~яйственного назначения, находящихся·· в 
~делах населенньІХ пунктщ и таких же земельньІХ участков за пред

елами последних, где распоJІС)женьІ обь6КТЬІ недвижимого имущества, 

nршіадЛеЖJ;UЦИе им на nраве -.тстной собственности, в случае приобрете

ния их в собственность иностр3.1иньши гражданамн ограничений не суще

ствует. Иностра.иньrе граждане и шща без гражцанства моrут nриобретать 
земельНЬJе участки несельско~с:>зяйстііенного назначения в собственность 

(а) по договорам Куrmи-продаІІ!<И. дарения, меНЬІ и другими rращцанско
правовьrми сдеЛІ<аМИ, (б) вь!К)тrта земельньІХ участков, на :которЬІХ разме

щеньr обьеКТЬІ недвижимоrо !ИМуЩества, принадлежащие им на nраве 
собсТвенности и (в) nри прИНJІrИи наследства. Но nравовой режим земель 
сельскохозяйственного назна>t:ния предусматривает, что приИЯТЬІе в на

следство зеМJПІ сельскохозяйсrгвенного назначения иностранньІМИ граж

данамн и лицами без rраждаНСІІВЗ на nротяжении года подЛежат 01'І)'жде
ІООО. Такие же положения раСПJространяются и на иностранНЬІе юридиче

ские лица (статьи 80, 81 ндр. ~мельного кодекса УкраІОІЬІ). 
Во всяком случае внутри ІDІсударства разrраничение прав и свобод на 

·два copra" лишено пракrичеасого значения, тем более, чrо даже апатри
ДЬІ (лица без траж;цанства), цюживающие на территории УкраиньІ или 
иной странь1, :ВЗХОДjПСЯ под І'J!РИсдикцией ее законов и межцународноrо 

nрава. Правил:ьно, на иаm взrІfяд, отмечал И.Е. Фарбер, чrо "между пра
вамн человека~ rрахщанииа и ,ІІИІ.Щ нет абсоЛЮ1Ной rрани'' [23, с. 42]. Ta
kOe суждеІШе сейчас связано 'І лризнанием идей естественного права, ко-

1'0рЬІе ранее отвергались. 

Представлmот mrrepec осnльньІе nрава (наций, народа, общиостей, 
ассоЦнаций и Др.}, :которЬІе ОІІСосятся к коллективньrм естественпьrм пра
JІам. Они формируются no мfІ(е становлениЯ: интересов общности 11 кол
леnивЗ, но на осн:ове nрав ищивида . Коллективньrе права должньІ, как 
nравило, соQПІетСТВовать есntтвенньrм правам человека, находиrься с 

ІІИМи в rармонии. Исключе~м моrут являrься чрезвьІЧЗЙиьlе сиrуации 
'І'ехногенного и природноrо ~ера, nредстзвляющне уrрозу для жизни 
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народа, нации [12, с.37]. К данной категории nрав отиосurся право на 
жизнь в условиях здоровой охружающей средь1. Их nоявление свидетель
сrвует об осознании как человечеством в целом, Т3]( и отдельньІМИ общ
ноетями солидарНЬІХ зколоrических интересов, преиебрежеJІИе которЬІми 

может nривести к неблагопрИЯТНЬІМ посл~ствиям как ДJЩ окружающей 
природной средьІ, так и для JООдей. 

Право предоставляеrся человеку (ЮІДИВиду) или: группам JООдей (ор

ганиза:циям:); оно nрювано оnосредовать и защищать их социальНЬІе ин

тересЬІ и лоо:ребиост.и [13, с. 66]. Позтому ШfЮІКОе nраво немьІслимо вне 
отношения к суб'Ь~,' вне реальиьtх личиоспІьІХ взаимоотношений. 

ОсобЬІЙ научньхй интерес предсгавляет nонятие категории ''народ". в · 

насrоящее время не существует общепринятоrо всем мировьІМ сообщест-·· 

вом. nонятия "народ". Не только в международно-правовой, но и зтноrра

фической лиrературе Щ:Ісr<уссия на лу тему цдет еще ХІХ века. На осно

вании анализа большоrо количества определений можно сделать вьІВОд. 

чrо народ - зто исrор.ически сложнвшаяся на оnределенной терригорив 

устойчивая общкость людей, отличающаяся от остальиьІХ единьІМ ~ 

ком, относительно сrабнльНЬІМИ особенносгями культурьІ н пснхНкн, а · 
также осозШlННем своеrо единства и фикснровзнньІМ самоназваинем [См.: 

4, с. '.З52$ ·;Ю, с. 861]. В теории консrигуционНоtо nрава уrверящается, чrо 
народ•- ·зто · все населешrе ·оnределенного государства, ооразующее еди

ную социально.зкономичесІСуЮ и nолигическую общкость независиМо or 
деления его на І<ЗІ<Ие-либо нацнональньrе общносrи. В зтом смьrсле сов
ремеНИЬІе консrиrуции говорят о народе как о носителе ·суверениrета в 

единетвенном источни:ке власти. . . r• 
Статьей ІЗ Консrшуцш~ Украиньt предусмотрено, ''ПО -''Земті,' ёе не

дра;~осфериьrй воздух водИЬІе и и'НЬrе nрнроднЬІе ресурсЬІ, находя:щие

ся в пределах терригорІІИ УкраинЬІ, природнь1е ресурсьІ ее конrинеНТЗJ1Ь'о 

ног0'1Пельфа, исЮІЮчшельной (морской) зкономической зонь1 ЯВЛЯЮТСJ 
об:ьектамн права собственности УкраШІского народа". В статье не со~ 
жиrся. исчерпьmающеrо nеречия nриродньІХ обьектов; однако соответст
вующие nоложения о собсгвенносrи народа Украииьr на nриродиь1е ре
сурсьх все же содержаrся в поресурсовом зколоrическом законодательст

ве. 

Е.С. Бердников усматривает в ·лриведенн:ой норме Констmуции по

дмеиу нанменования nрава собсrвснносrи в mще "народа Украиньі', 
пре,цусмотренного в Законе Украииьt ··о собсrвенносrи" [16], на субьекта 
собсrвенносrи опюсительно природньІХ об:ьекrов в JПЩе "УкраииСJ(()І'О 

народа". С его точки зрения, :щесь не nростая смена места расnоложеНJІJ 

терминов. Термипологические различия, считает он, на· самом деле слра

жают определенную степень национализации природиьІХ ресурсов J 
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ущерб их достоянmо и другим народам УкраиньІ. А конституциоююе 

положение о предоставлении органам государственной власти и органам 

местного самоуправления осуществлять права собственника на природ

нЬІе ресурсЬІ от имени Украинского народа с указанием при зтом "в пред
елах, определенньІХ настоящей Конституцией", вьnьmает ряд вопросов. Б 

зтой связи ученЬІй предлагает закреrшть в конституционном порЯдке и в 

национальном законодательстве не право собСтвенности народа на при
родньте ресурсьr, а право народного достояния на природньrе · обьектьr 
[См.: 3, с. 260-262]. 

На наш взгляд, следует счиrdть, Lrro ''народ'' - зто не правовая катего

рия, не приемлемая к суб-ьекту права собственности на природньrе обьек

тьr, категория социальная, имеющая, скорее всего политический, а не пра

вовой характер. 

Подводя итог, необходимо отметить, <rro в зкологическом законодате
льстве содержатся нормьr, закрепляющие естественньrе зкологические 

права субьектов, однако они носят общий и во многом декларативнь!Й 

характер; а заrциrd естественньІХ прав только начинает развитие. 

Практическая значимость приведенньІХ исследований состоит в том, 

<rro полученньrе резул;ьтатьr могут бьttь Исn6льзованьr в законодательной 
работе, в деятельности правоохранительньІХ и контрольНЬІХ органов, а 
также в преподавании курса зкологwrескоrо права. Содержащаяся в ста

тье информация rdКЖе применима общественньІМи зколоrическими.обье

динениями и гражданамн в вьrборе средств и епособов правовой защитьr. 
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ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ РОСЛИННОГО СВІТУ 

Одним з акrуаm.них nитань, що потребує спеціальної наукової роз

робки при вивченні певної галузі (підгалузі) права у системі права, 

виступає дослідження його об'єкта . Під об'єктом права прийнято ро

зуміти майнові, природні й духовні блаrа, з приводу яких виникають 

відповідні правовідносини. Тому для характеристики предмета право

вого реrуmовання й галузі (підгалузі) права: в цілому першочергове 

.значення має завдання щодо визцачення щрИДІІ:Чного поняття об'єкта, 

його правових ознак і видів. 
Об'єктами екологічного права виступають природні об'єкrи, . коло 

яких окресmоється екологічним законода~ством України. ОС'Fаннім 
часом простежується тенденція сТосовно оновЛення останнього і rіри
йюптя нормативних актів, аналогів яких вітчизНяне законодавство ке 
знало. Прикладом зазначеного виступає Закон України "Про рослин· 

ний світ" від 9 Квітня 1999 р. [4; 1999.- N!! 22-23: - Ст. 198], відповід
но до якого до природних об'єкrів, використання й охорона яких реrу
mоються екологічними нормативними акrа:ми, иалежm:ь також і рос
линний світ. Його визначеІШЯ знайшло своє відбиття у ст. З цього За
кону. Рослинний світ- це сукупність усіх видів рослин, а також грибіt 
та утворених ними угруповань на певній території. При цьому в заІФ" 

нодавстві вказується, Що цим Законом реrуmоються відносини у сфері 
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охорони, використання й відтворення ДИІ(орослих та іншJІХ несільсько
госnодарського призначення судинних рослин, мохоnодібних, водоро
стей, лишайників, а також грибів, їх угруповань і місцезростання:. Що 
ж стосуєrься відносин у сфері охорони, використання іі відтворення 
росЛин і багаторічних насаджень сільськогосподарського JІризначення, 
то вони впорядковуються відповідним законодавством УІфЗЇНН. 

Розглянувши смисл трактування рослиниого світу, мо)/(113 дійти ви
сновку, що воно, на жаль, має суто природничий, а не правовий харак
тер, бо в ньому немає належних юридичних ознак відповідного приро
дного об ' єкта . Слід зауважити, що необхідність вирішеЮІЯ даної nро

блеми вже неодноразово підкреслювалася юрІЩИЧНою докrрнною. 

Зазначалося. що це так зване "розмивання юридичного словника", яке 
полягає в тому, що до понятійноrо апарату закону, який регулює еко

логічні правовідносини, механічно й без достатнього праJОВОГо наван

таження вкточаються понятrя й визначення в галузі природничих на

ук [10, с. 15}. Підтримуючи висловлену точку зору, тако.JІ< підкресли
мо, що, наводячи формулювання rюнятrя того >щ іншого природиого 

об'єкта в законі, варто все ж таки брати за Іrідгруитя дослідження саме 
відповідних nриродничих наук, бо природні об' єкти (яt< і nриродні 
явища) мають доволі специфічні якості, які не повнині ілІОруватися, а 
мають знайти своє відбипя в законодавстві. Окрім того, JІОнятrя nри
родного об ' єкта має містити в собі відловідні nравові ознаJСИ. 

Необхідно nідкреслити, що вирішення проблеми юридичної термі
нології в екологічному законодавстві набуло на сьогодні :3начної акту
альності і сrс~ло предметом сnеціальних досліджень у науІ'овій юрнди
чній літературі [5, с. 111-113}, що треба визнати своєчасJО{М, маючим 

велике значення явищем для розвитку теорії екологічного права та 

правозастосовчої діяльності. Аналізуючи визначення росmmного світу, 
доходимо висновку, Що До юрндичних ознак, які nовинні ь~ати в ньому 
місце, потрібно віднести вІ<азівку, про який же вид рослин йдеться. 
У сnеціальній науковій літературі існує усталена тоЧІdі зору щодо 

поділу рослин на дикі й культурні [6, с. 3-30}: Водночас зазначений 
Закон називає тільки один їх внд - дикі рослини, до :ЯIQDC відносить 
лише ~і, що природно зростають на певній території. Культурні ж рос
.ІІИНи цей нормативно-nравовий акт чомусь обходить мовчанкою. А це 
рослинИ, які вирощуються людиною дШІ задоволення · с:sоїх потреб : 
харчові, волокнисті, лікарські, ефірномаслИ'Пf.і, кормові; ' декоративні 
та ін. Походження існуючих культурних рослин різношшітие: одні 
nоходять від сучасних дикорослих видів, які самі в приро.ді не зустрі
чаються; другі {наприклад кормові) ще й дотепер зростаюrь у днкому 

СТані; треті отримані і вирощені людиною шляхом гібридизації (при-
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міром,' рцnс- npJ;q)Q~, rj~PЩ:J. .лиcroвQї каnусти й сурепиці). Культу. 
риим рослинам притЗманіі:а низка особливостей, невластивих дикорос
лим .. J3оии не мають природиого ареалу, досить поширені в різЮО( 
краі-наХ і на континентах незалежно від місця ЇХ виникнення. Вони да
вно вже втратили природні засоби поширення, а існування їх видів 

· забе~"9"ечу~ся тілЬки обробленням [2, с. 304]. 
Hil ·нашу думку:, ~ сенс приєднатися до погляду тих правників, Яl(j 

до рослинного світу відносять лише дикі (дикорослі) рослини [7, с. 15; 
З, _ ~- 538]. Це, як вбачаєrься, необхідно визнати правильним і доціль
ним та ввести при цьому наведені міркування як доповнення до зміС'JУ 

визначення рослинного світу. Оnке, встановлення, якою є конкретна 
рослина - дикою (дикорослою) чи культурною (сільськогосподарсь

кбю та ін.)- Є досить нагальною потребою . Вирішення цього питанНJІ 
відіграє велику роль особливо дJ_ІЯ актуальної зараз проб~емцправово
го ре гутования диких рослин, віднесених наукою . до нар_кот~щ9~?.1іс
них, а також їх плодів, насіння, післяжнивних залишків, відходів сиро. 
вини тощо. Як стверджуєrься в спеціальній літературі [11, с. 216,217, 
с. 227-229], окремі nредставники цієї категорії рослин (а саме, роДИН. 
конопляних і макових) ~<?.?J<УТЬ належати як до тих, що культивуютьс1, 
так і до диких. У паnіому виnадку віднесення рослин конкретно до 
однієї з 2-х каrегорій :виклИче 'До життя визначення правових наслідків 
- встановле~ особЛивого nорядку правового регуmовання щодо іх 
використаНнЯ, охорони . й відтворен~. А це перш за все заборона на 
збирання дЛЯ 'іх Зага.~ноГо виКорнttа-kиЯ~ а також здій~не~ зах~дів. 
спрЯМ:ова1uІ~(На упорЯдкування nоширеноСті й веJІИЧJіщ.І мощ цИх 

..• ::r ~· . !'• r :..о • • ~··· • 

рослин. 

~·ет~ер~~ся: в~р~~.літературі, зокрема nри розгляді nК
тань ЩоДо сrіорів ~о сТягденНя шкоди, встановлення . виду рослини 
(д.Нка чи культурна) має ве~е nрактичне значеНJІ!І, .9.соблищ> це сто-

• ,,j u •. 

суєrься тих виnадюв, коли· J:Щ nершин nогляд не, мо~~ ~становИТІ, 

якою вона є. У такому р~і, вВажають деякі · вЧенІ, qуло t) доці~ ним 
Законодавче зЗ.кріплення ·комnеТентним держіlвиим органом Переліку 
роОJІИН сільськогоспd,lіарського nриЗнаЧення [13, с. 51,52]. На ;jумку 
інших nравознавців, uіоб належним чином визначати вид рослин~ · ис
обхід.Но організуватИ ДержавНий облік і веді:ння: Щас:тру рощщн,ноrо 
світу, використовування матеріалами якого допоможе за нео:бхЩнОСІІ 
вирішити, чи налеЖить даний вид рослин (чи конкретний екземnЛJІР) 
До Категорії диких чи кулітурних рослин [7, с.Іб-17]. · · 

Остання думка, на наш nогляд, є слушною, вважаємо, що до неї t: 
сенс приєднатися, тим паче, що Закон "Про рослинний світ" У 
розд. УП "Державний облік, кадастр і моніторинг рослинного світ(, 
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nриділив цьому питанню відповідну увагу. У ньому вказано, що такий 

державний кадастр ведеться з метою обліку кількісних, якісних та ін
ших характернетик природних рослинних ресурсів, обсягу, характеру 
й режиму їх використання, а також здійснення: систематичного :конт

ролю за якісними й кількісними змінами в роелиниому світі і забезпе
чення органів виконавчої влади ra орrаиів місЦевого СШ!О~рядування, · 
власників та користувачів (у тому числі орендарів) земельних ділянок, 
JІЗ яких знаходя:rься об'єкти рослинного світу, відомостями про стан 
останнього. Дані кадастру ще містять систему даних про кількісні та 
якісні хара:ктеристики народногосnодарської й наукової цінності рос- .. 
ЛИНіНИХ ресурсів, ПОдіЛ природНИХ угруповань на. категорії, е:кономічну 
оцін:ку технічних, кормових, лікарських, харчових, іНІІІИх.властивостей . 
nриродних ресурсів та ін. Але, на жаль, ще й до теnер не nрийюrrо від
nовідної постанови Кабінету Міністрів У:кр~ни про порядок ведіння 

державного кадастру в ційс~рі, що нa . Щ><liCi'Jhri nризводить до певних .. 
• - . ' L · •• '' , • ! . - '-' • .. 

ускладнень застосуваННІ законодавства nр?.РОС~и св1т. , ., 
Розглянемо детальніше еЛементи рослииного світу {його складни

ки) я:кі, як уже було зазнаЧено, вКазані у Ст. з Закону - основно~о нор~ 
мативного а:кта, що perymoє відносини з його охорони, використання й 

відтворення. По-перше, за визначенням З~~ону, рослинний світ ,:_ це 
сvкvпність угруповань рос!Щ'ц на · певній те"риторії. Він пояснює, що 
лРЩ,одні росЛИнні угруповЗНН.я ·являють соб?ю сукуnність видів 'Р.о~~ , 
ЛИf!, . яісі. зростщоть у межах певних діfІЯЦОК і перебувають у тіснііf в,~~ .. 
ємоДН'ЯК між собоЮ, так і з умов~ми ДовКілля. ·. ; " -~ ", 
У спеЩ~льній науковій літературі провідною є думка, Що-'р,qСfПпіне ' 

угрупованИя- це те ж саме, що й фітоценоз {рослинні сусnільства) [l, 
с . 159] . . Тому необхідно також датИ детальний аналіз поня.ття 
'·рослинність". Воно визначається як сукуnність .. РОСЛИННИХ сусnільств 
(фітоценозів) Землі або'о~~мих їі реrіонів~ -~~~~ну від фл~рн, lХ;)С
линність х_ё;lра:ктеризуqься: не видавим .с~~м . рослин, а fPЛC!JI~ 
чином чисельністю і сnолученням видів та різноманітних Життєвих 
форм рослин, їх nростоІ>сівою структурою й динамікою. У різниХ 'Юіа
сифіющіях виділя:юrь водНу, · мезофітну, rалофітну росл:инІrіс:rь або 
древесну, Травяннсту, чаrарJ:Шкову (або чаrарничкову). РосЛинність 
суші представлено десят~~ типі~, які, ~ара:ктеризують .rq>ynнi типи 
біомів -rуидру, ліс, 'Савану та. ін [2, с. 530,531 ]. 

Рослнині суспільства (фі~ценози)- це с~упність рослин на відно
сно однорідній ділянці земної ЦQ,верхні. Це досить динамічна nриродНа 
система: зміни у фітоценозі віДбуваю1:Ься як протягом року(зі зміною 
ііого пори), так за роками. Поділ росЛинності визначається, я:к правило, 
заrальнокліматнчними умовами й nідпорядковується законам зональ-
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ності й поясності. Основними маснфікаційними одиницями вважа. 

ються ії тJІП, формація й асоціації [Див.: 14, с. 116]. 
З наведених вище міркувань можна зробити висновок, що рослив

ність виступає одним із смадників, що становлять понятr,. 
"рослинний світ", і його слід визнати достатньо важливим. 

По-друге, в Категорії "рослmtний світ" , закріпленої названим Зако
ном, ~міститься тлумачення · флори, під якою розуміється історИчно 
сформована сукупніС1'Ь видів рослин, які зростають на будь-якій тери
торії; або які на ній росли в минулі геологічні епохи. Зtідно з територі
альними рангами виділяють такі види флори: Землі, окремих матернІсів 
та їх частИн, · флору острівну; гірських систем тощо, а також флору 
держав та окремих адміністративних районів. Окрім цього вирізняють 

флору окремих систематизованих nідрозділів, наnриклад, водоростей, 
мохів, копалин (викопну). Кожній флорі nритаманні специфічНі якості 

- різноманітність видів, що становлять багатство флори, вік; стуnію. 
автохрониості та ін. [Див. : 9, с. 512]. 

До nоняття "флора" зазвичай вКJПОчають і доволі nоширені кульrу

рні рослини nевної території, але і не відносять усі рослини, які кущ,. 
тиВуЮться в ботанічних садах, nарках та ін. Деякі наукові поня:m 
'1флора" застосовують амість терміна "рослини" (наприклад, говорять 
культурна флора, а не культурні рослини) [Див.: 2, с. 675-677].· 

у"Н:ауковій літературі колншн~ого Союзу РСР висловлювалася 111· 
мка про важливість розкритrя юридичного поняття "флора" і його за· 
кріплення в законодавстві, зокрема в майбутньому Законі СРСР 'Лро 
охорону й використання рослинного світу". Цей Закон, з точки зору 

Крассова 0.1., н~хідно прийняти, оскільки досить nомітно посилю
ється nроцес трансформадії nриродного середовища внаслідок госпо
дарської діяльності, яка призводить до скорочення видів і форм рос· 
линності, а крім того, назріла й наrальна потреба в охороні генетично

го фонду рослин як основи для генетики й селекції. Учений заnропо
нував наступне визначення флори: це сукупність природних видів і 
форм рослин, які зроСтають на відповідній терИторії і щодо до яких 
встановлено правовий режим, який забезnечує їх всебічну охорону, і 
якИй допускає їх використання без шкоди для відТворення [8, с. 20]. 
Таке тлумачення флори має велике як теоретичне, так і практичне зна

чення. Справа в тому, що донедавна поняття ''флора" навіть не вжива
лося в законодавстві України, зокрема в екологічному. Застосовували

ся такі Терміни, як "види рослин", ·'деревинні та чагарникові породи", 
"види деревних рослин'', "лікарські рослини" та ін. І тільки в Закові 
УкРаїни "Про рослинний світ" було вперше використано терміІ 
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··флора" у· ст. з-з-; · nриtвяченій'lнтродухції рослИн, але не розкриrо його 
смислу. 

Іноді рослинний світ розглядаєrься як сукупність видів рослин, які 
зростають на земній кулі (рослинність, флора) [Див.: 15, с. 342]. Поді
бне траюування, як бачимо, не відокремmоє поняття "рослинний світ" 

і "рослинність" чи "флора", а навпаІ<И, ставить між ними знак рівності, 

що не можна визнати правильним. Бо і флора, і рослинність є складни

ками рослинного світу взагалі, а не його аналогами, що стає ЗР?~М
лим з наведених раніше суджень. Цей висновок є вагомим як у теоре
тичному, так. і в практичному ракурсі, бо, спираючись на нього, можна 
з упевненістю стверджувати, що ліс (як тип рослинності) є теж сющц

ником частиною рослииного світу, тоді як сформульоване поняття 
·~ліс", закріплене у Лісовому кодексі України, являє собою . суІ<)'пність 
землі, рослинності, в якій домінують дерева й чагарники, тварини, мі
кроорганізми та інші nриродні компоненти, які у своєму розвнтку біо

логічно взаємопов'язані, впливають один на одного й на навколишнє 
середовище [4; 1994. -N!!l7.-Cт.99]. Науковці, аиалізуючн це визначен" 

ня лісу, роблять висновок, що в цьому тлумаченні воно значно ширше 
від поняття "рослинний світ" . На нашу думку, вони не враховують ту 

обставину, що представлене в Кодексі формуmовання розглядає ліс · не 
ЯК прИрОДНИЙ об'ЄКТ, а ЯК екологічну систему, JЩЗ .Й ПОВІЩІЩ~ сМадати~ 
ся з 'декілЬкох природниХ об' єктів або їх частин. Також слід•!ШЗначитн, 

що в законодавстві про рослинний світ місrИться Певна диференціація 
залежно від виду відносин, що ре гу mоються, Що Зkайшло своє відбит
тя у nрийнятті сnеціальних нормативних актів, присвячених уnор.ЦДІ<у

ванню відносин по вИІ<орисrанню, охороні й відтворенню складників 
рос~Н.ЩJГО світу- окремо флори й окремо рослинності. · · 

так;' Закон україНи "Про Червону І<Ииrу України" від 7 mотого 
2002 р. (12;2002.-N!!ЗО.- Ст.205] зазначає, що ним регуmоються суспі
льні відносини у сфері охорони, використання й відтворення рідкісних 
і такИх, · Що знаходяться nід Загрозою знищенНя видів, .тварИНffоrо і 
рослинного' світу, тобто флори (курсив ЗІ;'ТQра - А.С.);· з метою попе
редження зникнення таких видів із nриродн й забезпечення збережен

ня їх генофонду. 

Положення про Зелену книгу україни, затвердЖене накаЗом Мін
ежобезпеІ<И України від 19. тотого 1997 р. [12;1997:- N!! 14.':_ Ст. 192], 
nередбачає правове регуrоовання . охорони, використаин~ й відтВорення 
рідкісних, зникаючих і · типових nриродних рослинНИх уіру:Повань 
Ужраїни і всrановлення особливого nравового статусу Цих природнИх 
об'єктів. Сукупнісrь nриродних рослинних уq}уrіовань, як уже зазна
Чалося, і сrановить рослинність як складиНІ< рослинного світу. ' · 
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Визнач~&юІ ж поюптя "рослинний світ", його складників (флори, 
рослИнНосn;· :ttидів poc.JPІR ·щщо) та їх закріплення в .екологічному за
кщІодавстві спршrrиме-окресленню .йоrо правового t:тан)т (положения); 

вНі>іmенню mrtaнь власності на рослинний світ (на жаль, заКdноДзвсr-
ва ·Не .чістить відповідних положень), проблеми корисТуван'юі, охорони 

й 'Від'І'Воре~цього нздзвwmйно важливого прир_6Дного об'.є:КТа: 

• l;ЩlCOІf JJi,;.epamypu: 1. Барна ММ .. ' 'Ботаніка.. Термі'!И. Поияn:я; Персоналії.· - К.: 
Ви.ц. це.нтр "AQ,д~jя·~ •. l997.- 272с. 2. Б.иоЛоrнческиіі :JЩtиклоnедический словарь!/ Г.11: 
реД. ·м.С.ГUЛJІров,- М.: Сов.знцикл., 1986. - 831с. 3. Бринчук М.М . .Зколоrическое праао. 
(fІ'раво окружающей среДЬІ): Уче6иик Для вь•~ш. юрид. учео: завед. - М.: ІОрнсть; J99s: -
688с. 4. 'ВідомоСті Верховноі Ради .України. !9. Гетьман 'АЛ. Проблеми юридичної тер. 
мінолоrіі 'в еttоЛогічному·за:конодавстві Укр~їни// Укр. державність: становлення, досвід, 
nрqблеми: ~.наук. ст./. Х.,-2001. -. С. 111-113. 6.,Жуковск,ий ПМ. КущrурнЬІе растенц 

и;w;,с~~1о~и.- .jl.: ,Ко~~':• 1964. ;- 79с2с. 7.11ск_~ян А.Б. Правовое регулирование охрЗНЬІ 
и использования растите.Jіьноrо мира (нелеснои раС'nІТельности). - Ереван: Изд-во Еро

ван. ун-ц, - 198'7: - І32с: 8. Крассов О.И. Право 'лесопользования в СССР. - М.: На уц 
1990. - 238с. 9. Лсспая :WЦІЦQІопедия: В 2-х т. ·- Т.2./ Гл.ред. Г.И.Воробьев - М.: 
СоІІ:~!!J.\ИІСJ11~ _19~6. - 63lc. tii.' Новuкова Е.В. Теоретические проблемЬІ рІІЗвития :JколоПІ
ч.~~о~о1. ~коиодатсльства 11 ресПублике ; Казахстан: -:: М.: ~рнсть, 1999. - 200с. 
11. Dpild8 і:.Н: •И др. ЯдоІІИТЬІе ЖИІІОТИЬІе и . растения СССР: Справочное пособие/ 
БЯ.Орлов, Д.Б:ГепаШвWІU, А.Н.Ибрагимов. - М.: Вщ.ш. шк., 1990. - 272с. 12: ОфіціЙ.ииІ' 
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' СИСТЕМА І ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА 
·ОРГАНІВ УІІРАВЛШНЯ У СФЕРІ ЕКОЛОГІЇ · 

- І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 

Адміністративно-nра~а е'хоронз nрироди як пр~вовз форМа.:~
JІЬНості .адійеmосrься ПрезИдентом. Верховною Радою УJq)аїнн; opnh 
RаМИ державноrо . ;уnравління, ,4НШИМJІ· державііJtМИ .:j rрсімадСЬКИ~· 

органами й орJ1ЗНіgаціямн. На думку В.В. Петром, ·Ю.С. ·Шемшученd;; 
це •перш за .все НQрми, які •3Зкріплюють nорядок уnр<tв.nіНня в. · г.шу:!І 

охорони природи, встановлений . відповідними предсr-авницЬкими ОР" 
rанами, Кабінетом .Мініоrрі'в, .Міністерством охорони навколншн.ьоrо 
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природного середовища України, його органами на місцях, у тому чи

слі спеціально уповноваженими державними орІ;'анамий об'єднаннями 

громадян [5, с.42; 6, .с. 19]. У цьому зв'язку можна погодитися із 

Ю,А. Ізраєлем, який вважає що, адміністратИвно-правова охорона 
природи - це насамперед державним управліннJw, системою виконав
чо-розпорядчих органів спеціальної компетенції [3, с.ЗЗ]. Слід, однак, 

ураховувати, що чинне з.аконодавство про охорону прирQди 1 пр:;~ктика 

його застосування дозволяють зробитц висновок, що державнс:: . управ

ління в галузі охорони довкілля здійснюється не тільки виконавчими 

органами спеціальної і загальної компетенції, а й органами місцевого 

самоврядування, громадськими формуваннями, а правове регулювання 

- ще й місцевими представницькими органами. 

Одним з голОІІНИХ напрямків державного упра~ління екологією за

:шшається вдосконалення . системи органів виконавчої влади в Цій сфе
рі, встановлення їх правового статусу на всіх рівнях . Процес форму

вання системи цих органів і законодавства про них відбувається під 

впливом розмежування предметів відання між центром і · на місцях, 

підприємствами, установами й організаціями. 
На наш погляд, система органів управління, які мають :~~ідношення 

до .забезпечення охорони екології і природних ресурсів Украіни, має 

такий вигляд: 

1) Кабінет Міністрів України- вищий орган у системі органів ви-

конавчої влади; . . . . 
2) Міністерство охорони навколишньqго приррдного середовища 

України- центральний орган виконавчої влади; · 
З) інші центральні органи виконавчої влади (міністерства, держа

вні комітети (державні сдужби) та центральні органи виконавчої вЛади 
зі спеціальним статусом); 

4) Уряд Автономної Республіки Крим- Рада Міністрів Автоном

ної Республіки Крим; 

5) місцеві державні адміністрації - місцеві органи виконавчої 

влади; 

б) органи місцевого самоврядування (міські, селищні, сільські 

громади, радпта їх виконавчі органи) ; 

7) адміністрації підприємств, організацій, установ : • 
Діяльність ~мадських об' єднань. у сфері охороЩІ довкілля здійс

юоється згідно з законодавством У країни на підста13і . їх с;га.ту:rі:в.). До

ложення про громадсь.кий контр.оль у галузі охорони навколишнього 

природного середовища [2; 1996.- Т.З.- Cr. 91]. ·, 
Громадсь.кі інqrекторц мають праВо: . •г 
- безперешкодно відвідувати об'єкти в будь-який чцс і)(. роботи при 
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nред' явлеюrі посвідчення; 

- одержувати інформацію про стан довкілля, джерела негативного 
вnливу н~ нього й заходи щодо покращання екологічної ситуації; 

. . .. - брати у<І(іСТЬ у nроведенні разом з nрацівинками підрозділів Міні • 
. стерства .. охорони навколишнього природного середовища УкраїНІt, 
іншими спеціально уповноваженими . оргЩІами контроцю в галузі охо

рони навколишнього природного . середовища рейдів і nеревірок доде. 

ржання nЩприємствами, установами, організаціями і . ,rром:щщщм11 
природоохорОІJНОrо закон;одавства, норм еколоrі~ої беЗпеки і вик~ри
<;rання приро,щщх.ресурсів;. 

- провадити ц~евірки і складати протоколи про порушення зако
нодавства npo охорону природи і представляти відповідному підрозді
лу матеріал про nритягнення винних до відповідальності. 

У випадку неможливості встановлення особи порушника на місці 

rромадський інспектор може доставити порушника в органи внутрі
шніх справ та інші органи державної виконавчої влади. 

Метою управління в галузі охорони навколишнього природного се

редовища є реалізація законодавства, контроль за додержанням вимоr 
екологічної безпеки, забезпечення проведения ефективних і компле:кс.
них заходів по охороні довкілля, раціональному використанню приро. 
дних ресурсів, досягнення погодження у діях між державними і rpoo 
мадськими органами в процесі такої діящ.ності. 

Державна політика у сфері екології і природних ресурсів відповjд. 

но до Конституції України визначається Верховною Радою України, 
яка: 

а) приймає закони, які визначають засади використання природних 

ресурсів, виключної(морськоі) зони, континентального шельфу, осво

єння космічного простору, організації й експлуатації природних ресур
сів; 

б) затверджує загальнодержавні проrрами охорони довкілля; 

в) затверджує nротягом двох днів з моменту звернення Президента 

України укази npo введення надзвичайного стану в Україні або в окро
МЩ{ їі місцевостях, про оголошення окремих місцевостей зонами надо 

звичайної екологічної ситуації; . 
г) визначає основні напрямки державної поліrнки у сфері oxoposf 

навколишнього nриродного середовища; . 
д) визначає правові основи реrушованнЯ віднрснн у галузі охоро 

дов~5:і.лля, у ·тому . числі щодо прийняття. рішень про . обмеження, зу 
нення (тимчасове) або припинення діяльності підприєм:ств та об' є 

у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнь 

природного середовища; 
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є) визначає повноваження, порядок організації й діяльності органів 

уnравління охороною природи, використання природних ресурсів і 
забезпечення екологічної безпеки · · 

Органи виконавчої влади, іцо ' здійсню10ть уііравлі:Ння екологією і 
nрироднимИ ресурсами, поділяють на: ' .. и .. 

1) органн управління загальної компетенції (Кабінет Міністрів · 

України; уряд Автономної Ресnубліки Крим, місцеві державні адмініс
трації); 

2) органи управління спеціальної (галузевої, міжгалузевої) компе
тенції (Міністерство охорони навколишнього природного середовища 

України та його органи на місцях, а також інші державні органи, до 
компетенції яких належить здійснення функцій по організації раціона
льного використання й охорони приро;дних ресурсів - Державний ко
мітет лісов·ого господарства України, Державний комітет УкраінИ по 
земельним рес:УРсах та ін.). 

Президент Украі"1Іи відповідно до Конституції й Закону України 

"Про охорону навколишнього природного середовища": 

- забезпечує державну незалеЖність, націонЗльну безпеку і право-
наступництво держави; · 

- приймає в разі необхідності рішення про введення в Україні або в 
окремих їі місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі 

необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологі

чної сиrуації з насrупним затвердженням цих рішень Верховною Ра

дою України [1; 1991. -N!! 41.- Ст.546 ). 
Кабінет Міністрів України згідно з Конституцією й Законом 

України "Про охорону навколишнього природного середовища": 

- здійснює реалізацію визначеної Верховною Радою України еколо
гічної політики; 

- забезпечує розроблення загальнодержавІШх і регіональІШх еко

логічних програм; координує діяльність міністерств, відомств, інmнх 

установ та організацій УкраїІШ щодо охорони нав.колишнЬоrо природ-
ного середовища; .. · .~· ! • · 

- виконує інші функції в межах своєї компетенції, в тому чИслі що
до використання державного позабюджетного фонду охоj:юнн довкілля 
і затвердження переліку nриродоохоронних заходів, вставовJіення по
Рядку розроблення й погодження екологічнИх нормативів; Лімітів ви
користання природних ресурсів, виКидів і скидів забруднюЮЧИх речо
І!Ин у навколишньому nриродиому середовищі, розміщення відходів, 
nрийнятгя рішення про організацію територій та об' єкrів nриродио

заповідного фонду загальнодержавного значення, орrаиізації"еколоrіч
. Ііої освіти громадЯН, зовнііпНіх зв'язків · УкраїІШ в галузі охороНи' до-
, ' . ' '- . ,~ .. ~. .... . . . 
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вкілля та ін. 

" УрядАвтономно.l· Республіки ,Кри.м: . . 
- зri,ztнo з заrальиодержавними програмами розробтоє, затверд;жує 

та реалізує програми Автономцої Республіки Крим з щmнь раціо~~а-

льного природокористуванІОІ й охорони довкілля; .. , 
- ·організовує уnравліНЮІ й 1с0нтроль у rалузі охорою навкоЛИІq.. 

нього природнщ·о середовища; 

:·: - узгоджує розміщеИИЯ: ·іrідприємств, устанОй та оргаІІізацій на те-

риторії ресПубліки; . 
- визна~є нормативи платні та її розмірів за забруднеІtНJІ дов:кілц 

розміщеRНЯ відХЬ;ців roщd. [1; 1995. - N2·ll.- Ст. 46]. 
На. базі ліквідова'Ного Мінісtерс'і'ВЗ екології та природних. ресурсіа 

України 15 вересЮЇ'2003 р. було створено Міністерство оrорони наt
ЩJлuшнього природного середовища України та . Державвий комітеr 
природних ресурсів України. 

На місцях органами . Міністерства охорони навкоJІІШІНЬОrо природ

ного середовища України є державні управління. екологічІЮї безпеки • 
областях, Автономній Республіці Крим •. містах Києві та СевастоnоАі, 
повноважеЮUІ JІЮІХ. закріплені в Положенні про, Державне управліНJІІ 

екологічнрї безпеки в області, Щстс~х Києві та СевастополjМіні~рсr
ва охорони навколишнього природного середовища УкраїІ!J! [2; 1996. -
Т. З.- Ст.358] . На ·основі цьщ·о Положення розробmоюТЬСJІ і приЙма
ються нормативні приnиси про відловідні :Щ,сцеві управління еколоrі
чної безпеки. Так, Державне управління екологіЧної безпеки по Хар
ківській області відповідво до покладених на нього завданьздійсюоє: 

- управління й регутовання в галузі охорони довкілля, ІЩціональне 

викориСТЗlQJJJ:j( відrворения: природних ресурсів, забезnечення реrу
mования екологічної, ядерної й радіаційної безпеКРІ; державний конт
роль за додержанюш вимог законодавства з питань охор<Jви навколи· 

шньоrо природного середовища, ядерної й радіаційної безпеки, за ви· 
користаu.ням та охоронQЮ .земель, надр, поверхневих і nіДJемних . в9д. 
атмосферноrо повітря, лісів та іншої рос.tхинності, твар.ІІІІНоrо світу, 
природних територій та об'ЄІ9'іВ природно-зщщвідноrо фонду Харків-
ської .області; . . . _ . . 

..: JІ.аперевірку підприємств, установ та .оР,ГЗИізацій щодо додержанНІ 
ними норм і правил еіологі-щої .безnеки в Харків~ькій області. 
. ДерЖавний комітет України пр вQдному господарству відnовіДВО 
до покладених на нього завда.~р> . [4; 2()00.- NQ 29. - Cт.l20&j: · ; 

- бере 'участЬ у"розробленні економі.•Q,JЩс.дільовнх лроrрам ро,звІQ'· 
ку галузей Націонащної економіки з ура~ забезnе<ення р~ціQ
нальноtо вшФрнстання водJІИ?'. ресурсів,. у.,. nідгоrовці міжнародних 

< 
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,аоrоворів Україюt, rотує nропозиціfщодо·'Укладашnr: Деіrонсації тажих 
роrоворів; .. . ... . ... '•. ·· ·~; . .- , . 

- у межах свое1 кoмne>reiiWl, реатзацn галузевого с.mвробітництва 

украЇНИ з Європейським Союзом та своїх повноважет· забезnечує ви
І<овання УхраІнською стороною зобов'язань ~.У.r:одою про пар11fерст-
60 та співробіТНJЩТВО між У.жраїною та Європ~йсьЮ{М Союзом, . адап
'f(!Дію ~онодаветва Ужраїни з ·пнт.Jнь водного госпоДарсrва та меліФ

рації земелЬ .до зако~~~а Європейсьuко.rо C.oJQзy, здійс~є і,ншj 
заходи щодо 1нтеrрацп Украі.НІfдо Європеиського Сощзу; .:-: ~: .. ,. 

-виконує функції з управління об'єКтами дерЖЩІщ>ї власноr;;ті, . щЬ 
належать до сфери його управлінНя; . . . .. · 

- укладає м.іжнародні договори Ужраїни, ·за~печує .І~WФНЗННЯ зо
бов'язань, взятиХ Україною за міжнародиtши договорами з mrrань; що 
належать до йоrо компетенції, здійснює інші · фуmщії, необхідні для 
виконЗІІ'ня покладених на нього завдань:-"·'';·" ... _.,. , .. 

Дер3Ісавнuй КОМітет Лісевего zис'подtfрсmва':У.країнu · у :ЙеЖЗ'Х Cik)~ :: 
повноважень: ' ,.. •.і;.,,, ·.... 'і •.. jo..r..., 

-узагальнює практику застосування закьно.Ца'вс'tв;rrз питань, що на
лежат.ь до його компетенції; 

- розробJПОє пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства і 

в уст,ІНовленому nopJIДI(j вносить їх на розгЛяд Президенrові і Ка'біІ'Іе· 
ту Міністрів УкраІни; 

• орrан:ізовує виконання актів законодавства і здійснює системати-
чний контроль за іХ реалізацією; ··· 

..1 ~безпечує реалізацію державної політики у сфері лісового й мис
ливського господарства, -а тако)!< охорони, захисtrу, раціонал,ьного . ви
корнстаюtЯ і відrвореRЮІ лісових ресурсів, мис~ твариН, nід
вищення ефективності лісов{!Го і[ мисливського rосподарства; · .: , . 

- здійснює, державне управління, ~rуJПОвання й коНтроль у - сфері 

лісового і мисливського го~подарства; · ···~ 
- розробJПОє й орrанізо~ує викоиа.JЩЯ ~rальнодержЗвних, міждер~: 

жавних і реrіональних ·проr.рам у сфері захисту, піДвищення продукти
вноСті, р1Щі.онального викори~ ji відтворення лісів, а також учащ~ 
у 'розробленні й .виконанні Т'4ЮІХ проq>ам з питань використанкя;і від

твоJ)ення мисдивсрки;х'ТВарин, розвитку мисJ1ИВСЬкого-'rdеnодараrва.І~і 

Осно'Вні , завдання .Державноtо комітету · лісового . ~госпо-дарсt:Ва : 
Україин ·внзиаченj .в Положенні; -· затвердженому У:казом Президента 
від·14 серпня 2000 р. [4; 2000: -.N'!!J3. - Ст. ! }400] . · ~ ·и·;~ ,,:.:,, -·''~ ... :.; • ~· 

Важливими !І~в.~оваженнямн у сфеР. і еколоrіїеі природних . pecypci.is · 
наділено· 'Державний коМітет Yкpal'H1J по ЗЄМ'ЄJ/ЬНUХ ресурсах; · який 

згідно з Положенням про нього від 14 · серnия 2000 р. [4; 2()()(}.- N!! 33. 
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-Ст. 1401] : 
_ roJYЄ пропозJЩії щодо формування й реалізації державної політи-

ки у сфері зе;МеЛЬНИХ ресурсів; . 
_ бере уЧасть у розробленні проектів Державної прогріtми ·економі

чного }і: соці~ного jюзвиrку України, діяльності Кабінету 'Міністрів 
Україци; 

_ ~б<?;3~ечує розроблення і здійснення організаційних, економічних, 

екологіЧНИХ та іВШИХ . зах~дів, спрямованих на раціональне ВНКОрИС· 
тання земеШ!, їх. захист від шкідливих антропогенних впливів, а також 

на :відrвореІПІЯ і підвнщеІПІЯ родючості · rрунтів, продуктивності зе
мель, забезпечення режиму земеЩ> природоохоронного, оздоровчого, 

рекреаWйного та історцко-культурного призначення; 

_ коиrроmоє здійснення заходів щодо ро;Jвитку ринку земель, кре
дитних відносин та вдосконалеІПІЯ системи оподаткування; . 

_ у межах своїх повноважень здійсшоє державний коюроль за до
держанням земельного законодавства, в тому числі встановленого по

рядку вилучення й надання земельних ділянок, режиму використанНІ 
земельJІИХ ділянок відповідно до їх цільового призначеШUІ та умов 
надрЩРІ власниками земельних ділянок і_з<:_млекори~ачами; 

.. - організовує в установленому .порядку землевпорЯдні роботи ; 
_ здійсшоє відповідно до законодавства моніторинг земель, контро

mоє в}{КОНаШUІ заходів щодо відновлення корисних властивостей зе

меЮ.Юtх ділШок тоЩо'. · 
На міс~ .. орг~ ць9го Комітету є обласні уnравління земельних 

ресурсів, Київське та Севастопольське міські уnравління земельних 

ресурсів, міське . (*,~ обласного та . районного підnорядкуваННІ) 
управління (відфл) з_ецельних ресурсів, районний відділ земельних 
ресурсів, ~овноважеиия яких закріплені в Тиnових .положеннях про 
місцеві державні органи земельних ресурсів, про Київське та Севасто
польське міське управління земельНИ?' ресурсів, про районвий віддіJJ 
земельних ресу.рс;ів, про міське (місТ обласного та районного niдno· 
рядкування) управління (відділ) земельних ресурсів. 

у межах нwної компетеJЩії названі органн виконують наступні 

функції: . 
_ забезпечують розроблення і здійснення організаційних, економіч· 

них, еJ<ОЛоrічннх та інших заходів, спр~ованих на раціональне вико
риста}ІНJІ земель, їх захист від шкідливих антроnогенних вnливів. а 
також на відrвореШUІ й підвищення родючості грунтів, nродуктивності 
земель, забезпечення режиму земель nриродоохоронного, оздоровчого. 

рекреаційного та історнко-культурного призначення, 
• кокrроmоє здійснення заходів щодо розвиrку ринку земель, кре-
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дитних відНосин та вдосконалення системи опоДаткУвання; 

~ у межах своїх Повноважень здійсюоє державНИй контроль за до

держанням земельного законодавства, в тому числі встановленого nо

рядку вилучения й надання земельних ділЯнок, реЖИму внкорисrання 

земельних ділянок відnовідно до їх цільового · призначення та · умов 
надання власНИІ<ам земельних ділянок і :Землекористувачами; 

- організовує в установленому nорядку землевпорядні роботи; 
- здійсшоє відnовідно до законодавСтва .моніторинг земель, конrро-

тоє виконання заходів щодо відновл~нЮJ корисних властивостей зе-
мельних ділянок rощо. · · · .. ~. 

Дослідження сутності й особливоСтей адміністративно-nраБовИх 
заходів охорони довкілля, практики їх реалізації !JаЄ nідстави дійти 

висновку, що в цілому вони висnrrіають дійовими засобамИ уіq)іплення 
nравопорядку й законності, забезnечення прав і законних інтересів 

держави, юридичних і фізичиих осіб. ПритягнеНЮІ до адм:і'Нісч>ативної 
віДпо.відаЛЬНОСТЇ ВИННИХ у ВЧИНеНні адміністраТІПІННХ npaвonopyme·m 
у галузі охорони природи, застосувания іНППІХ адміністративно

nравових заходів характеризуються порівняно високим ступенем ви

ховного і профілактичного вnливу як щодо nравопорупmиків, так і 
інших осіб. 

Адміністративно-nравові заходи охорони навколишньрrо nрирод

ного середовища спрямовані на забезnечення nрав та обов'язків усіх 

учасників адмівсrративно-nравових відносни у сфері охорони nриро
ди, на поnередження і приnинення адміністративво-nравових nростуn

ків у цій г-алузі, на притяrнення винних до. відповідальності. При цьо

му всі вони взаємопов'язані, становлять відповідну сиq:~}{у,_ с:nіввідно

сяться з кримінально-nравовими, цивільно-nравовими й економічиями 

заходами, різноманітними формами й методаWі . організаційно
nравової діяльності державних органів і громадських організацій. 

Аналізуючи систему органів управління, які мают~ відношення до 
забезnечеННJІ. охорони екології та nриродних ресурсів України та їх 
аовноваження, можна зробити наступні висновки. 

Органи уnравління спеціальної комr:rетенції (Державний комітет 

nриродних ресурсів Україин, Державний комітет лісового госnодарст
ва України, Державний комітет України по земельних ресурсах, Дер

жавний комітет України по водн<;>му господарству та їх органи на міс
цях) повністю дубJПОють nравове nоложення Міністерства охорони 
навколишнього природного середовища України та його органів на 
місцях. 

На нашу думку, усунути таку тотожність у nравовому становищі 

вищеназваних Державних комітетів та Міністерства охорони навко-
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лишнього природиого середовища України можна шляхом nі~ідації 
Державвого комітегулісового госnодарства УкраїЮІ, Держціного ~0.. 
мітегу Україщt: по земельних ресурсах і Державного коміте1у УкраїІПІ 
по водному господарству. 

Державне управління в галузі охорони nрироди здійсюоqься вели: 
кqщ . кількістю органів (сnеціальної, загальної комnетенції, . органами 
місцевого . qшоврядування, громадськими форМуваннями, місцевими 
nредставиицьки:мн Органамн ТОЩО. Але законодаВЧО закріnленої СИС• 
теми (а іноді й nравового станОВИІ.ІЩ) цих органів немає. ВважаЄмо, 
необхідно зщс.онодавчо закріnити систему органів , уnравЩ.НнЯ . у .сфері 
еКQДОГЇЇ,. ЩО сприятиме забезпеченюо екоЛ:ргічноі' ~зnem і "піДrрнман. 
юо·ёкол0Їічної рівноваги на теритОрії Укрсіїни. -: · 

_,_.І" 
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УДК 343.22 , . . . 
В. В; У стименко; канд. юрид. наук, доцент · 

Національна юридична академія УкраїнИ 
імені Ярослава Мудрого, м. Харків · 

ЗВІ.JіЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 
Й ПОКАРАННЯ НА ПІДСТАВІ АКТА ПРО ПОМИЛУВАННЯ 

У новому КК України вперше законодавчо регламентовано інсти· 

тут nомилування, тому ця nроблема ніким ще не порушувалас1,1 у віт· 

чизняній доктрині, хіба що на рівні декількох статей, у ЯІ<НХ тільІСИ 

згадувалося про неї. У ч.l ст.44 і в статrях 85, 87 передбаче:на можли· 
вість звільнення від кримінальної відповідальності й nокарання особи, 

Я1\а вчинила зJtочин, на nідставі акга nомилування. 

Помилування являє собою акт, що видається Президентом УкраїИJІ 

відnовідно до Конституції України й чинного кримінального законо

давства, про звільнення від кримінальної відnовідальності й nокарав· 

ня, заміну nокарання або невідбутої його частини більш м'яким nока· 

ранням або зняттям судимості · ідодо індивідуально визначеної особІІ 
або конкретної rpynи осіб. Помилування здійсюоєrься ПрезидентоlІІ 
України. Акт про nомилування, а таким: є Указ, виноситься стосовно 
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конкретної, персоніфікованої особи або персоніфікованої rрупн осіб. 

Помилування - акr одноразового застосування права щодо конкретної 

особи або групи осіб, ·персонально зазначених в Указі ПрезИдента 
УкРаїни. НЗвіть якщо цей Указ стосується багатьох осіб, усі вони по
винні бути персонально зазначені в акrі помилування:. Видання акrа 
про помилування не пов'JІЗЗНо з настаННJІМ ЯІ<ИХ-небудь подій чн зна-· 

менних дат за умови, якщо вони конкреТно не застережені в Указі Пре
зидента. 

Помилування не ставшься в залеЖІііСТЬ ' ні від ступеня сусnільної 

· небезпеки засудженого, ні від тяжкості вчиненого ним' злочину, ні від 
суворості призначеного йому покарання. :- ·~~: =~· · 

Акr про помилування має безумовний, імnеративний характер: · · 
О.А. Губська висловила точку зору, згідно з якою помЩванюr є 

предметом монар;сії, що зовсім не узгоджується з проголошепою ідеєю 
правової держави. Оскільки право призначення покарання прmщипово 

налеЖІПь виключно суду, то ·й nроцес його виконання може зМінюва

тися судом певним чином лише в передбачених законом виіІадках і 

ме~.' Президент, видаючи акт про помилуваіІшІ, фаї.сr11чно скасовує 
постанову суду стосовно покараннЯ особи, · вину якої Доведено під час 

публічного судочинства. Якщо глава держави може собі дозволши 
, втрутшись у пшання зміни вироку, заміни одНіЄї міри покарання ін
·шою або nовного зняття nокарання, т6 чому він· не може .скасувати 

nостанову суду про поділ майна чи відшкодуваННЯ' боргів?' Наяв:ність 
інституту помилування порушує поділ влади у правовій ДержаВі на 

законодавЧу, виконавчу й судову гілки [1, с.18]. Інші правники, навпа
ки, визнають правомірність існування інституту помилування, однак 

вважають його не кримінально-правовим, а державно-правовим [3, 
с. 360]. ' 

Інстшут помилування, як уже згадуВалося, передбачено у статrях 
85, 87 КК України. Згідно n. 27 ст. 106' І<онституції УКраїни і ч. І ст. 87 
КК України Президентові як вищій посадовій особі держави деJіеrу

єrься право видання акrа npo цомилування, що за своєю юридичною 
·· nриродою є акrом разового застосування норм кримінального закону 

щодо індивідуально визначеної особи або групи осіб. Належність тако
го aкril 'залеЖІПЬ Не Від ТОГО, JІКИЙ Орган ЙОГО ВидаЄ, а Від ТОГО, яку 
групу суспілЬних відносин він регулює. Акr про nомилування видаєть
ся у відповіДНоСті й на підставі чннноtо крИмінального законодавства, 
що свідЧить про його кримінально-правову пріфоду і зміст. 
У юриднчнін ліТературі поряд із цим обговорюєТься питання про 

нормативність акТів помилування. Так, більшість фахівЦі:В · внеловлю
ють думку ПрО те, ЩО нормативНИЙ харакrер МЗІ()ТЬ ЛИШе актИ ЗМністії, 
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не визнаючи за nомилуванням нормативності [2, с. Зб; ~ . с.46] . Інші ж, 

а їх меншість, обстоюють інше судження і вважають нормативними як 
амністію, так і nом.илування [4, с.38]. 

У зв'язку З цим слід зауважити, що акr про помилуваня належить 

'до індивідуа.Jр.~их правових акrів, які встаиовтоють, змінюють права 
й обов'язки окремих конкретних осіб. В Указі Президента про поми
лув~шня містяться нормативні розпорядження про звільнення від :кри
мінальної відповідальності або покарання щодо конкретної, персоніфі
кованої особи або персоніфікованої груnи осіб, і водночас він є акrом 

застосування норм кримінального права, який підлягає обов'язковому 

виконанню відповідними органами. 
У Положенні про nорядок здійснення помішування, затвердженому 

Указом Президе_нта України від 12 квітня 2000 р., N2SS8, помилування 
засудже~ зр.ійснюєrься у виді: а) заміни довічного позбавлення волі 
на позбавлення волі на певний строк; б) повного або часткового звіль

нення від відбування ЯІ< основного, так .і додаткового покарання; 
Jв) заміни пока~ або його невідбутої частини більш м'яким пока-
ра!Щям [8; 2000.- .Nнs.- Ст.610] . · · .. 

У ст. 87 КК України 2001 р., що регламентує інсти:гут помилуван

ня; . звужено, nорівняно з переліком , зазначеним у Положенні, коло 
засуджених, які можуть бути помилувані. В ч.2 ст.87 передбачено, що 

акrом про помилування може бути здіЙснена заміна Зас)тдженому при
значеного судом поІЩраиия у виді довічного ~~озб~~е~ воЛі ~а · по
зб1Щлення волі на етрок не менmе двадцяти п'ятиррків . 

Як ~ВЗ)ЮlЕ{ АО. Пінаєв,Jl:rр-ом про поЩчІУ.ва~ня мо~е бути здійсне
на .~міна засудженО,му Призначеного судом покарання у виді довічно
го 'позбавлення волі на строк не менше двадцятИ років . У зв'~Зку з 
прийнп.тrям нового КК автори джерел, у яких такому акrу надаєrься 

право ·повністю або частково звільнити особу від покарання і зняти 
сущщість, суnеречать ст. 87 КК Причому посилання в U.Ь<?МУ випадку 

на УШ!з Президента від 12 . квітня 2000 р., яким було затверджено 
"Положення про порядок здійснення помилування", є недоречним, 

оскільІЩ з прийнятт~ КК 2001 р. положення зазначеного нормативно
го aha втратилИ силу, бо не відповідають ст. 87 КК [6, с.89] . 

Такий висновок не відповідає чинному кримінальному законодав

ству, вимогам КК України 2001 р. Дійсно, у ч.2 ст.87 КК акrом про 

помилування надано право здійснювати тільки заміну засудженому 

призначеного судом покарання у виді довічного позбавлення волі на 
позбавлення волі на строк не менше двадцяти п'яти років . 

Однак питання про помилування в КК 2001 р. регламентуються не 

тільки в ст. 87, а й у ст.85 КК. Згідно зі ст. 85 КК на nідставі aкrd про 

156 



помилування засуджений може бути повнісnо або частково звільнений 
від; основного й додаткового покарання, а також йому може бути замі
не}{о nокарання або невідбута його частина більш м'ЯІ<ИМ покаранням . 

. Бі.тn,ше того, новий КК України 2001 р. не всrаноВJПОЄ забороНи на 
ЗНJtrтя судимості на лідставі такого акта. Тому не виюпочаєтьс.а: мож
ЛИ!lість знятrя судимості на підставі акrа про nомилування'. А відnові
дно до ч. І ст. 44 КК України 2001 р. особу, яка вчинила злочин, може 
буrи звільнено і від кримінальної відловідальності на лідставі акта про 
помилування. 

Слід зазначити, що КК У .країни 1961 р. не містив законодавчого за
кріnлення інстиrуrу помилування. З моменrу введення в дію IctlK 
України (1 квітня 1961 р.) в ньому kнує nоложення, що доnускає мож
дивість звільнення особи, яка вчинила злочин, від кримінальної відпо

від<tльності на підставі акта про помилування. У л. 4 ст.6 КПК перед
бачено, що .кримінальна сnрава не може бути nорушена, а nорушена 
niдJrяraє nриnииеННІQ через помилування окремих осіб. Як бачимо, цей 

Коцекс дозвощrє застосовувати помилуваНня у стадії розслЩування 
крИМінальної справи і до її порушення. 
У новому КК України 2001 р. передбачено звільнення особи, яка 

вчиmта злочин, на лідставі акта nомилування (ст. 44). Можливість 
звіJtьнення від кримінальної відповідальності на підставі акта помилу
ваН}{я, зазнає критИІ<И в юрцдичній літера'fУРі. Та~ С.С.Яценко вважає, 
що зафіксоване у ч. і ст. 44 нового КК положення про те, що особа, 
яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності на 
nідставі, зокрема, закону України про амністію чи, акта .про помилу
ваН}{Я, має бути оцінено .критично. 

JІкщо звільнення від кримінальної відповідальності на підставі за

кону про амністію дійсно можливе, то на підставі акта про помилуван
ня воно неможливе, оскільки помилуваНня стосується тільки осіб, за

СУ.Фl<еннх судом за вчинення злочинів, тобто тих осіб, які вже притяг
нуті до кримінальної відповідальності. ПоложенІІЯ ст. 44 КК Що,цо :JВі
льнения від .кримінальної відповідальності таким актом є юридично 
неспроможним [10, с.44]. 

Слід звернути увагу на те, що в Положенні про порядок здійснення 
пом}{луВання, затвердженому Указом Президенrа України від 12 квіт
ня 2000 р., тобто до надання чинності новому КК 2001 р., визначено 
лише порядок помилування засуджених осіб, щодо яких вирок набрав 

1 У Положенні про порядок здійснення помилування осіб, засуджених судами Ук
раїни, затвердженого Указом Президента України від ЗІ грудня І991р. ]'{g 22, яже діяло 
раніше, прямо вказувалося на . те, що помилування засуджених здійснюєrься і у виді 
З!iJf!ТJt судимості (п. 2) [7; 1992. - ]'{g2J.- Ст.293]. 
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законної сили [8; 2000.- N!!IS.- Ст.610) . Порядок же звільнення аі.ц 

кр~нальної відповідальності на підставі акта про помилування в no. 
ложенні не передбачено. Тому "Положення про порядок застосув1111111 
помилування". слід привести у відповідність з вимогамн 1<К 2001 р. 
~акреслнвпш в ньому порядок звіЛьнёtІНЯ особи від кримінальної щ.: 
повідальності на підставі акта про nомйлування. · 

· Прн цьому необхідно зазнаЧитИ; ·що rіЬрядок зlіільнення від кр •• 
наJп.ної відповідальності і покарання на підставі акта про помилуВЗІІJQ 

· поТрібно визначиrи законом України, як це вже зроблено стосоаао 
амНісТії, що відповіДатиме вимогам, викладеним у ч.2 ст.44 КК Украі. 

· ни 2001 р. :. звільненя від кримінальної відповідальноЩ на niдC'I'Qi 
акта про помилування здійсmоєrься виключно судом. Порядок звіJ:п,.. 
нення від кримінальної відповідальності встановлюється законом. 

Акr про помилування приймає Президент Україин, видаЮЧи УІСІЗ 
про помилування. Право на клопотання про помИлування мають:· осо
ба, прнтяrнуrа до кримінальної' відповідальності, засуджений, захвt-

. Ник, батьки:; подрУжжя, діти, законний nредставник засудженого, rpo. 
мадської організації та іН., а що стосуєrься іноземців, притягнуТих • 
кримінальної відповідальнОсті, засуджених та осіб, які відбувають по
карання в Україні, - за клопотанням (проханням) іноземних дер>8. 
Направляти Президентові України подання ·про помилування 'I'ёlJa8 

можуть Голова Верховного Суду України і Генеральний прокурор УІ· 

раїни. 

Право на помилування має особа: а) прнтяmена до кримінальвої 
відповідальності; б) яка засуджена судом України і відбуває покара18 
в Україні; в) засуджена судом іноземної держави і передана для відбу· 
вання покарання в Україну без умови про незастосування помилуван

ня; г) засуджена в Україні і передана для відбування покарання іна» 
~ній державі, якщо відповідна установа цієї державИ погодилася • 
знати й виконати прийняте в Укj>аїні'ріmення про помилування; д) .оа 
відбула покарання в Україні. 

Клопотання про помилjВанНЯ може бути подано з моменту прИТІІ'· 
нення особи До кр~нальної відповідальноСl,'і або . після набранНJІ •· 

· роком законної сили. · 
Як указано в Рішенні Конституційного Суду України від 27 жоВ'ПР 

.·1999 р:, N!!9-Pril99, Прнтяrнення до криМіиМьної відповідальності • 
Іq)иМ:інал'ьне переслІдування починається: з моменту' пред'mіленНJІ ос:о
бї'обвннуваченняу вчиненні зло~ [9; 1999. -N244.- Ст.2193]. 

Акr про помилування поширюєrься: на конкретну особу або коВІ· 
ретну rpyny осіб; персонально, поіменно зазначених в Указі про поІІJІ· 
лування. 
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Помилування засуджених здійскюєгься у :ющі: а). звільнеНня особ~ ' 
~ід кримінальної відповідальності ; б) замінн довічного позбавлення · 
~олі на позбавлення воЩ на певннй строк; в) повного або часткового 

звільнення від відбування як основного, так і додатковоrо покарання; 
r) заміни по~рання або його невідбутої частннн більш м'JП<НМ поІ<З-
ранням. _ . _ .. _ . , . . 

Звільнення від кримінальної відповідальнрс:rі відповідно до ст. 44 
11а підставі акrа про помилування може буТИ ~дЩснено на стадії попе
реднього слідства після пред' явлення особі ОбвйИ}іВач'е~Я у в~енні 
злочину. Звільнення від покарання на пі.цставі такого акта може бути 
застосовано лише до засудженої ое~н ііlсДЯ: вCjyriy виро~' в. .~oНJ;lY 
силу. Причому :клопотання про помилування, які містять ПOCJ;Шaitwr··нa 

gеnр~~нльне засудження або іншl' ,nорушення ~онності, .іі:s)Jі~~ДН'ьо 
!ІадСІЩЗЮJ·ЬС.Ц,ДЛЯ ПеревірІСИ В ПОрядку нагляду В органн nр()іуратури. Й 
суду. {lісля. підтвердження законності й обгрунтованості вирQку суду 
можливо зас:rосу~ання помнлуванlU{ відносно засудженого. . . ··. ·'·. · .·, 

Під. час розгляду клоnотань про nОМІJЛУВЗННЯ Qеруться до ~-а~ х~-. 
ракrер і ступінь суспільної небезпеки вчиненого злочину, особиСтістЬ 
засудженого, його nоведінка, ставлення до праці, участь у громадсь

кому житrі в місцях .відбування покарання, строк вЩбутого покарання 

та \нші обставини. При цwму обов'язково враховуються думка керів

нmщ устан6вн виконання по:карань або іншого органу, ЯІСНЙ відає вн

крн;аиням вироку, сnостережної комісії, служби у сnравах 1Іеповн:оліт

ІІіх, громадських організацій і тру до вих колекrивів; а в · необхідннх 
випадках - місцевого органу виконавчої влади й органу місцевого са

моврядув:чmя. · 
Пр1\ помилуваІЩі засужденоговирок або ухвала суду, що вступили 

в законну силу, підлягають виконанюо в частині цивільного лозову 

про відшкодування: шкоди, завданої злочином. 

Особа, яку раніШе було неодноразово (два й більше разів) засудже
но за вчинення умнених злочинів або до якої раніше було застосовано 
амністію, помилування, умовно-дострокове звільнення від відбування 
nокарання, заміна невідбутої частини покарання більш м'ЯІСНм, звіль
нення від відбування покарання з випробуванням, якщо вона до пога

шення чи зняття судимості знову вчинила умисний злочин, може бути 

nомилувана лише у в'ННЯТкових виnадках. 

Клопотання npo помилування: осіб, які не стали на шлях вилравлеющ 

ІІідбулн незначну частину призначеного їм строку покарання, а також, які 
засуджені за особливо тяжкі злочини, виося:rься на розгляд Комісії з nитань 

nомилування mrure за наявності надзвичайних обставин. 

Помилування засудженого можливо в низці випадків незалежно від 
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хараперу вчиненого злочину, його суспільної небезпеки, призначеної 
міри покарання. Так, ·акгом про помилування відповідно до ч. 2 ст.87 

КК моа<е бутИ здійснена заміна засудЖеному призначеного судом по.. 
карання у виді довічного позбавлення волі на позбавлення волі на 
строк не менше двадцяти п'яти років. 

У разі засудження особи до довічного позбавлення волі клопотання 

про ії помилування може бути подано · nісля відбуття нею не менше 

двадцяти років призначеного покарання. 

У виняrковнх -випадках, коли засуджений не перебуває під вартою, 

виконання: вироку щодо нього може бути відстрочено до розгляду кло.. 

потання про помилування. 

. Клопотання про помилування, що подає засуджений через установу 
виконання покарань або інший орган, який відає виконанням вИроку, 

направляється до Адміністрації Президента України разом з копіями 

вироку, ухвали й постанов судів, докладною характеристикою про ро.. 

боту й поведінку засудженого із зазначенням думки керівНІО\З цієї ус
танови ·або органу і, як правило, думки спостережної комісії або служ

біІу справах Ні:nовнолітніх по суті клопотання та іншими документа
ми: · й · ДанИмИ; 'Що маЮТь значення для розгляду питання про застосу
вання помилування. 
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УДК 343.102:343.985 М.О. Шилін, І<анд. юрид. нау~<, ст. викладач 
Національна академія. Служби безпеки 
України, м. Київ 

СПІВВІДНОШЕННЯ ДОПИтУ 
Й ОПЕРАТИВНОГО ОПИТУВАІІНЯ: 

ТЕОРЕТИЧНИЙ І ПР АКТИЧ.НИЙ АСПЕ:І(m 

сУчасний стан боротьби зі злочинністю Jшмаrає від сnівробітнmсів 
nра.ВобхороіІИИХ органів ( як оперативнях nрацівІШКів, так і слі:цЧИх) 
високої nрофесійної майстерності, чого неможливо доСJlГТИ· без наяв
lІ:ості в них · достатніх теоретичних знань і nраІсrІfЧИИХ яавичщс засто
сування всіх відомих nравомірних сnособів (особливо таких, JІК допит 
l'a оrіерЗТИВНе опитування) отримання доказОВОЇ Й оріЄJfІ'ОВНОЇ інфор
Мації, яка стосується злочинів і причетних до них осіб. 

Допиr і оперативне олитування є найnоширеиіІП.ИМИ засобами, які 
ВИКористовуютьсн правоохорОІmюни орrанамл Д]ІВ одержаИИJІ необ

)(ідних їм відомостей про вчинені злоІ.JИни з метою їх своєчасного і 
.ІІІ<існоrо розслідування або nопередження тих, що готуJ<>ТІ>СЯ: Стосов

lІ:о організації й тактюси їх nроведення (зокрема, допиту)" існує достат-
1!.11: кількість наукових розробок (Б.П. Бахін, В.О." Коновалова, 
13 .ю. Шепітько та ін.) . 
У той же час у вітчизняній і країн СНД науковій юрцwrчній літера

l)трі питання сnіввідноmеJІНЯ цих методів висвітлеио явно не достат
Іfьо. Лише в пооднноІСИХ nублікаці)І:Х ледь торкаються їх М.Є. Шуми
ІІо, О.М.Бан:цурка і О.В.Горбачов [l6,c.39; І,с.55, 56]. Тому виникає 
11оtреба в nроведеюrі більш докладного дослідження цієї nроблеми. 

Розгляд сnіввідношення цих методів кримінальІю-nродесуал.ьної й 
0ttеративно-розшукової діяльності неминуче передбачає з'ясування 
11рвроди цих видів діяльності. Кримінальний процес - ue діяльність 
0Ргаиів дізнання, слідчого, nрокурора, судді й суду по поруцrению, 
Розслідуванню й судовому poзrJVIДy кркмінальних справ, а та.І(ож по 
~ltрішенню Суддею ІШТЗНЬ, ПОВ'ЯЗ<ІНИХ із ВИІ<ОНЗННЯМ BJI]>OKy [6,с.8]. 
<~вданиями кримінальноrо судочинства (терміни "хриміsальне судо

~~~во" і ":кримінальний процес" - синопіми) [6,с.8] зrідно зі ст. 2 
''tlК України є охорона прав та законних інтересів qізИЧНJ{Х і юридич
~ осіб, які беруть у ньому участь, ШВІЩІСе й nовне розкриття злочи
Іtі&, викриттн викннх і забезпечення nравнльноrо засrосування законо
~&ства з тим, щоб кожен, хто .вчинив nротиправне ДІЯJШЯ, був притяr
І!у'tий до відповідальності, а жоден невинний не був roiOlpaJIИЙ. 

161 



Відповідно до ст. 2 Закону України "Про оперативно-роЗllіукtІВу ді
яльність" від 18 JІІОТого 1992 р. (далі -Закон) оперативно-роЗІІІуКоJІа 
діяльність (далі ОРД) - система гласних і негласних пошукових, розві

дувальних і контрР9ЗІІ~~. ~a~o,friв, що здійсюоються із застосу. 
ванням оперативних та оn:~тивнQ:Отехнічних засобів [8] . Згідно зі 
ст. 1 зазначеного :ЗЗКОну зав~и оіrеративно;.розшукової діяльнос
ті є пошук і фіксацІя фaki-immX даНИх прО 1 nротиправні дії окремвх 
осіб і rруп, розві.цувально-підривну діяльність спеціальних служб іно-

_,! .. : . ·. ' · ..... 
земних держав ·та орrаюзацtи з метою припинення правопорушень, а 

тако?J< ~6!,1'~~ ін~р~~~ї в imepecax безпеки суспіль,ства~й дерЖа
ви ... Не . будучи процесуальною, ОРД поєднуєrься з нею · nри прова
дженні ''ДізнаННя й Доtудового слідсТва; "'а' меrоДи, які воНи ви'і<ористо
ву:Кф.; ф~б~.і'," ~ баrато спільного. v·roй же··час:·~ огЛяду на сnе
цИфіку цих'· в'иДііі діялі;ності методи, яЮ ' обіt:дві ·вони за&осовjюn., 
мають і суtтєві розбіжііОсті не лише за назвоі<>: Це стосуЄться і ДоПиту, 
й оперативного опитУВаНня. · · · ' ' · · · '· 

Схожість назваНих дій легко поясюосrься. Обидві вони, як прав~ 
льно підкреслює м:є·.Шумнло, отримують фа:ктичні дані про злочин 
тими засобами, без IOfux неможливо його розкрІПи і встановmи особу, 
винну у його вчиИенm;"і вирішити завдання, що стоять перед кожким 
видом розглядуваної'ДіЯльності. А оскільки ці дані містяться в слідах, 
тобто на предметах матеріального світу, або у свідомості людей, то І 

засоби збирання фактиЧних відомостей, у якій би сфері боротьби зі 
злочинністю вони не використовувалися, завжди містять одні й тіж 

придатні для відбиття слідів пізнавальні операції [16,с.39]. 

Вони настільки близькі за своєю суІТЮ, змістом, цілями й завдан

нями, nсихологічною основою й тактикою nроведення, що часто оnн· 

тування визначають як дonm, а допит - як ОПІПУвання. Так. укладачі 
Великого юридичного словника визначають: "Дonm у кримінальному 
процесі - слідча дія, що становить собою ОfіІПУВання особи з приводу 
юридично значимих фа.Ісrичних обставин сnрави" [2, c.l90}. Автори 
юридичної енциклопедії наголошують, що допит (англ. inteІТogation, 
examination) "у кримінальному процесі - слідча дія, що полягає в оІПІ

туванні особи з приводу юридично значимих фа.Ісrичних обставJІJІ 

справи, яка ведеться з nравових і криміналістичних позицій" 
[20,c.l52]. 

Таке ж майже тотожне тлумачення й терміна "опитування" сnосте

рігається у словнику російської мови. З одного боку, його укладачі 
стверджують, що опитувания є не що, як звернення "до бататьох з JDI· 
таннями з метою отримання будь-яких відомостей" (n.l.), а з другого-
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що воно означає "nровесrн офіціЙНИЙ допит. Omrraти свідків:' 
(9,c.63l], ,. .. 

Такий підхід до тлумачення досліджуваних термінів, на, нашу дум
ку,. не. :Цльки невдалий, а й не зовсім ,правильний. Зміmуваіи ці катего
рії не слід, тому: що вон~ поряд зі спільними рисами, зовнішньою схо
жістю мають і певні розбіжності і с;вої особливості, а тому їх роТрібно 
чітко розмежувати. 

Чим же саме відрізняється опитування від допиrу? Ю,яидична ен
циклоnедія за редакцією М.Ю. Тихомирова зазначає, що доциr,рі~~
ся від .. опитування додержанням. фо~~ащ.иості при роз'яснелfЩ. ~Vіо
зрюваній особі ії права відмовитися від надання свідчень і ознайом
лення зі звинуваченням у злочинній дії [20,c.l52J ;У.. результаті аналізу 
цього твердже;нщ _ відразу ВИІ<.JІИЮ1Є , ,11екілька запщань: хіба . допиту

ються (ошпуються) лише особи, які підозр,оються {;3в1fНУВЗчУються) у 
вчиненні злочину? Як бути з отримаНWІМ доказової ,.:Ц орієщовної ін
формації шляхом допиту (ощrrування) свідків, потерпілих, експі::фтів? 
Чи потрібно особі, яка nровадить допкr свідка, роз'яснювати його _пра

во відмовитися від надання свідчень? .Ми не ПОГОджУ.ЄМОСЯ з авторами 
енциклопедії також і тому, що таке трактування різниці між дomrroм 

та опитуванням досить ue повне й не відбиває основни~ розбіжно'Стей 
цих понять . Це сrосується й позиції М.Є.Шумило, якЩі #.~рд.Жує, що 
опитування rромадІІН відрізняється від допиту JЩПІе за формою,_.тому 

' ' V ·: ' ' • ;Jf,, 

що 1 в першому 1 в друтому випадку йДеться про рдержаиия усної Ін-

формації про злочин [16,с.З9] . Більш _rяуmовwще підходить . р.і) роз
гляду цього питання В.О. Черепанов. За. й<;>го сщ~вами, дomrr і _(.)Шпу
вання різняться за такими суттєвими nараметрами як nравова основа, 

суб'єкти, джерела інформації, змісr методу [H,c.lO]. Але й розмежу
вания їх лише таким чнно~ теж не . є достатнім. З ІЩШ9,J:О погляду, з 
урахуванням особливосrей ко~оrо. ~ . ЦИХ метqдів О1JЩ~ЩUІЯ інформа
. ції краще було б ~х розрізняти за такими параметраМИ, як сут~сrь, 
правове реrулю:ващщ. суб'єкт.и й; об'єкrи Ті! їх правов~ статус, пРед
мет, форми, види, порядок nроведення, результати, ~пособи закріплен

ня отриманих відомосrей. Розглянемо їх змістовну сrорону. 
1. Допит, як визначають більшісrь JІаУкових джерел - це офіційна 

nроцесуальн~ .с~ЩІ~ й судова дія. ДJvl підтвердження й наrлядносrі 
наведемо позицію щодо цього деяких науковців. Зокрема, вітчизняна 

.· юридична енциклопедія 1999 року видання наголошує; що дomrr -
слідча або судова дія, передбачена КрІІмінально-пр<)цесуальним коде
ксом України і Цивільно-nроцесуальниtd кодексом України. Її метою є 
одержання показань свідків, потерпілих:, підозрwваних, обвинувачених 
про відомі їм факти, які мають значення для прийшrгrя правильного 
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рішення у справі [21 ,с. 289] . Юридичний енциклоnедичниЙ сJtовник 
московського видавництва за редакцією О.Я. Сухарєва стверджує, що 

допит у кримінальному і цивільному процесах- це слідча і судова дія, 
яка nолягає в одержанні й закріпленні (фіксації) усних відомостей

показань .(свідчень) про суттєві для nевної сnрави обставини. 

[·18,c.l20]. Такої ж приблизно думки й укладачі юридичного словнИка 
за редакцією П.І.Кудрявцева, які зазначають, що доnит - це nроцесуа

льна дія, яКа є засобом nеревірки, дослідження обставин справи й 
отримання таких доказів, як показання свідків, звинувачених, а в де
яких випадках і пояснення (роз'яснення) висновків і свідчень експертів 
[19,с. 288]. 

Оперативне оnитування є легітимною оnеративно-розшуковою 
(контррозвідувальною) дією. Воно вцкористовується всіма оператив

ними підрозділами СБ, МВС України та іНІПИХ органів, яким надано 

nраво здійснення ОРД. 

На жаль, жоден із вітчизняннх довідкових і тлумачних юридичних 

словників, за винятком енциклопедичного словника за редакцією 

В.Ю .Шепітька [14,c. l54], не наводить визначення поняття опитування 
стосовно ОРД хоча нагальна потреба в цьому існує. 

Тлумачення ж поняття оперативного опитування вченими правни

ками не однозначне. Так, О.М.Баидурка і О.В .Горбачов зазначають, що 

опитування- це співбесіда, результати якої фіксуються у формі, яку 

прийме за прнйнятну для певної ситуації сам оперативний працівних 

[l ,c.55]. Це формутовання хоча й заслуговує на- увагу, але · має дещо 
спрощений характер і не повністю віддзеркатоє його сутності й при

значення. 

Вищезгаданий B.O.ЧepeiJC;lHOB дає декілька визначень розглядува

ного питання, Щ<і зводяться до того , що опитування- заснований на 

законах і підзаконних нормативних актах метод збирання оперативно

розшукової інформації, що отримується у процесі безпосереднього 
спілкування оперативного працівника ~ .rромадянами, які обізнані або 
можуть бути поінформованими про осіб і факти, що становлять опера

тивний інтерес, з метою запобігання·, розкриття злочинів, розшуку зло
ЧИЙців, які переховуються, й осіб, які пропали без вісті [7;10-13] . 

Більш вдалим вважаємо визначення цього поняття щодо ОРД за

пропоноване О.Ю.Шумиловим, який стверджує, що оnитування гро
мадян - одна з передбачених законом оперативно-розшукових дій, яка 

полягає у збиранні зі слів опитуваної особи первинної фактичної інфо· 
рмації, що має значення для вирішення завдань ОРД [17,с.38]. Але і в 

такому формутованні, як вбачається, сутність опитування розриваєть

ся не nовністю . 
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Щоб особа в п9'ебігу опитування надала інформацію, ям цімвить 

і (заслуговує на увагу) правоохоронні органи, оперативний працівник 

повинен певним чином налаштувати її на це, тобто, використовуючи 
не заборонені законом тактичні nрийоми, сnонукати людину до відве

ртого діалогу, щирих відповідей на задані їй запитання. Зважаючи на 

це, на нашу думку, в загальному вигляді опитування, яке використову

ється в ОРД можна сформулювати таким чином: оперативне опиту

вання - один з передбачених Законом України " Про оперативно
розшукову діяльність" методів (або одна з оперативно-розшукових 

дій), який (яка) полягає у збиранні співробітниками відповідних пра

вомочних органів зі слів опитуваної особи первинної фактичної інфо

рмації, що має значения для вирішення завдань ОРД шляхом спону

кання ними цієї особи (у тому числі з використанням правомірних так

тичних прийомів) до надання відповідей на запитання, які їх цікавлять 

і входять до їх компетенції [l5,c.65-74]. 
2. Проведення допиту детально регулюється кримінально

процесуальним законом. Що стосується оперативно-розшукових захо

дів, до яких належить і опитування, то його норми (ст.103 КПК) вста

новлюють лише їх необхідність і доцільність використання з метою 

виявлення ознак злочину й осіб, які його вчинили. 

3. Суб'єктами допиту (свідків, потерпілих, підозрюваних, обвину
вачених, експертів) згідно з кримінально-процесуальним Законом 

(статті 107, 167, 171, 143, 201 КПК України) в першу чергу є особи, які 
провадять попереднє слідство, тобто слідчі прокуратури, органів МВС, 

СБ України. Ними виступають у передбачених законом випадках 

(ст. 104 КПК України) також особи, які провадять дізнання у криміна

льних справах, у тому числі оперативні працівники органів МВС та СБ 

України. Суб'єктами допиту також є особи, які ведуть судове слідство. 

Так, відповідно до ст . ЗОО КПК України підсудного можуть допитувати 

прокурор, громадський обвинувач, потерпілий, цивільний позивач, 

цивільний обвинувач, їх представники, захисник, громадський захис

ник, суддя, народні засідателі. Суб'єктами оперативного оnитування, 

як nравило, є лише оnеративні сnівробітники правоохоронних органів 

спеціального призначення, яким Законом України "Про оперативно

розшукову діяльність" дозволено провадити оперативні пошукові й 

розшукові дії . В окремих випадках ними вистуnають позаштатні опе

ративні співробітники МВС і СБУ, негласні працівники й довірені 

особи оnеративних nідрозділів цих правоохоронних органів. 

4. Доnитують свідків, nотерnілих, підозрюваних, обвинувачених, 
тобто осіб, яким відомі обставини, що стосуються кримінальної сnра
ви. Що ж до оnеративного опитування, то його об'єктами крім зазначе-
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НЮС:·· осіб виступаюrь і інші . rррмащдlІІ, ЯІ<і обізнані чи можуть бY'l1f 

обі3нані в оперативно-значущійіінформації, іншими словами, носії або 
потенційно можливі носії відомостей, що становлять оперативний іІt
терес для оперативних підрозділів nравоохоронних органів сnеціаль

ного nризначення. 

Для органів МВО·і СБ України особливими об'єктами опиту.tщИІІа 

(в силу .сnецифіки конфіденцjйності відносин сторін, nрисутньо'і в ОРД 

і КFД)'є·іrооnератІІВні джерела:- особи, ЯІ<і негласно співробітничаюn. 
з ними; 

. 5. •Узв'юку·•з тим, що дощп є nроцесуально-праро.вQJО, офіційн010, 

сЛіДчою' й судовою ді"QО, якою не є,опнтування, особи, які допитуюrь. 

ся і"які·опитуються, мають різний і nравовий статус. У разінеявІ<И сві
дка чи потерпілого без ловажної ·nричини в суд органи. поnереднього 

слідства або дізнання вnраві застосувати до них прІО.JУсові з;іХоди -
привід через органи внутрішніх справ у порядку, передбаченому стат-

·'JFЯМИ 135 і 136 :кримінально-процесуального Закону (статті 70, 72 
КІП<). Крім того, на свідка за таку дію зrідно зі ст.70 КПКсуд має DJ>!t· 
во також наЮІастн грошове· стягнення- половину мінімальц~го розмі
ру заробітної плати. У виnадку злісного ухилення від явки свідок і по

терпілий несуть відnовідальність відповідно до ч.l ст.1853 aбQ, .<;;r. 1854 
Кодексу законів про адміністративні . nравопорушення (статті 71;72 
КІП<). 

Зустріч і бесіда ж опитувача (оnеративного працівника) з ОПИТ)'ВІі· 

'НИМ мають суто добровільний-характер і будуються на засадах їх взає. 
мозгоди до спілкування. У випадку відмови від зустрічі з оперативИІDо( 

· "nрацівинком особа, яка· запрошувалася на опитувальну бесіду, nриводу 

·" Ае: підлягає. Тут оnеративний працівник змушений не ,вд;шати.Gя ~ 
норми Кримінально-nроцесуального кодексу, а спиратися · на . .М()раль· 
но-етичні норми, застосовувати метод не nримушення,, .а перекона ню в 

необхідності взаємодії, співnраці з правоохоронними органами, поси
лаючись при цьому на конституційний обов'язок громадян. УкраЇНИ 
захищати Батьківщину, її незалежність і територіальну цілісність, бра

ти участь у забезпеченні економічної й інформаційної безnеки держави 

[4: 
· б. Кримінально-nроцесуальвий закон чітко окреслює предмет J1l)' 

•'mrty. Згідно зі статтями.68 і 167 КПК доnит свідка може прова,ди11ІСІ 
тільІGІ по• фактах та обставШІах, що мають значення для конкретної 
криміиальної ·сnрави. При цьому, як влучно, . .в,ідмі~f: А.І.Костров, ма

сrься на увазі, що предмет доnиту, -,який вІ<ЛЮЧає коло відомостей, то 

nідлягають з'ясуванню nри, доnиті, , и~:рбм.ежущться. ;rільки предметом 

доказування (подія злоЧЩІJ, характер вини, причини й умови, JXi 
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сприяють вчинешоо злочину тощо), а й вкточає в себе обставІрІИ,· що 
не входять у предмет дохазування. такі, наприклад, ц- відомості про 
очевидців злочину, дані про- місце знаходження ЗЛОЧИІІЦ11, JЦ<ИЙ .п~т: 
ховується, тощо, тобто відомості, що сприяють проведенню. розєліду

вЗНWІ--{5,сі307] . Крім того, свідок може дошпуватись про особу піде

зрюваного або обвинуваченого та noтepniлoro, про факти, які. їх харак
терюують та його взаємовідносини з ними, що також входить до 

nредмету допшу. 

Предмет оперативного опитування--в .законодавстві ні в Ю11<, ІО · JІ 
Законі "Про операmВио'-розmукову .•діяльність" не внзначе,н:о.- [8] , що 
ціЛІ<ом зрозуміло і виправдано. Адже· :в .процесі опитуваІЦ{JJ, з P.fЛW.. 
на завдання ОРД (КРД}може ,отримуватися (й отримуєтw;я) ,дщроке 

коло -відомостей; що. ·станоRJІЯТь оnеративний інтерес стосоан.о 1 комnе
теJЩії МВС і СБ Україин і не ЛИUІе nов'язаних із конкретною крим.іна
льною справою. У низці виnадків, коли виникає потреба, оn~ративне 
опитувания провадJПЬся й після З<ікінчення розслідування і ро:ц-.цяду 
сnрави в суді. Вичерпннй перелік цих відомостей навести в законі не 
тіль:ки недоцільно, а й неможливо. Хоча, в прющипі, в заrальному ви
гляді предмет опитування й можна визначити певним чином, .о:q>еслн

вmи коло mmuп., які входять до сфери діяльності nравоохоро~ ор
ганів спеціального призначення. Наприклад, моЖ6З стверджувати, що 

nредмет оперативного оnитування включає факrи й ОЗнаІGИ . злочиків, 
які вчинені чи готуються, причетних до них осі.б. .. та .очевидців, факти й 
ознаки розвідувально-підривної діяльності спецслужб іІ:fо~ьших дер
жав, причетні до них установи, організації й особи, поді4 :·ц~, про
цеси і таке інше, що має значення для захисту rроиадян від злочинних 
посягань і забезпечення захисту національних.ін'ФресіJlУІ<раЇІ:Jи, . _ 

7. Проводячи оnеративно-розшукову, конrррозв,ідувальну й- розві
дувальну діяльність, правоохоронні органи спеціа.rо.иого призначення, 
особливо СБ України, використовують різні форt.~И, !)Пе_ра1іQиого опи
тування, зокрема такі, як анкетування, іитерв'юванщr...;_листувания та 
деякі інші. Що стосується допиту, то він здійQНЮєтJ.Ся лише в одній 
формі- шляхом співбесіди особи, яка провадиr~ сJІідство (дізнання), з 
допитуваними, при якій вона ставить їм прямі ~ІПVІ щодо кримі
нальної справи і фіксує відповіді на них у протоколі . 

8. Загальні положення організації й тактн:ки допиту rруиrуютьск на 
засадах Кримінально-процесуального кодексу України. Так, статті 143, 
166, 167, КПК України детально визначають час, місце й порядок його 
nроведения, виклику допитуваних для дачі по~ тощо. Організація 
і тактика оперативного опитування rруитується на .)f9РМЩИВНИХ актах 

відомчого характеру . Внаслідок цього правові межі, в якЮс лежать тЗк-
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тичні прийоми доnиту, є більш вузькими порівняно з оперативнИІf 

опитуванням. На відміну від оперативного опитування особа, яка до

пигуєrься, завжди має бути обізнана з тим, в якості кого вона дотnу
ється і по якій справі. Випадки, коли слідчі з тактичних міркувань роб

лять це без будь-якого пояснення є порушенням закону і сnраведливо 
крИТикуються в юридичній літературі [З ,c.l 09]. 

9. У результаті доnиту з'ясовуються і встановJЩ>ють~я cy.q:o~i дока
зи. Отримані в процесі оnитування дані будучи оnерат.ивними матеріа
лами. згідно з чинним законодавством такими не виступають. У пере
бігу оперативного опитування добувається різнопланова інформація, 
яка становить оперативний інгерес і використовуєrься для досягнення 

правоохоронними органами спеціального призначення мети ОРД і 
КРД. Разом із тим одержані при цьому відомості мають певне з_наченщ 

і для щ'>оцесу доказування по кримінальній справі. 
10. Порядок і форма фіксації nроцесу допнту й оформлення його 

результатів чітко визначені законом. Так, результати допиту свідка 

оформmоються протоколом відnовідно до вимог Кримінально

процесуального кодексу ( ст.170 КПК). Форми фіксації і закріплення 

матеріалів, отриманих шляхом оперативного опитування, Законом не 

визнаЧені, тому не мають таких- жорстких правил та обмежень, як при 

допИТі. Частково вони визначені у відомчих нормативних актах, але (за 

незначними винятками) мають більш рекомендаційний, аніж обов'яз

ковий характер. У кожній конкретній ситуації залежно від об'єктивних 
і суб'єктивних чинників, які при цьому виникають, на практиці можуть 

застосовуватися різні форми фіксації й закріплення одержаної в проце

сі оnеративного опитування інформації. Зокрема, про результати й 

перебіг опитування оперативним nрацівником можуть бути складені 
докладна довідка, рапорт, оперативна (службова) замітка, протокол. 

Підсумовуючи викладене, можемо зробити висновок, що оnератив

не опитування, маючи низку спільних рис і тактичних прийомів з до
питом і деякими іншими спеціальними методами, є водночас само
стійним методом ОРД і КР Д і посідає важливе місце в реалізації їх 

цілей. Уміле, :кваліфіковане здійснення оперативного опитування не 

дубЛює слідчих дій, а, навnаки, доповнює і сприяє їх ефективному 
проведенню. 
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ПРОЦЕСУ A.JJIЬHE ПОЛОЖЕНня'іІР·ОКУРОРА 
В АПЕЛЯЦІЙНОМУ СУДІ 

Введення: апеляційного nровадження до української системи 
кримінального судочинства Законом від 21 червня 2001 р. " ПJ_>О вне
сення змін до КримінаЛ!Ьно-nроцесуа!Jьного кодексу УкраїНи" [З; 2001. 
- NQ 34-35. - Ст. 187] nородило низку проблемнИх питань, nов'язаних з 
різними сторонами пра~озастосовчої діяльності. Одне з нИХ стосуєrьс~ 
процесуального станов};[Ща прокурора в апеляційному суді. Хоча' 'во~Ь 
в деякій мірі й висвітJЩ)валось у юридичній літературі [Див.: 1, с. llb; 
2, с. 64; б, с. 74; 7, с. 45], комплексного дослідження, ·присвЯЧеного 
цьому питанню, в українській доктрині ще немає. У етаnі ,~еJ>едба
чаєгься визначити процесуальне положення nрокурора в апеmіцій#ому 
суді відповідно до чинного законодавства. ' 
· Процесуальне становище nрокурора в _аnеляційному суДі всrано.в~ 
JООЄГЬСЯ ЧИННИМ крИМі1ІаЛЬНО-nрОцесуальним законодаВСТВОМ, Яі<е ОК-
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ресmоє колQ. його nрав та обов'язків. . . 
~і: буде ~11м звернуrися до історії. Щдnовідно до ст. 858 Статуту 

кримінальнщ:о о-удочинства 1864 р. прокурор мав право подавати апе
JІЯЦійні nротести лише на ті неостаточні в-ироки,• ЯІсі. не поrоджуютьси з 
поданимІі''н'им висновками, і тільІ(Н з· Тоrо· 'nредмщ; За·'ЯЮІМ його ви

моги "не поваже~" .. ,С:уд()м .nершого ступ'у!fЯ:, у мИРО~J:іХ устащ>в~х · 'За 
сnравами публічнщ:Q ·j~актеру nротес:г .. nода~вся від ТQro орJ;ЗНу, .. 
ЯКИЙ вистуnав оовинувач.ем, тобто · ПОліціЇ\ . але ії дії• · відразу )(( . 
nідлягали конrроJію з .. ~Ку nрокурора. Поліція; вИЯВивШи невдовоЛен
ня вироком, зобов'~~~ ~ри про це товаришу ·nрокур6р&, ·'якИй nо
винен або nред'явитв,.~ідзив мировому судді, або залишити невдово
лення без наслідків [•4:·<::. 398 ]. 

Сучасне законодавство також визнає nрокурора суб'єктом nодаНІUІ 

аnеляції, але знач.но відрізняєrься від дореволюційного. Так, згідно n. 8 
ст. 348 І<римінально-хіроцесуального кодексу (далі - КПК) аnеляцію 
мають nраво nодавати nрокурор, який брав участь у розгляді сnрави 

судом nершої інстанції, а також nрокурор, який затвердив обвинуваль
ний висновок, у межах обвинувачення, яке підтримував nрокурор, 
який брав уч.асть у розгляді справи судом першої інстанції. Некон

кретність деяких положень наведеної норми одразу ж зазнала 

обrрунтованої .критнкн з боку практичних працівників і науковців. 

Зокрема, В.Т. Маляренко вказував, що'' ... важко погодитися з тим, що 
прокурор, який затверДИв обвинувальний висновок, nовинен бути об
межений тією nозицією, яку займав іюnий прокурор у судовому 

засіданні, адже перший із них nри затвердженні обвинув-ального вис

новку теж діяв відповідно до власних внутрішніх переконань і, за 

логікою, має прав-о обстоюв:tти свою позицію. ... Обмеження nрокуро
ра-апелянта, який затверджував обвинувальний висновок, тією по

зицією, яку займав прокурор, який брав участь у суді першої інстанції, 

завдає шкоди правосудцЮ" [ 6, с. 45 ]. 
У КПК не передбачен:о також права вищестоящого прокурора по· 

давати аnеляцію. На наш погляд це є недоліком ч.инного законодавст

ва, на що вказує російсьКий учений К. Амірбеков: -_" ... Принесення 
• • о ~ • .... . • • , . .... 

касац1иного, аnелящипого и окремого подання вищестоящим прокуро· 

ром всУ-переч погляду НИжЧестоящого, Який виконував роль державно
го обвинувача, є нонсенсом у новому Іфимінально-процесуальному 
законодавстві ... " [ 2, с. 64 ]. · 
Ще більше питань вmіикає nри детальному вивченні положень ст. 

37 Закону У~ераїии ''Про прокуратуру'', де вказано, що nраво внесеННІ 
аnеляційного, касаційного й о.кремоrо подання на вироки, рішення, 

ухвали й п~становн, судів надається прокуророві і його застуnнику в 
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межах їх компетенції й незалежно від їх участі в ро;Jг~ справи в суді 
nершої інстанції [З ; 2001 . - N!! 44. - Ст. 233]. ПоміЧІПООІ прокурора, 
nрокурори уnравлінь і відділів мо~ь внОСІrrи аnеляційні, І<аСаційні й 
окремі подання: тільІСИ у справах, у розгляді яких вони брали участь . Із 
наведеної норми випливає, що аnеЩщію має право пqщmати будь-який 
nрокурор, його заступник ( у межах їх ко:мnете:идії ) чи помі~, 
прокурори управлінь і відділів ( залежно від справ, у яких вони брали 
участь) . . . . . , 

Як бачимо, норми Закону України "Про прокуратуру" суперечать 
чинному Криміиально-процесуадьному кодексу. ТаК; у зазначеному 

законі не передбачено црщю подан.ня aneJIJIЦiї nрокурором. який брав 

У:ЧЗСТЬ у розгляді сnрави судом першої інстанції, а також прокурором, 
який затвердив обвниувальнцй висновок, - у межах обвинувачення, 

яке підтримував прокурор, ~ брав учаqь у розгляді сnрави судом 

першої інстанції. Такі протирі'ічя між Двома найважливішими 
кримінально-процесуальними а~gами є неприпустимими і потребують 

негайного вирішення: й конкретизування. 

У теорії кримінального процесу не існує Єдиної думки щодо тоrо, 
чи є nринесення прокурором ап~!ІЯційного подання його правом, чи 
обов'язмм. Ми подіЛJІємо думку тих. правНRІdв, які 1іВЗЖЗЮТЬ, Що nро

курор зобов'язаний приносиг~ аnетщі:йні подання, ~ не lJIIШe мауи на 
це право. На результат тоrо, що прокурор має тільки право (а не 
обов' язок) приносити аnеJUЩійні nодання вказує Ю. ,Ігнатенко: " ... 
Оскільки за законом державний обвинувач ае зобов'язаний реагу~ти 
на незаконні судові ріщ~:ння, а лише має ва це nраво, ускладіпоЄться 
оціВІ<а діяльності прокурорів та якість ПЇДІрнмания державного обви
нувачення:, , що врешті-решт об~ежує nращіrромадян" [ 6, с. 74 ]. 

У. науковій літературі висловmоються й зовсім протилежні думки. 
Наnриклад, А. Алексацдров і Н. Ковтун наrолошують, що " на відміну 
від норм КПК РСФСР, у КПК РФ ( ч. 4 ст. 354 ), закqнодавець виходя
чи з принципу змагальносrі процесу, зовсім7о не виrііщково вказує не 
на публічно-правовий обов 'язок, а на право державноГ9 обвинува:ча 
внести аnеляційне подання: щодо захисту nорушених інrересів" ,J, 1, 
с. 110 ]. 

На наш погляд, таке пояснення: права, а не обов' язку, є не Зовсім 
правильним. Принцип змагальності передба'Іає акrнвиу участь сторін 
у кримінальному судочинстві. І прокурор, ВІІступаючи на боці обвину
вачення, nовинен теж брати актив~ участь у кримінальному процесі, 
оскаржуючи кожний веnравосудний вирок. До того ж j російські пра
вознавці зазначають, що " ... правом принесення подання на сьогодні 
наділено тільки державного обвинувача, ЯЮ!Й брав участь у розrляді 
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справи мировим суддею. Він не тільки вправі, а й зобов 'язаний внести 
подання на будь-яке незаконне <rи необrрунтоване рішення і може ос
каржити його в повному обсязі , за будь-яким підставами й мотивами 
Загальною умовою для внесення державним обвинувачем апе
ляційного подання на вирок мирового судді є необхідність захисту 
публічного, · громадського інтересу, порушеного незаконним чи не
обrрунтованим вироком" [ 4, с. 30-31 ]. 

Отже, тільки обов'язок, а не право на подання апеляції прокурором 

дозволить зменшити число неправесудних вироків і зміцнить важелі 

відправлення правосуддя. 

На nідтвердження наведеного приведемо деякі кількісні характери

стики за поданими апеляціями. Так, за даними нашого дослідження, 

одним із апеляційних судів України у першому і другому кварталах 

2003 р. було переглянуто 150 кримінальних справ, із яких за апе

ляціями поданнями прокурорів було розглянуто 10, а за скаргами за
суджених, адвокатів та інших учасників процесу - 140. Без апеляцій 
прокурорів було змінено З вироки стосовно 3-х засуджених у зв' язку з 

невідповідністю призначеного їм покарання важкості вчинених зло

чинівіданих про особи засуджених. Таким чином, у наведеному при

кладі не можна визнати nравомірною позицію прокурора, який 

підтримував державне обвинувачення в суді першої інстанції, оскільки 

вона не ·відповідала фактичним обставинам справи. 

Ми вважаємо, що у вину прокурору можливо ставити тільки ті ви

падки, коли були істотно порушені вимоги кримінально

процесуального закону або мало місце неправильне застосування 

кримінального закону, що призвело до зміни чи скасування вироку за 

апеляцією будь-якого суб'єкта, а не прокурора. В іншому разі. 

nриміром, при неnравильній оцінці доказів, цього у вину прокурору 

ставити не можна, тому що кожен оцінює докази за своїм внутрішнім 

переконанням. 

Проектом Кримінально-процесуального кодексу України, nрийня

тому в першому читанні (далі - проект КПК) п. 7 ст. 528 передба
чається право подання апеляції прокурором і виключена та частина 

що стосується прокурора, який брав участь у розгляді справи судом 

першої інстанції, а також прокурора, який затвердив обвинувальний 
висновок, - у межах обвинувачення, що підтримував прокурор, який 

брав участь у· розгляді справи судом першої інстанції. Особи, Які ма

ють право подавати апеляцію, вказані в ст. 528 проекту КПК Однак 
усі ці особи брали участь у розгляді справи судом першої інстанціі. Із 
цього випливає, що аnеляційне подання може принести тільки проку
рор, який підтримував державне обвинувачення в суді першої 
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інстанції. 

Відповідно до ч. 1 ст. 355 КПК прокурор до початку розгляду спра
ви в апеляційному суді має право доповнити, змінити або відкликати 

її, а також подати свої заперечення на апеляцію іншого учасника судо

вого розгляду. Частина 2 цієї статті затверджує, що не допускається 
вносити до апеляції зміни, які тягнуть за собою nогіршения становища 

засудженого або виправданого за межами строків на апеляційне ос
карження . Проектом КПК передбачено, що апеляція прокурора може 
бути змінена, доповнена або відкликана прокурором вищого рівня ( п.б 
ст. 536 проекту КПК). 

Згідно з ч. 2 ст. 357 КПК попередній розгляд справи здійснюється в 
судовому засіданні суддею одноособово за обов'язковою участю про

курора. Необхідність обов'язкової участі прокурора nри попередньому 

розгляді справи апеляційним судом пояснюється надмірною важ

ливістю тих питань, які необхідно вирішити в цій частині апеляційного 
nровадження. Прокурору, як і всім іншим учасникам судового ,розгля

ду, надається право висловтовати свої думки щодо питань, винесених 

на розгляд . 
. Порядок судових дебатів в апеляційному суді нам вбачається 

спірним. Відповідно до ч. б ст. 362 КПК судові дебати в суді апе
ляційної інстанції провадяться згідно з вимогами ст. 318 КПК і поля
гають у nромовах учасників судового розгляду стосовно оскарженої 

частини вироку. Першими виступають особи, які подали апеляції. 

Прокурор, якщо він підтримує апеляцію, подану ним чи іншим проку

рором, вистуnає nершим, а в інших виnадках - останнім. Указівка на 

те, що прокурор виступає останнім, якщо не підтримує аnеляцію, су

nеречить положенням ст. 318 КПК, де зазначено, що дебати nолягають 

у промовах прокурора, потерпілого та його представника, цивільного 

позивача, цивільного відповідача або їх пре-дставників, захисника, 

підсудного. З нашої точки зору, прокурор під час дебатів в апе

ляційному суді має виступати першим у всіх випадках, як це 

відбувається при розгляді справи в суді першої інстанції. Засудженому 
в апеляційному суді, як підсудному в суді першої інстанції під час су

дових дебатів, слід виступати останнім. Такий порядок більше 

відповідатиме принципу забезпечення права на захист. 

З усього викладеного вище виnливає, що кримінально

процесуальному законодавству України для повного вдосконалення 

необхідно подолати тернистий шлях змін і доповнень, приведення у 

відповідність Конституції України та один одному законодавчих актів. 

Це, ,безумовно, сприятиме побудові демократичної, соціальної, право

вої держави, а також дозволить чітко визначити коло прав та 
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о?ов 'язків суб'єктів кримінального судочинства. 

С;І'исо'к Літератури.: l. Александ/юв А.С., Ковтун Н.Н. СубьектЬІ ' апелляционно 
обжалования приrовора: предель1 процессуальньrх nрав и полномоЧий // Журн. рос 

:•: Права.-2002.- N25. :- С. 19-2}. 2. Амирбеков К. ПроблемьІ правового статуса nрокура _ 
: РЬІ Р.оссци в судебнwх стаднях уголовного nроцесса // Уrщюв. право. "" 2003. - N2 І . - С 

- .63:64. 3. Від~мості Верховноі Ради України . 4. Динер _АА .. Март~zняхин Л.Ф. , с~ 
іІUн Н.Н. Аnелляционное производство в российском уголовном процессе.- М.: Юрисn.. 
2003. - lll .·c. 5. Духовекой М.В. Русский уrо.ііовньrй процесс . - М.: Изд. кн. маr.М.Е. 
Клюкнна, ·1905. - 472 с. 6. Ігнатенко 10. · Окремі питання участі прокурора 
кримінальному судочинстві // Вісн. nрокураrури.-2002. - N2 1(13) лют. - С.70- ~ 
7. Маляренко В. Т. Про розrющ кримінальної сnрави в аnеляційному порядку /І Біса. 

Верхов. Суду України.- 2002. - N2l (29), - С. · 42 - 53. 

УДК 341.218.3 

Надійшла до редакції 31.10.2003 р. 

В.О. ГаЛ:ш, аспірантка 

НацІональна юридична академія України 
імені Ярослава Мудрого,м. Харків 

МІЖНАРОДНЕ ПРАВОНАСТУПНИЦТВО УКРАЇНИ 
СТОСОВНО ГРОМАДЯНСТВА КОЛИШНЬОГО СРСР 

Розпад Союзу РСР став підставою припинення ~ії радянськоГо ~ 
мадянства на всьоМу пострадянському просторі. Однією з проблем, 
виникли перед республіками після виходу із СоІQзу, стюtа необхіднісu 
вирішення питань стосовно правового ставлення після радЯнС'ь 

держав до населення, яке проживало на їх території. Значна кількі 

наукових творів, що порушували цю проблему і у апектідотрнманЮІ дер

жавою прав громадянина (О.В Міцкевича, Н.А. Михальової, О:В. Жураs

kи, П.Б. Стецюка [Див.: 10; 9; 4; 12] та ін. ) і у аспекті національної імІL-r

мінrаці.ї міжнародних договорів (П.М.Рабінович та Н.М.Рада.Нош 

'В.І. Євінrов [Див.: 11;3], свіДчИть про ії тісний зв'язок з теоретичними 
практичними напр~'іи розвитку інституту міжнародного правонасrу

mm:цrва. 

Слід заЗначитИ, що за останні десятиріччя проблема врегутован 

громадянства в міжнародному співтоваристві не сnрощується, а навш

ки, ускладнюється насамперед значною кількістю випадків державона

стуmшцrва. З моменту укладення в 1930 р. Гаазької конвенції з дея 
питань, що стосуються колізії законів про громадянство, кількі 

міжнародних документів, які містять положення про громадян~ 

значно зросло . Необхідність звести в єдиний текст нові ідеї, що вин - · 
ли в результаті змін у внутрішньому законодавстві краін Євроnи та І 
міжнародному праві, спричинило прийнятrя б листопада 1997р. Єврс-
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пейської конвенції про громадянство , норми якої мають на меті сприя

ти прогресивному розвитку міжнародного права у сфері громадяН6тва. 
Глава VI цієї Конвенції "Про 'правошіСтупництво держав і rромїідянст
во" регулює саме ті питанНя, вИрішенНя · яКИх розГлядається~ 'ДаНій 
науковш статті. Нормами зазначеної глави передбачається зо:. 
бов'язанюі кожної відповідної держави-учасниці v випадках Державо
наступнИЦтва доТриhf"Уватнсь у питаннях громадя~ства принцЙrіів вер
ховенсТва . rфава, . норм ЗаХИсrУ прав ЛЮДНИИ 'з метою запобfrаRня беЗ
грома.Ц~нсrву і Докладати З)ісиль Для реrу;оовання питань,.:що стосу
ються громаДянства, ІІіляхом уКлаДення угод між ними, а тЗкож (коЛИ' 
це можливо) у їх стосунках з ін'ІІІ:Ими державами (статті 18' ::.... 20). Ос
новними принципами регла!'ttентації вказаних nитанЬ Конв~н'Ція ' наЗи'
ває: а) право громадян держави-попередниці, які пdстійнd їфожИ:вають ' 
на 1'ериторії, суверенітет над якою перехощіть до д:~рж'авн-наСтупниці, 
і які не набули громадянства останньої, залишатися ' 'в 'цій державі; 
б) можливість для осіб, зазначених у підпункті а), корнутуватися рів

ними правами з громадянами держави-наступниці в тому, що стосу

ється соціальних та економічних прав (ст. 20). Всеосяжна Конвенція 

Ради Європи служить важливим стандартом із цих питань, особливо в 
тому випадку, коли відбувається розшщ держави. 

Ще до поділу СРСР Україна була первісним членом ООН, учасни
цею численних міжнародних договорів і членом міжнароднихбагатьох 

організацій. Уже 22 вересня l99lp. Верховна Рада України прийняла й 
направила Генеральному секретареві ООН Закон "Про правонаступни

цтво України", ст. 7 якого проголошувала : "Україна є спадкоємцем 

щодо прав та зобов'язань, які випливають з міжнародних договорів, 

укладених Союзом РСР" [ 1; 1991. - N!? 46. - Ст. б 17]. Дотримання прав 
.тюдини не є внутрішньою справою держави, конкретні ж права й обо

в'язки громадянина, особи беЗ громадянства й іноЗемця регулює націо

нальне законодавство (8, с.lб; З, с. 36] . Отже, перед молодою держа
вою . постало питання забезпечити виконання своіх зобов'язань перед 
wіжнародною спільнотою в галузі захисту прав люДини, Зокрема, пра

ва на громадянство. 

При вирішенні питання громад.янства УкраїноЮ було застосовано 
теорію постіЙного проживання осіб на території держави-набувача й 
автоматичне право на набуття ними громадянства України (ст. 9 зазна
ченого Закону). У Законі України "Про грома):(Янство" [l;І991 . - N2 50. 
- Ст. 701] (з подальшими змінами й доповненнями), норми якого 

сприйняли й конкретизували положення Зага1Іtної деЮІарації прав лю
дини, Конвенції про права дитИ.ни 1989 р., Європейської конвенції про 
громадянство 1997р. , КоіІвенЦі{ ООН про ск'орочення безгромадянства 
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196lp.[2;·'5],-держава гарантувала право на громадянство всім грома. 
дянам колишнього СРСР, які на моменr проголошення незалежносn · 
України (24 серпня 1991 р.) постійно проживали на ії території [5, с.5, 
48]. . 

Уєі rромадяни Союзу nри його розпаді втратили йогq громадянст. 
во. Проте навіть иа деякий час вони не стали апатридами завдяки існу. 

ваНіnо громадянства союзних республік поряд із союзним громадянст. 
вом:.{ст. 33 Конституції СРСР 1977 р.) . Труднощі в регулюванні грома

ДЯfІС1'Ва в СРСР полягали в тому, що часто було неможливо визначити, 

громадянство якої союзної_республіки має особа . Цей недолік повинні 
були заnовнити міжнародні договори, що регламентували питанНJІ 
громадянства nри поділі СРСР. Україною було укладено низку догово
рів, які ·можна класифікувати залежно від предмета їх регулювання та 

місця інституrу громадянства в договірному регулюванні . 

· Договори України про засади мі:ждер:жавних відносин. Такі дого

вори Україин, що були укладені між республіками тільки ставили nи

тання про необхідність вирішення питання громадянства, незважаючи 
на те, що деякі з них з'явилися ще до моменту розпаду СРСР. Так, у 

Договорі між Українською РСР та РСФСР 19 листоnада 1990 р., який 
набув чинності 14 червня 1991 р., громадянам СРСР, які проживають 
на територіях Української Радянської Соціалістичної Республіки і Ро

сійської Радянської Федеративної Соціалістичної Республіки, пісц 

прийняття законів про громадянство гаранrувалося nраво зберегти 
громадянство тієї Сторони, на території якої вони nроживають [ 1; 
1990.- N2 49. - Ст. 637]. Така сптуація і необхідність політично nрави
льного її вирішення ускладнювалося тим, що, nо-перше, на момент 

nроголошення незалежності населення України склмало близько 72% 
уіріUнців і 22,1% росіян [5, с.87] . Необхідність конкретнішого вирі
шення також ставилася в угодах між урядами України й Республіки 
Узбекистан про співробітництво щодо добровільного й організованого 
повернення депортованих осіб, національних меншин і народів в 
Україну від 20 лютого 1993 р., про дружбу і співробітництво між 

Українською Радянською Соціалістичною Республікою і Республікою 
Киргизстан від 2 квітня 199lp., про сnівробітництво з Молдовою, Гру

зією та Естонією [6, с. 26,41]. Усі вони стосувалися в основному пи
тань громадянства при територіальних змінах, але не вирішували їх 
конкретно. -

2. Договори про правовий статус громадян України, які мешкають 
на території іншої Сторони договору. 20 лютого 199Зр: було укладе
но Угоду про принципи співробітництва між Україною та Республікою 
Узбе:кистан у забезпеченні nрав національних меншин, у ст. 9 якої 
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Сторони визнавали необхідним обговорити питання створення спіль

ного Фонду підтримки переселенців, визначити порядок і розміри 

компенсації витрат на житло, облаштування й соціальний захист. Уго

дою від 17 червня 1993 між Україною та Російською Федерацією про 
невідкладні заходи по формуванню Військово-Морських Сил УкраЇНи 

та Військово-Морського Флоту Росії на базі Чорноморського флоту 

також констатувалася потреба визначення окремою Угодою соціаль
них і правових гарантій і подвійного громадянства військовослужбов

ців і цивільного персоналу Військово-Морського Флоту Росії, а також 

осіб, звільнених із військової служби, та членів їх сімей, які знаходять
ся на території Украіни (ст. 3). 

Угоди, спрямовані на спрощений порядок набуття громадянства й 

урегулювання питань подвійного громадянства. У дослідженнях уче

них відзначається, що в сучасних умов можливість зберігати грома

дянство країни при проживанні в іншій державі має важливе політичне 
значення [8; 16]. Закріплюючи принцип судового захисту прав людини 
в питаннях громадянства, країни СНД, на думку НА. Михальової, тим 

самим підтверджують пріоритет пр<1вил міжнародного права над наці

ональним законодавством [9, с. 142]. 
Вузькоспеціалізованою в даній сфері можна назвати Угоду між 

Україною й Республікою Бєларусь про спрощений nорядок зміни гро

мадянства фомадянами України, Які постійно проживають в Республі

ці Бєларусь, і громадяН<h\Ш Республіки Бєларусь, які постійно прожи

вають в У країні, укладену 12 березНя І999 р. [І ; І999. - N2 51. -
Ст.450]. Подібні договори також були укладені з Республіками Казах

стан [І; 2000. - N2 43. - Ст.367] , Таджикистан [І; 2002. - N2 41. -
Ст. 302] та Киргизькою РеспубЛікою [13]. 

Кардинальним кроком уперед в урегулюванні набуття та зміни 

громадянства і забезпечення сприятливих умов для реалізації своїми 

громадянами на основі вільного волевиявлення права вибору і при

дбання громадянства будь-якої з колишніх республік стало прийняття 

Конвенції про спрощений порядок набуття громадянства громадянами 

держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД) від 

19 січня 1996р. [7, с.13.]. Указаним документом вводився спрощений 
(порівняно зі звичайним порядком внутрішнього законодавства) "ре

єстраційний" порядок вибуття з громадянства і набуття громадянства 

особами, бажаючими змінити місце мешкання в межах кордонів країн 

СНД (статті І-3), передбачалася гарантія права на громадянство неnо
внолітніх дітей у разі зміни громадянства їх батьків (ст.5) та ін. Запро

вадження посади Уповноваженого з прав людини (у Грузії, Росії, Мол

дові , Україні) - найважливіша гарантія конституційних прав та свобод 
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людини і громадянина в країнах СНД. 

,,Загат.ннм критерієм оцінки тих чи інших норм договорів npo 
громадянство незалежних держав ' сЛужать також демократичІ:rі й гу .. 
манні принцнnи, що СЮІалися в пракrиці реtуЛЮваяня громадmС'tва 

передових цивілізованих держав", відзшlч<lється: в дослідже11Ві 
А.В. Міцкевича, прнсвя:ченому· проблемам rромадян:ства країн СІіД. 
До їх числа вчений відноскrь: а) визнання . громадянства за всіма осо

бами, ЯІ<і постійно nроживають на тернторії держави на день nрнйІІJІТ.. 
тJі '-t«овоrо • закону npo гроuадя:нство або які мають обумовлений заІ(О.. 
нdм: ТерМін Проживання:; б) надання: rромадянства дітям, JUci. народНJІИ. 
сЯ на тернторії держави, батьки я:ких невідомі або не мають rромадq .. 
ства;· в) необме;КеНЮі права на rромадннство для: національних менnю

стей~ r)' frільrи дтІ надання громадянства жінкам-інозем:кам, :·Ю(і •виіfш
ли заМіж За rромwнижr держави [1 О, с. 16]. 

ТакиМ ·ЧJІІ(ом;·можіtа: Зf)Обнти наступні висновки; Понад десятиріч
ний період існування України .як незалежної й самостійної державн 

наnрацьовано чималий обсяг нормотворчої роботи щодо визначеНІІJІ 1 
внуТрішньому законодавстві шляхом укладення міжнародних догово-
рів про nорядок rромадя:нства (набуття:, перебування й вибуття}; сnр•

моваиого на захист прав і свобод осіб, .які перебувають за межами те
риторії держави. ВведеНнЯ в дікі ·в 1991 р. Закону "Про громадянство" 
відображало новий сувереНний ·nеріод державності, а чималий "порт
фелЬ" міжнародних договорів св'ідчить ·про міждержавне співробітниц
тво в дій царині. Проблеми, які виННІ<ЛИ внаслідок демократични" 
зііїн;-Що відбулися в Цекrральній' і СХідній Європі в період з 1989р., 

ще більше підкреслюють своєчасність прийняття Європейської Конве· 
нції, необхідність підписання якої була усвідомлена й нamoro країною 
у травні 2003 р: Майже всім новим демократичним державам довелося 
розроблЯТи нові закони про громадянство й іноземців. Тому в багатьох 
укЛадених · akrax і договорах (наприклад, у Конвенції про спрощений 
Порядок набуnя громадянства громадянами держав - учасниць СНД 
19 січЮІ 1996р.) розглядають(;.ІІ rакі важливі пнтающ як запобіганWІ 
безrромадянству і права 'осіб; ЯІ<і постійно проживають на відnовідНИХ 
територіях. 

Однак значна кількість питань залишилася невирішеною, практич

но не існує механізму реалізації деЮІарованих прав на .зміну громадян
ства. Це підштовхує до подальше розроблення досяrнутих домовлено

стей на рівні держав стосовно визначення: статусу й розширенЮІ захис· 

ту прав громадян Україин, які мешкають на ії території, за ії кордова· 
ми й укладення нових регіональних угод з державами СНД у цій сфері. 
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. ПРОЦЕДУРА ОСКАРЖЕННЯ ·. 
·' · · В МІЖВАРОДПОМУ ·КРИМІНАЛЬНОМУ СУДІ 

Право ·на ос:карження судових . рішень . у кримінальному процесі є 

фуццамешальяиМ nравом mодини, яке визнано ·в. ЮІЗці міЖRарQДно

правових· акrів з прав mодини, а також знайшло відбитrя в констиrуці
ях багатьох держав свіТу. Ось чому створення міжнародної криміІfаЛь

'НОЇ юстиції неможливе без урахування зазначеного права. Не випадко

во ·:nроцедури Нюрнберзького й Токійського трибуналів зазнали Rри
тИІ<И саме через неможливість оскарження їх рішень. Не було ВИJ>іше
но це питання й у проекrах стаrуrів міжнародного кримінальноrо.t;:уду 
1951 та 1953 ро:ків. Але вже у проекті Статуту Міжнародного крm.fі«~
льного суду (далі - МКС), підrотовленому під еrідою ООН у 199 4 р., 
nраво на ос:карження судового рішення було закріплено; знайшдо 110но 
відбитrя й у Статутах Міжнародного кримінального трибуналу. для 
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колишньої Югославії (далі - МКТЮ) та Міжнародного кримінального 
трибуналу для Руанди (далі- МКТР) (відповідно у статrях 25, 24 та 26 
25). , 

Однак у міжнародно-правовій доктрmrі· аналіз цих норм майже не 

црр~<ЩWJСЯ. Мо~ .назвати лише декілЬкох правників (М. Дженінrс 
[1], А.-М. Ла Роса [2], Р. Рот, М. Хензеmн [З}), які зверталися до ціЄі 
проблематики. У вітчизняній же науці міжнародного права це питанн. 

не розроблялось. Між іншим, це одна з достатньо гострих nроблем у 
діяльності міжнародних кримінальних судів. Навіть після прнйнятrя 

Статуту та Правил nроцедури й доказування (далі - ГП1Д) :МКС зали
шилося чимало прогалин, що стало причиною підвищення ролі докт
рини й судової практики для становлення й повнішого розуміння про

цедури оскарже.ння рішень Суду. У зв' язку з цим домінуюча мета 

статrі полягає у визначенні nонять, форм, основних ознак та особливо

стей Процедури оскарження в МКС і розв'язанні спірних питань щодо 
неї . 
. · "процедура оскарження в МКС передбачена у ч. 8 Статуту та гл. 8 
rщд (рос. - "Обжалованне и пересмотр", англ. - "Appeal and 
Revision"). Отже вона існує у 2-х формах - апеляції та ревізії (вважає

мо за доцільне використовувати саме ці терміни, оскільки вони точні
ше відбивають зміст), кожна з яких становить окрему стадію криміна-

льного nроцесу в МКС. . 
Апеляція. З аналізу ч. 8 Статуту, можна виділити дві форми аnеля

ційного nровадження в :МКС залежно від об'єктів оскарження: (а) 

оскарження оСтаточниХ рішень Суду й (б) оскарження так званих про 
міЖЩІХ рішець. 

Серед 'остаточних рішень Суду слід назвати рішення npo виправ
дання, про визнання особи винною, про призначення nокарання (ви

рок) і про відшкодування шкоди потерпілим (статrі 74-76 Статуту). На 
відміну від ІП1Д, Статут не відносить останнє з nерелічених ріше~ 

(воно має форму розпорядження) до остаточних. Суб'єкти оскарженнАt 
таких рішень названі у n. 4 ст. 82 Статуту, яка регламентує оскарженнt! 
проміжних, а не остаточних рішень Суду. Таких суб'єктів троє: (а) 

законний представник (legal representative) nотерnілих; (б) засуджений; 

(в) добросовісний (Ьоnа fide) власник, який постраждав внаслідок рі
шення, прийнятого відnовідно до ст. 75 Статуту. Про підстави оскар
ження таких рішень не йдетьсЯ ані в Статуті, ані в ГШД, тому можнІf 
припустити, що ними можуть бути· будь-які питання факту чи права. 

Суб 'єктами подання аnеляцій стосовно остаточних рішень є особа. 
визнана винною і Прокурор. Наділення обох сторін nравом на апеля~ 

цію є заnозиченням з континентальної правової системи, оскільки анr· 
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ло-американська сповідує загальний принцип заборони апеЛJЩійного 

оскарження з боку Прокурора [4, с. 1490; 5, с. 150, 151]. АпеJІЯЦія 
ост<щнього на рішення про виправдання вважається порушенням 

nриНщmу non bis ' in· idem. І хоча на сьогодні в англо-американській 
системі зустрічаються деякі винятки з цього принципу, він продовжує 
існувати. Під час розробки Сrатуту тоЧИJІося багато спорів щодо наді- · 

лення Прокурора правом подання апетщії з приводу оскарження инм 

рішення про виправдання. Ста'JУГ не містить чіткого положення, що 
Прокурор може оскаржувати такі рішення; але ·він не місти'Гьі'заборо
lІИ . Аналізуючи осrаниє речення п. 2 ст. 83 Ста-rуту, в якому йдеться 
про принцип неповернення на гірше і непоширення йол). дії на апеляції 
Прокурора як стороин процесу, можна зробити висновок про можли

вість останнього оскаржjвати рішення Судової палати про виnравдан

ня . 

Згідно зп. І(Ь) ст. 81 Статуту Прокурор також має право подання 
апеляції від імені засудженої особи. Це положення закріnлено у Стату

ті на підrвердження позиції Прокурора не тільки як сторони в процесі, 
але й як органу, що діє в інтересах nравосуддя. Скоріш за все таха си

туація може виникнути у випадку відсутності адвоката або несумлін
ного виконання ним своїх обов'язків. 

До суб ' єктів оскарж~ния зазначених рішень Судової палати не вхо

дять ані nотерnілі (чи їх законні nредставники), ані держави, ані ви

nравдані особи. Перших f(e вкточили з тієї причини, що ·провадження 

в М:КС відбувається. впкточно в публічних інтересах. Що ж стосується 

держав, то вони не вправі подавати апеляції згідно з принципом, від
поhідно до' Я1<ОГО, якщо справа вже знаходиться в юрисдикції Суду, ця 
юрисдикція є виключною у сфері міжнародної кримінальної юстиції 
[3 , с. 1543]. 

Підставами для оскарження рішень щодо винності, прийнятих Су
довою палатою відnовідно до ст. 74 Статуту, є процесуальна nомилка, 

nомилка у факті чи у праві. Згідно зп. 1(Ь)(іv) ст. 81 Статуту особа, 
визнана винною, або Прокурор від u імені, можуть подати апеляцію 
керуючись будь-якою іншою підставою, що впливає на справедливість 
чи достовірність судового розгляду або рішення. Таке розширення ко

ла підстав стосовно зазначених осіб було закріплено у прое:кті Статуту 
МКС, прийнятому в Зутфені. З тих часів, це положения постійно кри
тикується, ~му що, як вважають критики, ця підстава мало чого дода
ла до вищеnерелічених, хіба що внесла непорозуміння. Дійсно, оскіль
І<И вона не nоширюсrься на Прокурора як сторону процесу, необхідно 

чітко окреслити її відмінність від інших підстав, що зробити досить 
важко . 
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Су(?.' єкrи апеЩЩlИНоrо оскарження вправі також подати окрему 

апеляцію стосовно рішення про призначення покарання (вирок), nри
.йнятоrр, в,ідповіднр. до ст. 76. Сrа'І)'ТУ, підставою для чого є неадекват

ніq-~ ВЩІ:е<;ено~:о вироку вчиненому злочину. 

Під - юрисдикцією А,пеляційної палати щодо аnеляційного прова
дження слід розуміти їі повноваження у здійсненні визначених, у. Ста
туті та ІШД лроцес.уальних дій у зв'язку з перевіркою за а.пеця:цією 

рішення Судової палати, яке не набрало законної сили. Під час розроб
ки Статуту виникали дискусії з приводу того, чи nовинна Апеляційна 
палата маm nовноваження nерегляду призначеного покарання тільq 

за умови його істоmої диспропорційності злочину, ачи ловноваження 

перегляду кожного аспекту рішення. Заключний варіант Статуту пе
редбачає повну юрисдикцію лалати стосовно перегляду. Інакше .кажу

чи, за основу було взято концепцію англо-американської nравової сис

теми, адже у :країнах конmнентальної системи апеляційне проваджен

ня обмежене тією частиною _су..цового ріщення, законність якої оскар

жується в ;щеляції ,(щжрима. tantuщ devoluщщ quantum apellatшн). На
діл~ння Аnеляційної лала!И ,,ПQВИОЮ _~qрисдикцією є досить обrрунто
'Ваним,- особливо з огляду на ст. 77 Ста'І)'ТУ, де передбачені міри пока
рання, аналізуючи яку, легко зробити висновок, що в ній потенційщІ 

закладено високий рівень самостійнос;rі суддів при виборі нИМи міри 
nокарання. Згідно з л. 2(Ь), (с) ст. 8:1.. .Статуту Апеляційна палата має 
широкі повноваження JIO перегляду з влцсиої ініціативи рішень як що. 
до винності, так і щодо--доЩlрання, прийю,rrих Єудовою палатою, на
віть якщо аnелянт подав апеляцію тільJ(Н qосовно о.р.ноrо з них. 

Процедура апеляційного про~адження відносно остаточних рішеІІj 

, руду,, (ст. 83 Ста'І)'ТУ та розд. Il rл. 8 ІШД). За правилом 150 ІШД а 
ляці.я стосовно остаточного рішення може бути подана не пізніше · 

. че~~ ,трffJЩJПь днів з. даnІ повідомлення сторони, що подає апеляці 
про прийняте рішення. Ні Статут, ні ~Дне J:Іередба<Jшqrь можлив 
подання нових (додаткових) матеріалів.до. Qс.цовноІ апеляції. lмовір 
така можливість буде передбач:ена судо~ою пр~кою l'v;Ц<C. · 

У зазначених нормах Стаrуту . та ІШД _щ: . передбаченq .. рсор 
процедури видачі дозволу (leave) на апеляцію, вла.стщ<;>ї анr .. 
американській правовіЙ системі {5, с. 143]. Але деяКі вчеfrі ~· Pf• 
М. ХенЗелін) зауважують, що не кожна процесуальна помилка, пои9 
,ка у праві або у факrі автоматично зобов'язуваmмуть АлелЯційну . ft 

. лату приймати апеляцію. На їх погляд, апеляції з приводу формаm.Ф 
чи незначних помилок, які не вnлив1Щ)Ть на резолютивну частину f: 
шення щодо винності, не будуть прийматися [3, с. 1555]. Отже, JSIItP 
пропонують певні критерії їх обгрунтованості, а значить, якоюсь .; 
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рою обмеження права суб'єктів на апеляцію. Гадаємо, що це nитання 

надrо важливе, щоб його можна ·бу .ін) вирішити, спираючись тільІ&-JНа 
доктрину. . . ), 

Відповідно до п. 1 ст. 83 Статуту для· цілей апеляційного nрова

дження' стосовно остаточних рішень Апеляційна nалата наділена всіма . 
повноваженЮІМи Судової ·палати: Згідно з · правилом 149 rmд пощj:.·· 
ження, що регулюють розгляд і надання доказів у Палаті попереднього 

провадження й Судовій палаті (ч. 5 та 6 Статуту), засrосовуються 
шutatis mutandiS-' д:о розгляду в Апеляційній палаті. Остіtнюt має nраво
повернути сnраву до первинної Судової палати з метою- їі· з~ ясування і 

подальшоі'о подання Апеляційній палаті відповідного(вй:сновку, або Ж' 

сама затребувати докази для вирішення питавн'Jі''Во1tа ·також· вnраВі 
затребувати чи дозволитИ (якщо . це в інтересах -rір3Вdсудц11) · сторонам 

подавати нові докази, ніж ті, що вже були надані : еудовій палаті, ·абd' 
затребувати нові доказИ від Держави. На жалЬ, у· fПІД немає ·жодНого · 

роз 'Я'tненfrя з Іфнводу того, у якому виnа.дкУ 'Аrіелй'Ційна: nалата rt'ове
ртає сіф::іву до первинної СудовоІ палати, •а колИ' рОЗглядає сама. З ме
тою rіроцесуальної економії біл'ьІШсть країн' Зііходу частіше викорис~ 
товують · останній варіант. Залишається "вiдi<plt'l'ЙNr піh'а:ння, в якому 

випадку АпеляційНа палата може переоцінЮвати . дФ<а~щ вже оцінені 
Судовою палатою. · На нашу думку, підСТаваМИ1Для цЬого можуть бути 
лише питання факту. Питання ж rрунтовності··переоujНІаі ·є співвідно

шення вимог сnраведливості та швидкоСТі: :пра-восудця, а отже його 
вирішення· є завданням судової практиКи.· > '·-.• ~ '' · · ·• 

Якщо Апеляційна палата вирішить, що •'відповідний судовий роз

гляд був несправедливим, що ставить під · ёуМНів довіру до рішення · чи 

вироку, абО що при винесенні оскаржуваноГо рішення чи вираку були 
допущені істотні помИЛІ<И у факті чи праві або процесуальне пору

шення, вона може скасувати чи змінити рішення чи вирок або розпо

рядитися про nроведення нового судового розгляду іншою Судовою 
nалатою. ЯкЩо при оскарженні рішеНня про призначення покарання 
(вироку) Апеляційна палата дійде висновку, що ·винесене рішення не
адекватне вчиненому злочину, вона вправі змінити вирок відповідно 
до ч. 7 Статуту "Міри покарання" . Згідно ·з п. 2 ст. 83 Ста'rуТу, якщо 
рішення чи вирок оскаржується тіль((И засудженою особою або Проку
рором ·від ії імені, то вони не можуть бути змінені на гірше для неї. За 
nравилом 153 І1ПД Аnеляційна палата може затвердити, скасувати чи 
змінити розпорядЖення Про відшкодування шкоди. Оскільки в цьому 
nравилі ·немає посилаННЯ: на· принцип заборони повернення на rірше, 
невідомо, чи поширюється він на процедуру оскарження такого рі
шення Суду. 

183 



АnеJDІційна палата може проголошувати свої рішення й за відсvr

носrі особи, яжа була виnравдана або визнана винною (п. 5 ст. 8З). С~а
туt не містить nоложення, яке дозволяло б чи забороняло проведення 
апеляційного провадження за відсутності засудженого. На нашу дум

ку, ця процедура може відбуватися й за його відсутності, але тільки в 

тому разі, яюцо палата перед прийняттям рішення не вживає заходів 

по розслідуванню. 

Оскарження інших, так званих промtжпих рішень регламенrується 
ст. 82 Стаrуту й розд. ІІІ rл. 8 ШІД. Зrідно з п. 1 цієї статті об'єктом 
оскарження може бути одне з наступних проміжних рішень: (а) щодо 
юрисдикції чи прийнятиості (пп. а); (б) що дозволяє чи забороняє зві
льнення особи, яжа знаходиться під слідством або стосовно якої nрова

диться судовий розгляд (пп. Ь); (в) рішення Палати попереднього про
ваджеЩUІ діяти з власної ініціативи відповідно до n. З ст. 56 (nn. с); 
(г) з-.qриводу nитання, яке значною мірою впливало б на сnраведливе і 
швидке проведення судового розгляду чи на його результат або у 
зв'язку з яким неrайн~ прийняття АпеJDІційною палатою рішення мо
же, .на думку Палати попереднього nровадження чи Судової палати, 

сприяти істотному просуванню розгтЩу справи (пп. d). Всупере•J оці
нкам де~х вчених (З, с. 1548), цей перелік не є вичерпним, він допо
внюється також п. 2 ст. 56, де передбачена можЛивість оскаржеНЮІ 
рішещrя Палати nопереднього nр_овадження, винесеного на іІіДСтаві п. 
З(d)' ет, 57 Стаrуту. Крjм того, у nравплі 154 ШІД цей nерелік доnов
нено рішенням, прийнятим Судовою палатою згідно зn. З (с)(і) ст. 81 
Статуту ,у. виключних обставинах за проханням Прокурора, коли ви

правданий залншаєrься під вартою до розгляду апеJDІції. 
У л, 1 ст. 82 Статуту закріплено, що суб 'єктами оскарження про

міжних рішень можуть бути обидві сторони. Однак ні в Статуті, ні в 

ППД не зазшічено, хто є сторонами у процесі. Безумовно, однією з них 
є Прокурор, що ж стосується другої, то виникає низка питань. Дел-то з 

науковців вважає, що нею є обвинувачена або засуджена особа ІЗ, 
с. 1550]. З такою думкою можна не погодитись, оскільки, скоріше за 
все засуджена особа може бути суб' єкrом оскарження тільки остаточ

них рішень. Залишається відкритим питання, чи може бути суб'єктом 
подання апеляції стосовно nроміжних рішень підозрювана особа. Пи· 
тання про можливість захисника nодавати апеляцію також не виріwе· 
но. На наш пorJVIД, що трунтується на принципі змагальноСті, яюdі 
властивий кримінальному nроцесу МКС, воно має бути вирішено по
зитивно. Зауважимо також, що суб'єктом апеляції щодо nроміжнИХ 
рішень може бути й держава. Так, за п. 2 ст. 82 Статуту рішення Пала· 
ти попереднього nровадження, винесене на nідставі п. З(d) ст. 57 (дача 
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Про:курору дозволу· JЩ дро~едення розсЛідування в межах території 
дер:щави-учасннцj; без 'fi згоди:), мож~ бутu qс*<!ржене. заінтересьванqю 

.д;ержавою ''ЧИ Uро.куроРо~,. з до3волу Пазщтй; І,1щrередНьоrО' ·Щ)'ова;цжен-

ця. ;.. . · .. 
На відміну )}ід ст: .81 Стлтугу ст'. 81' не містИть ·чї:ткоrь nереліку nід

стаВ; для оскарження, що дозво.J1Яt. зробит1f :внёііtівоІ<;сщо ·ними· можуrІ> 
бути різноманітні nи:r~нюr фа:юу чи nрава: -- . , . ,,. . 

Процедура -цпеляціflного прqв-qд:ження .. У~~ вищен!lз:Вані' nроміЖНі 
рішеіtюr можна nоділнтд· на дві rpynи:~ ті; "що nотребуЮтЬ~ дозвоЛу 
.(leav.e} на: ,аnещщію, і ті}, що' не ·nотребують цього. Порядок ос:.карЖенwс 
nepщux :за~рїплено у nршщлі 1S5 , друrих- у nрави..11і '154 rniД, До\ н.е 
иотребу:ю':Іих дозволу J:Іa.Jl:etщtть адедяції, подані: на підставі nунkтів 1 
(а), (Ь) с;т. 82, д.. З(ё)(іj) ст. ·~1 Статуту (орок їх подання .становіrц 5 
днів з да:rи повідqмлення tтороІщ, що додає тrе.Ляцію, про .Piineщur), .а: 
також· ц. : 1(~) ст. 82 Ста'І)"Т)f (стр'ЬІV .цодаНtІЯ ап~ляЦії ",:2 дЩ). до до'Гр{j
б).'Ючих щщрлу Суду нал~жить ап'едяції, подані ·н;1 nідСТаві: цуJ{кnв 
l(d) і 2, ct, :~2 'Gta'I'YJiY, .Сторона, бажаюча осr<арЖJІ!,І! 0дне з і:аІQІх· :Рі
шень, повцина прqтяrом s~ днів з м0м~нu ії. nові.д9мЛеННя лрQ ІЦ>оrо 
'подати письмову' ~аяву ДО Палати, Щ() винес_Ца, рішенюr, іЗ зазначенням 
:причин nqданюі nрохання. Палат;1 виносить рііпе!{ня про до1віл і пр• 
відомJІяє npo ц~ всі с:rор.они, які брали участ.ь у поПере,диіомуроЗгляд'і , 
Отже, сrой1вно дмх nроміжних :рішень :ffстановленd .npon~Дypy вщщчі 
до1волу, вапозичейу :з анrло-амерJІ:іt:Jнськ(,)ї модеЛі правос:;уддя;· Аnеля
ція, Пdдзна на nідставі зазначенnх пунктів не. оуде nрийнЯта. ,до nр~ва
дженJrn Апеляційкою nалатою; nо·ки Палата. n:one,peдньcrr_o' проваджен
ня або <;;удова палата не видадуть Аозволу н:а прийняnя аnеляф'і. · 

Аnеляційна nалащ, розглянувцщ апеляцію..: подану· ,на проміЖRе 

.pirueнюr МКС, може зап~ердюи, с:І}щ;увати або змін:ити йоrо відповід~ 
но до п. 4 ст. 83 Ста.Ї;уrу, тобто утому ж пордцJ.<У, що й рішенюr .з uрн~ 
.воду щ::каржеuм остаточuих рі.~деJІь. 

Рев.і:Jія. Ре13ізійне nровадження є: с.аМосrІйн.ою с:r1ЩієЮ ·криміналь
н:що. :процесу ~~ МКС і являє собою -іст.отну гараю:ію вдІІРавденlт, сtу
дових. поми;юк~ заб~.з_nе'!ення, За:коІ:ІнQст~ й обхр:ущовацQ'сtі nраl!осуд
д~; <t так.оw: реалізадію upal!a засуДжеІщrо на ueperд1Jf!: остаточного рі
mецня ·~;~.ищим судом. То.иовними в}дr.Ііщщсrямц ревізійлаго , nроJJа
ДД<~нщ від аІІ~ля.rdйн..Рrо є: те, що 'QQ :є.к.том ре~;~.ізії :МОJКУІ'І> буrи: а) ви
І<JІІQЧ.НО рішення про Jщзнюrnя особя. ~щ.Ннщ.о та upo .tф.rтrа:Ч.енця: n:о.ка~ 
ра,нlІЯ (отже, ані проміжні,, а~. рішенЩІ про JіИJЩЗВдіІІІН3. не · мо~ь . 
• бути: об 'Є~ом); 'б) Тільки рішення, що набради. ~і_оЦн:ої ~іt:Ли;, ,в). не 
ті;ль.ки рішення судової, а й АпеЩп.J.ііfuрї пмаТІ:І, Отже; мо)J(емо , зроби
ти. ВИСНОВGК,, ЩО' ревізіПНе ПрР1і:1Щі<ення t ВИКJІЮ'ЧНОІО С'І'МЇЄJQ Jф~Щіна-



льного процесу в МКС. Вона може мати місце у виюпочних nипадІ<ах 
;для досягнення головної мети правосуДдя, але обов' язково з урахува8• 

ням принципу res judicata, · тобто після закінчення всіх термінів д11JІ 
поданНя апеляції. Слід також -зазначИти, що на відміну від процесу 
МКТЮ та МКТР ревізійне провадження в МКС не передбачено відно. 

спо рішення npo виправдання, що безумовно є позитивною ознакою. 
Клопотання про· перегляд -подається в Апеляційну палату, вона ж 

приймає рішення no суті, тобто чи підлягає оскаржуване рішення пе· 
реrляду. Порядок ревізійного провадження регламентується ст. 84 
Статуту та розд. lV rл. 8 mщ. 
'' ·ю ,Статут, ні ППД не міСтять жодного положення щодо строків по. 

-дання такого клопотання. У кримінальному· nроцесі МКТЮ та МКТР 

Щ:юкурор '-Має' nраво подати йо'го тільки ·nротягом одного року ·пісЛ. 
вннеєеІtНЯ остаточного ·рішення. На нашу думку, для перевірки заков. 

ності в nорядку ревізіИного rq>овадженюr не nовинно встановлюватис. 

ніяких строків, тому їх відсуrність у -положеннях Статуту є обумовftе.. 
ною. 

... : ~ ' 

Суб 'єктами, наділеними правом nодаІіНЯ клопотаннЯ Про neper.mrд 
остаточного рішення, вистуnають: особа, визнана винною;· -або ліс;ц іі 

смерті другий з nодружжя, батьки чи будь-яка одна осОба ,. що· жила в 

~омеНJ' :tмерті· за(!;)'ДЖеноrо і якій останнім буlІи"дані чітКі лисьм~8і 

·:вІ\'аЗівки ·проі подання такого клопотаННЯ, або · Прокурор від імені:- ОЄо-
' бИ,· ВИЗЖlНо'Ї'ВИННОІО. '.,__ '' ., , .. ... · · ·· ·' -

·'· ··. Підставами для подання клоnотання є виявлення: а)' нових · фаІсРів; 

б) відомостей, ·що вирішальний доказ, ВЇ'д>ЯКОГО 'Залежало piшeltRЯ про 

· вИзнання особи винною, nрийнятий до уваги претяrом ·судового роз

гляду, був неправдивим, ефабрикованим чифальсифікованим; в) ·даних 

про· те, що один чи декілька суддів , які брали участь у винесенні рі-
-шення про В1і.зпаиня особи винною чи в затвердженні обвииувачеІІі. 
· при розгляді ' справи вчинили серйозні nорушення або простуnок своіх 
обов' язків, настільки, щоб послужити вагомою підставою для усунев
ня їх j nосади· відnовідно до ст. 46 Статуту. 

Процедура ревізійного провадження складається з 2-х етапііІ: 
(а) Іф'ийнятrя рішення Аnеляційною nалатою щодо допустимості кло
nотання про nерегляд і, у виrіадку лозитивного рішенЮІ, -

· (б) прийнятrя остаточного рішення стосовно ревізії. За nравилом ІS9 
ППД клоnотання подається в nисьмовому вигляді з викладенням під· 
став. Рішення про те, чи заслуговує клоnотання розгтfду, прИймаєrі-С'І 
більшістю суддів Аnеляційної палати:· Якщо вона вИзначає клonoтaJDfJ 
ло суті обrрунтованим, вона може: а) знову зібр~ти nервинну CyдotJY 
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палаrу; б) заново сформувати Судову палату; в) зберегrи за собою 

юрисдикцію стосовно цього питання. . 
Відповідна Палата у встановлену нею даrу (про яку . вона повідо~~ 

ляє заявниюJ і всі сторони, що брали участь у розгляді), nроводить 

слухання для визначення того , чи слід переглянути рішення про ви

знання винним або npo nризначення покарання (вирок). Для цілей про
ведення слухання ця палата здійснює mutatis mutandis всі повноважен
ня Судової палати відповідно до ч. б і норм, що регулюють розгляд і 
надання доказів у Палаті попереднього nровадження й Судовій nалаті. 

Рішення про перегляд регламентується nоложеннями, що можуть бути 
застосовані, n. 4 ст. 83 Статуту. 

Таким Lrином, Стаrут і ППД заклали необхідні правові пі~.алини 
для оскарження рішень МКС. З урахуванням суnеречливості нор)\.1 , що 
регулюють міжнародний кримінальний процес можемо зробити ви

сновок, що остаточне узгодження зазначених nроцедур відбуватиметь

ся саме в судовій nрактиці . Але вже зараз доктринальні уявлення пра

вознавців різних країн свіrу базуються на необхідності надання нале

жних гарантій оскарження судових рішень будь-кому, хто постає це

ред міжнародним кримінальним судовим органом . 
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НационаЛьная юридическая іікаде.мия Украиньz 

имени Ярослава Мудрого; г. Харьков 

' ПРИНЦИПЬІ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА 
·. "' БЕЖЕНЦЕВ 

· ' '! 

Беженство с правовой точки зрения - зто аномалня, таІ< ках в боль-
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шинстве случаев я;вляется следствнем нарушения прав человека. В 

настоящее время одна из осиовиьІх задач государств - предуnреднть, 

ограничить и постараться урегулировать зту проблему. Ее чрезвмчай
иость и сложность требуют рассмотрения международно-правового 

статуса беженцев с позиции его принциnов, имеющих определяющее 
значение. 

Проблема беженцев многонациональна. В разное время ее исследо

ваннем занимались многие учеНЬІе как в Украине, таки за рубежом. 

Наиболее . .известньІМи отечественньІМи ученьІМи, которь1е обращались 
к ее изученШQ, являюrся М. В. Буроменский, В . Н. Новик, О. И. Пис

кун, В. П. Трощинский, С. Б. Чехович, М. Г. Шульга и др. [См. : 
1;7;9; 13; 14; 15). 

Правовой статус бежеицев следует понимать как совокупность их 

суб-ьективиьхх прав и обязанностей. Каки всякое правовое положение 

личности, такой статус должен основьхваться на базе определениЬJх 

правовьхх начал, которьrе задают ему некую направленность, форми

руют его сущность и влияют на содержание, каковьІМн, на наш взгляд, 

являются прннципьІ статуса беженцев в международном праве. Более 

широко их можно определить следующим образом. Зто правовме ру

ководящие идеи, на которьхх строится и существует правовое положе

ние беженцев, основьr, едерживающие и оrраничивающие поведение 

государств с целью соблюдения и уважения к их nравам, сnособст
вующие формироваиию единаобразного отношения государств в nри

м.енении норм, касающихся зтой груnпь1 лиц. Rсли доnустить, что в 

правовом nоложении беженцев основньІМ содержанием служат их 

nрё;lВа и ·обязанности, то прННЦ,ИПЬІ rio отношеншо к последним, вw
полняют функции сазидающей системьх. Они в явной или nодразуме· 
ваемой форме ЗЗІ<реплеиьх в Конвенции 1951 г. , Протоколе 1967г., ре· 
гиональИЬІХ документах, а также ющиональнмх актах государств- их 

участников. Из последнего тезвеа вь1текает, что прннципьІ правового 

статуса беженцев могут бьrть международньІе и внутригасу дарствен· 

НЬІе. 

Международно-правовьrе nрнициnь1 статуса беженцев не сущесr· 
вуЙл сами по себе. Посредством nроцедурw имплементации междуна· 
родного nрава во внутригосударствеиное они nереходят на уровень 

nринципов права конкретного rocy да рства, но nри зтом не теряют сво

его международно-правового качества. Внутриrосударственньщ буду· 

чи отражением меж,цуиародИЬІХ, могут текстуально не совпадать с ЮІ· 

ми, бЬІТЬ больше по колячеству и т.n. В данной статье ставится задача 

не рассмотреть их детально, а nроанализировать на наш взгляд, основ

НЬІе nрннциПЬІ международно-nравового статуса беженцев. Они нехо-
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дят из таких базовJ>QС ІЩ:Чал ~еждународного права, как уважение госу

дарственного суверенитета, суверенное равенство государств, сотруд

ничество, международно-правовая ответственность. Рассмотрим их. 

Принцип невьzсьи~ки (non-refoиlement). На универсальном уровне 

зтот принцип зафиксирован в ст.ЗЗ Конвенции 1951 г. о статусе бе
женцев [8, с.772] . Постепенно он стал основополагающим и общепри

знаННЬІМ как принцип международной защиrЬІ прав человека. 

Предоставление статуса беженца, как уже указьmалось, явля.ется 
одним из основнЬІХ видов защитьr прав и свобод человека, прежде все

го его жизни и здоровья. Предоставляя указаННЬJЙ статус, государство 

берет на себя определенньrе обязательства, в частности, принудитель
но не вьrсьrлать лицо на территорию той страньr, где ему может угро

жать опаспость преследования по политическим, национальНЬІМ, рели

гиозщ.rм или другим мотивам. Из зтого принципа следует неотьемле

мое право человека не подвергаться вмсьrлке или возвращению в стра

ну, где может бьrть поставлена под угрозу его жизнь или свобода. Без 

зтого убежище теряет всякий смь1сл, так как лицо лишается возможно

сти безопасного проживання на территории приия:вшей его страньІ. 

Принцип невмсьrлки действует независимо от того, nредоставлен 

ли официально статус беженца лицу, ищущему убежище. С того мо
мента, когда лицо уже желает nолучить указанньІЙ статус, оно заявля.ет 

о себе как о беженце. Не имеет значения также, каким образом такое 
лицо nоnадает на территорию и nод юрисДИІЩИЮ государства

убежища, важен результат действий nоследнего. Если лицо, ищущее 
защитьr, прииудительно возвращают в страну, где оно вполне обосно

ванно опасается преследований, то зто nринудительное возвращение, 

противоречащее международному праву [16, с.41] . 
Однако принцип невьrсьrлки нельзя счиrать абсолюТНЬІМ. Между

народное сообщество придерживается принциnа неnредоставлення 

убежища и статуса беженца лицам, относительно которЬІХ "имеются 
серьезньrе основания полагать, что они совершили преступление про

тив мира, военное преступление или nреступление nротив человечно

сти в определении, данном зтим деяния:м в международНЬІХ іікrах ... " 
[8, с.772]. Кроме того, принциn невЬІсЬІЛКИ не применяется в отіюше
.нии граждан, совершивших тяжкое nреступление неполитического 

характера вне страньr, давшей им убежище, и до того, как они бьІЛИ 

доnущеНЬІ в нее в качестве беженцев, или виновНЬІ в совершении дея

нИЙ, противоречащих целям и принципам ООН. Государства также 

сделали оговорки относительно того, что в интересах обеспечения го

сударственной безопасности и общественного nоря:дка они сохраняют 

за собой nраво вьхсЬІЛКИ беженца (ч. l ст.32) [8, с.772}. Представля.ется, 
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'П'О. ч, l ст. 32. до;rІЖІJа првменяться сучетом пропорциональности, т.е. 

при вЬІсьшке дощкньх прІ{ИИМаться: во винманне последствия, которьrе 

мщ:уr иас-rупиrь для беже,нца по его возвращенни в страну гражданст

ва .. .или в место постоя:нноrо жительства. ДовоДЬІ беженца о том, что 011 
м~.бЬІТЬ наказан по возвращенни на'роднну, должнЬІ также браТЬСJr 
во винманне пра:вопрнмеJІЯЮщим органом ВЬІСЬІлающей странЬІ, каки 

арrум.~ПТЬІ В ПОЛЬЗУ еГО ВЬІСЬІЛКИ ИЗ ЗТОЙ стрЗНЬІ. 

Принцип , невьzдачи (non-expиlsion). В международном праве суще

ствует общий запреr на вьщачу беженцев. В тексте Конвенции 1951 r. 
нет предпнса:ннй, касающихся вьщачн беженцев, поскольку ее разра

ботчикн не. соЧJtН необходимЬІм повторить запрет вЬІдачн преследуе

мьrх лиц по запросу того или .иного государства. Вместе с тем ст. 33 
КоивеІЩИИ, предусматривает принудительное возврзщепне бежеицев в 

странь1, из , Іtоторьrх они прибьІЛИ. Зто происходпr в случае, если бе

жеНЦЬІ,в .чц~у уваящтельщ.rх причин рассматриваются: как угроза безо

пасности стр~, в которой о,ии находятся, или же если они осужденьr 

вошедmим в s;ил.у Щ>:иrо;Іщром за совершеиие особо тяжкого дрестуu

ления и предСТЩШЯЮJ: общественную, .утрозу для , страньх (л . . 2) (8, 
с.772]. Правщrр:~тоrодункта указЬІвает на, .правовую возможность вьr

дачи беженцев тощ.ко лишь в искпючщельнь1х ситуациях, каковьІми 
являются: УJ:РОЗЗ . безопасности странь1 убежища и совершенне особо 

т~оr.о.nресrупления. Во всех инь1х сит.уациях принцИп невьщачи не 
из~~ж;ц Тающ образом, и вьщача и. .вьхсьшка представляют собой акт 

ИЗГНаІЩЯ ЩІ,ЩJВида;-,Р~шща ЛИШЬ В TO.?tt, ЧТО ВВІСЬІЛКЗ - адмИНИстра· 
тивНЬІЙ акт иациональноrо права, а вьщача - акт судебной помощи 

государства в международно-правовом аспекте, предполаrающей су

дебное прещrедо~ в.~rrщваемоrо . лица. .ВЬJСЬІЛКЗ производится по 
ИИlЩИЗТИВе государства, .ца территории. которого находится лицо, а 

вЬІДЗча- при на;шчии требования со стороИЬІ иного государства. 

Вмест~. с те~ ЗММQмс~ вопросом: почему rocy дарства , участники 
Конвенции пошли на некоторЬІе исключения из принципа невЬІдачи. 

Огв~ Н~ него ,-І,Ю. МНЩОМ риторнчен. Норма Ч. 2 ст. ЗЗ Конвенции, ОТ· 
ражающая: право государств поступать в соответствии со своим суве

реІіИТетом, по сути, предупреждает совершенне престуnлений бе~

цамн и обязЬІВает их уВажать .закоНЬІ. страці.І пребьmания. Сл{щова· 
тельно, если. бежеНЦЬІ будут совершать _преступления, указащще ~ ч.2 
ст. З З, государстJІЗ-убежища вправе вьІДЗть .их запрашнвающему roc;y· 
дарств у без соблюде.щц альтернативной процедурЬІ,., присуще.й wсЬІЛ

ке (<J.З ст.32 КоивеІЩИИ). 

В зтой с.вя:зи во~ннкает. следующий .вопрос: .І'!озможен ли . варианr. 
при котором бежеНца :вьщают государству, направляющему соответст· 
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вующий запрос с целью реnрессирования зтого лица по полктическим, 

зтническим, релиrиозньІМ или друrим мотивам? Обращает на себя 

внимание нормотворческая практика государств Совета ЕвроnьІ по 

вь1даче беженцев по зтому основанню. Например, ЕвроnейёіЩя 'і<он
венцня 1957 г. "О вЬІдаче преступников" запрещает ві.Ідач}',- "" ... Если 
у стороньІ, получнвшей запрос, имеюttя· серьез'иьіе основания поЛа- · 
rать, что запрос о вЬІдаче за обьІЧНое уголовное nреступление направ
лен с целью преследовання или нажазания: лица · вследствие ero расьІ, 
релиrии, rражданства или политическИх убеждений 'ИЛИ что положе

нш(): данного лица может бЬІТЬ нанесен ущерб по ·одной из зтих nри
чИн" [Цит. ·по: 2, с.497]. Однако с ·юридИческой тоЧки зрения пред
ставляется возмажной вь1дача лиц, совершИвtnих ·указаННЬІе в· ч.З р-.33 
пресtуrіления, даже когда заnрашивіuощее rосударство 'ПЬІтаеrt:я:·Пре

следоваті; 'Или наказать их по политическИм, ЗТНИЧеским, релиrіrозньlм 
или друrим причинам:·Бо всяком слуЧае Кон~нЦіUІ1951 r . не оТвеча
ет на зтот вопрос 'оТрицательно, что, на наш Взгляд, является ее суще
ственньІМ недостатком. 

Принциn добровольной репатриации. Зтот'Принциn представляет 
собой · одно из кардинаm.ньІХ начал права беженцев и закреплен ·во 

Многих международньІХ и национальНЬІХ законодательНЬІХ •amx. КЕtо 
CM'Ьit.rt сЬстоит в -том, что репат.ри:щия должна оt~.ІІЯТься ЛИІІІЬ 

при наличин свободно вьІражfінного в~лензDЯВЛеJі'ия беженца; добро
'воnьm.ІЙ и ·инднвпдуальНЬІй характер решітриации беженцев и необхо
·дйМ6сть еГо осуществлен'Ия в условияХ ііолной . б~опасности возвра-
1$юЩИхся лиц ДОЛЖНЬІ . всегда соблюдmся.. Государствам следует 
уваЖать · лИчное и свободно'· вьфажснное жела}Ше · заиіrrёресоіsаюіого 
·.ііица. ·ьеЖеніJ.ЬІ должнЬІ иметь возможность безоnаспо оставить nрп
нимающую их страну п репатрипровать nри условии сохранеmtя их 

безопасности и достоинства в стр;} ну, :где -·ов:н· ·роднлиС'Ь ИJПf прежде 
nроживали. Кроме того, необходимо чтобь1 прннимаЮщая страна бьіЛа 
готова принятЬ таких то дей, обесnечить ·-ІІМ зффекrивную: •за щиту, 

·вклЮчаЮ:щуtо ·лИчную безопасность, безоnаснесть их блнзких; ·а также 
право на амнистию. . 

Принцип временной защить1 [11, с.,87-91]. Идея временноГо убе

жпща (юm защитЬІ) фиrурпрует в международном праве как альтерна

тива принудительному возвращению. Временная защита соответствует 
духу Конвенции 1951 г: н Протоколі.\ ООН 1~67 г. Она применяется в 
случае массового на:плі.ша беженцсв· в страну: БЬІвает, что государство, 

у которого бежеНЦЬІ впервьІе просят убежища, не - :в состоянии принять 

их на длительное время, но оно обязано nринять их хотя бЬІ временно 

и предоставить защиту. При зтом допуск в страну долЖен бЬІТь обяза-
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тельньrм без какой-либо дискриминации по признакам расьr, религии, 
политичеСЮ!Х убеждений, гражданства или физической нетрудоспо
собности. Таким образом, временная защита является основой прин
ципа защитЬІ беженцев в период поиска долговременнЬІх решений и 
позволяет им обеспечить минимальньrе1Ірава и стандаргобращения. 

Принцип предоставления политического убежища. В междуна

родном праве он регулируется, как прав1mо, междуиародно-правовьІми 

обьrчаями, а также Декларацией о территориальном убежище, приня

той Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1967 г. Во внутригосу

дарственном праве зто особое личное право, которое конституции и 
законЬІ современньІх демократических государств предоставтnот ино

странньІм гражданамилицам без гражданства [10, с.14]. Так, право на 
предсставление политического убежища содержат, в частности, ст.lО 

Конституции Италии, ст.ІЗ Конституции Сирии [См,: 4]. ФРГ в ст.l6 
п.1 Основного Закона ФРГ гарантируст право убежища преследуемьrм 

по политическим мотивам. Преамбула Конституции Фра:rщии 1958 г . 
закрепляет принцип щ)едоставления убежища лицу, которое преследу

ется за свои действия, ВЬІражающие стремление к свободе . Конститу

ция Испании в cт.ll ч.4 закрепила. что Закон устанавливает условия, 

при которЬІх граждане других государств и апатридьr могут васпользо

ваться правом убежища в Испании (3, с . ЗЗ]. 

В странах Центральной и Восточной Европьr, а также тех, которьrе 

абразавались после расnада СССР, институт убежища тСІлько в 90-е 
годьr nриобрел характеряьrе ему чертьr, соtласованньrе с практикой 

международного права и панятиями конституционализма. В частно

сти, Конституции Польши, Венгрии, Болгарин, Румьrнии, Хорватии, 

Словении [См.: 5], Азербайджана, Беларуси, Грузни, Молдовьr , Рос

сии, УкраиньІ [См.; 6] содержат nоложения, согласно которьrм в них 
закрепляется право предоставления убежища. И хотя формулправку 

nрава на убежище и условия его предсставлення каждое государство 

разрабатьrвает по-своему, основной акцент ставится на предсставление 

такого права по политическим мотивам. 

Равное распределение бремєни по приему u обустройству бежен
цев всеми государствами. Зтот принцип не нашел отражение в тексте 

Конвенции 1951 г . Тем не менее он FІаходит широкое nризнание в ме

ждународной практике последних лет. Его суть сводптся к тому, что в 

решении судьбь1 беженцсв принимает участие: не только страна убе

жища, но и государс;по исх,ода. В настоящее время указанньrй nрин

цип находи:тся в спщии становленИя и для его утверждения Исnолком 
УВКБ ООН принимает многочисленнЬІе резолюции [11 , с.121-125]. 

Проблема беженцев глобальна, что обусловлена, прежде всего 
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тем, что, во-первЬІХ, перемещение населения ме;щцу государствами, 

коспулось всех континентов земного шара; во-вторЬІХ, решение ее 

возможно лишь в обьединении усилнй всего ме;щцународного сообще

ства, что требует более активного участия всех государств. Коллек-

. тивньrе действия государств необходимьr в тех сферах, которьrе не 
считаются компетенцией ~КБ ООН н ero. партнера~: в защите прав 
человека, помержанни мира . и безопасносfи внутри rо~д.а~ · ~ в 
отношениях ме;щцу инмн, а также в контрqле над массовьІМ мщрацн

онньІМ движением. Исследуемая nроблема вьІХодит за предельі н~о

нальньІх границ н не может бЬІть решена путем разобщенНЬІХ ·деіІсТвИй 
стран. Позтому подход, сочетающий усилия стран исхода и Іtрини
мающих стран, а также других государств и ме;щцународнЬІХ opra}J}{;Jil-
ций ·является в настоящее время наиболее зффективНЬІМ. · 

· Принцип гибкого, оперативного и гуманного определения cmarrzr 
ca беженцев. Конвенция ничего не говорит о порядке установлеНия 
статуса бежеица. Следовательно, вЬІбор средств реализации ее nоло
жеЮ:ій на национальном уровне оставлен на · усмотрение rосударотв. 
Действительно, предоставление статуса беженЦа основьrвается на на
циональном законодательстве. Для гос_ударств, ратнфнЦЩ>овавпm:х 
Конвенцmо 1951 r . и Протокол ООН 1967 r ., которЬІе предусматрива
ют разJІИЧІЩе ЛЬГОТЬІ для беЖенцев, легче onpeдeJ'Iirm·· конкретньrе 
стандартЬІ. Кроме тоrо, указаННЬІе ме;щцународно-правов:І.rе докуменТьІ 

. •. 1 .. , -· ' · · 

не запрешают государствам предоставлять статус беженца лИцам, ко-
торьrе не подnадают под определение Конвенции, в которой также ни

чего не говорится о создании процедур по определеюпо статуса бе
женца либо о фиксации иного порядка установления и ВЬІЯвлеиия лиц, 
претендуюІЦНХ на его получение. 

Ратифнцируя Конвенцию 1951 г. и Протокол ООН 1967 г., государ

ства не только берут на себя обязательства по установлению статуса 
беженца и соответствующего обращеиия с ними, но и неизбежно обя
зуются добросовестно вьmолнять зти положения. ВЬІбор средств для 
вьшолнения большинства nоложений Конвенции 1951 г. также остав

лен на усмотрение самих государств: . ~ни могут внести их в свое на

циональное законодательство, создать административНЬІе правила, 

nринять специальньІе процедурЬІ либо сочетать разНЬІе методЬІ. Для 

вьmолиеиия государством своих обязанностей необходимо, чтобьІ та
кие средства бьрш не только . сформулировацьr и формально закрепле

НЬІ государством, но и бьmи. .действеННЬІ и сnособствовали зффектив
ной реализации nоложений ме;щцунароДИЬІХ договоров. 

Таким образом, хотя nриведенньrе принципЬІ и не являются исчер

пьmающими, они представляют собой ме;щцународно-правовой стан-
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дарт поведения в сфере обраІІ(еНЮІ с беженцами. По мнению междуна
родньІХ зкспертов, указанньхе приициПЬІ являются · одним из 

"кркrернев демократического общества" [12, c. llO]. Позтому очень 
важно, 'fІ'ОбЬІ они ставились во главу угла при определении и обеспе
чении статуса каждого беженца. 

· Cnucoti.лumepamyp•r: 1. Буроменский М.В. Міжнародний захиС'І' ' nрав людини ·'Га 
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УДІ\341.2 О.А. МнрошІІиченко, аспирантка 

Национальная юридическая академия УкраиньІ 

имени Ярослава Мудрого, г. Харьков. 

' 

.. ЗВТАНАЗИЯ-ПРОБЛЕМА МЕЖДУНАРОДНО

ПРАВОВОГО И НАЦИОНАЛЬНО-ПРАВОВОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ . 

В Последнее время пёред· международньrмн органами по защиrе 
прав человека всТала проблема правомерности звтЗна:зіm - от грече
ского "eu" (хорошо) и "tha'natos" (смерть), что означает усl<орение на

ступлення смерти больноГо по его просЬбе какими-либо действиями 
или средствами, в том числе прекращенИем ИскусственньІх мер по 
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поддержаншо жизни [16] . В частности, такие вопрасм стали воз:щп<ать 
и перед Европейским судом по правам человека, юрисдикция которого 
Украиной признается. 

Проблема звтаназни обсу)ІЩается и ВJІа)".ПІЬІХ круrах. Её , исследо
ванню посвятили работм такие ученньrе, как В.К Грищук, КБ. Мари

сюк, Ю.А. Дмитриев [См.: 12, 13, 14] и...др .. Как~идетельствует анализ 
последних публикаций об звтаназни, зта проблема рассматривается с 
то<р<И зрения зтики, отношения к ней церкви и ме,щtцниЬІ, однако как 

международио-правовая она щ:;таласt ;вие 119.~ зрения: , ртечесrвеннЬІх 

правоведов . И хотя на законодfі~~ном .уров.~.е вопрос Q6 з~т~JЩ в 
Украине не поднималея (в. o/JWЩ ,9.:r дрУJ:ИХ ~вpo:qenc191X qP,~), : ~о
блема звтаназин является .~,ьм~ . аюуаJІЬНОЙ ц . для нашщ·о о~щ~сrва и 
государства и требует тщатеJІЬІJ.ОГО и .урrу.бленного исследоВЗЩІJІ., 

В международном праве вопррс об звтаназни представляет акrу

альность nрежде щ:его вследствие,.ус;ЩІения: интересакнему в послед-

. ние rодьr в правовой докrрине .~· nрактике НІfкщорьrх ~осударств. Как 
зто нередко бьІВало в меж.цународном реrулировании прав человека . 

источником юридической . МQдеци поведенц вно~ь оказЬІВается нацио

~нqе .законодательство. Сегодня зтот факт признают все междуна

роднЬІе орrанЬІ по защите прав человека, и позтому для. более ПОJ9:19.ГО 
анатра ,и обоРщення практики необходимо обратиться к сущеqr:вую-
щему национальному законодательству І{ его доктрине. L1 • • . 

Термин "звтаназия:" в XVII . в. ввел анrЛІІЙскнй философ' Ф. Б'3кон 
( 156~ . -1626 rr.}, обозначив имлегкую и безболезнеииую сме,Рть.(См.: 
12, .c,}.S]. . ,·. , J· ..• • ":;:\." 

В )(ІХ - ХХ вв. проблема звтаназии получила новое содержани,сr · и 
nриобрела международное значение. В окrябре 1987, І:. в ИспаІП!~;~, З9-
ой Всемирной медицинской ассамблеей бьша ІJРJ;ІНЯ'Щ;.:Деклар~ об 
звтаназии, в которой последня:я: как акт пре~мере~ого лиш~ния 

жизни пациента- даже по просьбе ero самQ.іР. и;Щ. п~ qСНованИи,'.~ра
щення с подо6ной просьбой его близкими - бьrла призн:щ:а незт:wІной. 
Однако зто не ИСІОоо~;іет не9t)ходимости ~льноГо отнщпення 
врача к желанию больного не преnятствоватЬ -n?ЧенИІQ естественНого 
процесс~ УМИ.Рання [10]. ~в~;uазщ .чет.І_Со разд~~~ііа на активную- как 
не зтичную н пассивную. 

Понятие звтаназни сегодня - зто nроцесс спокойной и легкой смер

ти больного без мучений и страданий. Говоря об звтаназни, обьrчно 
понимают активную звтаназиіо (или как ее еще назЬІВаІОТ "метод на
nолненного шприца") - совершение действий, направлеИИЬІХ на пре

кращение мучений безнадежио больного человека, результатом кото
рьrх является смертельНЬІЙ исход. К виду активной звтаназни относит-
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ся и "ассистируемьlй суицид (assistedsuicide) ", когда пациенту по его 
просьбе оказьmается помощь в совершении такого самоубийства . Пас
сивная звтаназия. состоит в том, что больному (подчеркиваем, тоже no 
его просьбе) прекращают ·оказьшать направленную на продленне жиз

ни медицинскую помощь, · что приводит к естественной смерти [См. : 
16] . . , 

Звтаназию также иногда классифицируют в соответствии с нали

чием либо отсутствием просьбь1 самого пациента. Добровольная звта
назия вьmолняется по просьбе больного, недобровольная происходиr, 

когда процесс ускорения смерти существляется без его просьбЬІ и со
гласия, ненамеренная означает, что пациент, последствия звтаназии 

для которого уже наступили, дал явно вЬІрЗЖенное согласие об обрат-
ном [См.: 6]. · 

В 1977 г. в :іlі.тате Калифорпня (США) после многолетних референ
думов бьm принят nервьІЙ в мире закон "О праве человека на смерть", 
в соответствии, с которЬІм неизлечимо больньІМ mодям предоставля
лось право оформить документ об их желании откmочить резнимаци
онную аппаратуру При определеиньrх условиях. Однако до сих пор 
зтим законом официалЬно никому не удалось воспользоваться, так как 

· одним из условий осуществления звтаназии должно бьпь закmочение 
психнатра о вмеияемости пзциента , а Американская ассоциация пси

хиатров при зтом заnрещает ее членам участвовать в подобньrх проце

дурах. Другое обязательное условие состоит в том, что проводить зв

ганазию должен ТО!fЬКО врач, Что тоже невЬІПолнимо, поскольку Аме

риКанская медицинскаЯ ассоциация приняла решение о запрещении 

звтаназии, таккакврачинеДолжньІ бьпь палачамн [См.: 17, с. 5] . 
Пионером легалИзацнн добровольной смерти в Европе стало госу

дарство Ниде]шандьІ. История ее начИнается с 1973 г., когда голланд-
. ский суд приговорил докrора , убившеrо свою мать, к неделе тюремно
го ззкmочения. Зтот . сЛучай послужил прецедентом для признания в 
1984 г. ВерховНЬІМ судом странь1 добровольной звтаназии приемле

мой. тз.Юім оора!зdм, если врач следовал пуиrсrам инструкции, состав
ленной КорЬлевской медицинской ассоциацией, он мог не бояться 
угоЛовной оТВетственности. Естественное развитие легализации зтоrо 
процесса ЗаКоНчилось принятием в апреле 2001 -r: соответствующеrо 
закона о легаЛизации звтаназии (тобой из ее форм), которьІЙ вступил 
в сИлу 1 января 2002 г. [См.: 9]. Законом ·установлень! обязательньrе 
для вЬІПолнения врачамн критерин возможности осуществления звта· 

назии. Доктор обязан: 

- убедиться, что просьба пациента добровольна и хорошо обдумана; 
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- удостовернrься, 'ПО страдания пациенrа невьшосимьх и нет ника

кой перспективьІ улучшения состояния; 

- информировать nациенrа о его состоянии на даНИЬІй моменr и о 
дальнейшем прогнозе; 

-прийти вместе с пацнентом к вьшоду, 'ПО нет альтернативьх; 

- проконсультироваться хотя бЬІ с одним независимЬІМ с:rіециали-, 
етом, которь1й должен осмотреть пациента и дать письмеиное 331кто-

~~; . 
- оказать должное медицинское обслу~ие и внимание при 

осуществлении звтаназии [См.: 7]. 
Так мазьшаемое информяроваиное согласие пациенrа, т.е. решение, 

основаиное на владенни полной информацией о состоянии своего здо

ровья, по голландекому законодательству может бЬІТь вЬІрзЖено устно 

или письменно [См.: 7]. 
Бельгия стала второй страной в Европе, легализовавшей звтаназюо 

[См.: 4] . Закон, вступивІІІИй в силу 23 сентября 2002 г. и основаннЬІЙ 

прежде всего на голландеком опь1те, имеет также свои особенности. 

Как уже отмечалось, звтаназия - зто предНа,мереиное действие, совер
шенное как врачом так и третьим незаИнТересоваюШм лИЦdм по 
просьбе пациента, направленное на окончаиие жизни [См.: 7]. В обя
занности доктора, кроме тех, которь1е уже бЬІЛН перечисленьІ в Гол
ландеком законе, также входит: 

- удостовернrься, 'ПО пациент обладает законной правоспособио

стью ( совершеннолетнего возраста или змаисипuрованного младшего) 
и отдает отчет действиям, вь~раженньІМ в просьбе об звтаназии [См.: 

7]. 
СходНЬІМИ чертамн назваинЬІХ законов рассматриваемьІХ стран яв-

ляется то, 'ПО проконсультироваться с независимЬІМ спе-

циалнстом - зкспертом и что колwtество таких консультаций не огра

ничено. В обеих странах существует система контроля (состоящая из 

докгоров, адвокатов, родетвенникав или знакомЬІХ), представляющая 
собой вь1сшую инстанцюо. В ее компетенцюо входит составление еже

годного отчета о состоянии таких пацнентов и предоставленне реко

мендаций относнrельно возможности осуществления звтаназии [См.: 

7] . 
Голландский закон признает в юрнднческом смЬІсле равНЬІМи 

письменную и устную формЬІ заявлення с просьбой об звтаназии, 

бельгийский же - только письменную. И хотя голландеким законом 
дети от шестнадцати до семнадцати лет признаются правоспособНЬІМи 

для соответствующего решения об окончания своей жизни, роднтелн 
должнЬІ тоже участвовать в зтом процессе. Решение детей от двена-
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дцати до шестиадцати лет wet)yeт обязательноrо одобрения родитеJDІ. 

ми (опекунами). В бельrийском же законе относительно возраста гово
.риrся обзмансипированном младmем возрасте. Думаем, что здесь речь 
идет о шестнадцатилетних пациешах: 

ИнтересІЩЙ . .оnьп .о рассматрщщ~моіІ; проблеме можно почерпнуть 
из законодательства Швейцарнн, .где н~ конкретного закона о декр11• 
минализацин звтаназнн,. однако УголовиьІЙ кодекс (ст. 114) опреде.ІDІ
ет, что лицо, совершившее убийство, нз сострадання к жерт~~ .~ nод
,JJ;еЖІП наказанию. ~ в.ст. 115 Кодекса указЬІВается, что даюіо_ё. деяние 

;~;u.азуе~~ •. если ~qq~epP;J:elfp J.l$1 ,почве зrоистического мотива [См.: 7]. 
:ЗТ~сr-З;Тh,.,,,ца~~~~J942.,r", применялась только однаждь1, и тогда ее 

. ЦЩ!О бьищ ,освоб(),)ІЩение от наказания лица, которое, например, пре
доставило друrому лицу орудне для совершения сщоубийства. Теперь 

с помощью зтой статьи пьпаются легализовать зв~юо, ЧІ9. не со
ответствует намерениям законо.цателя. Однако 'помощь в совершении 
самоубийства ("ассистируемЬІй суицид") в Швейцарии остается безна

казанньІМ деянием [См.: 7]. 
Рассмотреннь1е вьІШе случаи леrализации звтаназнн пОСЛ)'ЖІІJІИ 

толчком для развития подобНЬІХ идей и ,в_друrих странах. Так, в Вепв

кобритании в 2002 г.иачи:нало свое развиfие распространенное на весь 
мир дело Diane, f.retty, окончательно~ , рещ~ІЩе .І,І,О .• ~оторому ВЬІНОСИЛ 
уже J~вppщ:йc!Cffji:9-YAJ: ~<нrраЩlМ . Ч~,JІО)ІІ;:ка. }~е аnе.іrтfция об звтаназии 

.~_!=С!>РЦS<;І~ .ц~ п: 1 .ч. 2 закоuа о суициде 1961 r,.~ гд~ самоубийство не 
w~уащ.!f,_цресrуплени~. бwла отююнена Патітой лордов парламен-

•. т~.дещ~_щании .. Ц.І>Qблема состояла в том, что. из-за своей болезви 
она :іІе МQГЩі соверШІПЬ сунцид без посторонней nомощи, а по мест
щ.ІМ ~конам помощь в самоубийстве наказьmается: четЬІрнадцатилеr
ним заключением [См. : 11]. ДИана о~ратилась :J! ЕІ!ропейский суд по 
правам человека с просьбой освободить ее мужа от возможного нака

зания. 

-. А 22 марта 20()2 r . БерховиьІй суд ВеЛикобритании разреІІІИл пара
лизованной гР,ажданке страньЦимя котОрой не сообщалось в прессе) 
умереть. ЗтQ ~ще одІРІ ~лучай в' анrлИйск9й судебной практике. "Мiss 
В.-'-' . хак ее ~:~аз~іlJІИ '!<УРЩІЛИСТЬІ (rак как первоі;і бьmа Diane Pretty), ва
ходяс~ .·в ПолНом. с~знании, будучи полностью парализованной, пооре
бовала отключить искусствеиное легкое, с помощь которого · врачи 
nоддерживали ее жизнь. Суд nостановнл, что действия врачей по со

храненюо жизни против желания пациешки бьІЛИ незаконньІМИ, и об.t
зал больницу вьшлатить ей 100 фунтов как возмещение за противОЗЗ· 
копное вторжение в ее "частную собственность" [См. : 11]. 
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29 апреля: 2002 г, стало особой датой для обеих женщин. В зтот 

день Европейский суд по правам человека отказал Diane Pretty в ее 
праве на достайную смерть [15, с. 147], а "Мiss В.", в соответств:ни с 
решением суда, бьrла отюnочена от аппарата искусствеиной вентнля:

цни легких. [См.: 11]. 
Решение по делу "Мiss В . " не является nервЬІМ nрецедентом в Ве

лиІ<Обрнтанин. Еще в 1989 г. по делу NНS Trust Aired8le 'v B1attd'·cyд· 
подтвердил право пацнента Отказаться от искусственНЬІХ . средсn ·і'іод
держания жизни, >по рассматривалось как естественная смерть ·[См.: 
3]. . -~. ~ 

Дело Diane Pretty и Мiss В еще раз подтверждаюТ сущеtтвованйе· 
проблемь1 соотношения пассивной звтаназии и права человека на от

ксіЗ 'от лечения . Иногда оба rермина ·используются как альтернативньІе 

[Є~.: 1]. Возможно, решение кроется в мотивации. Так, в nервом слу
чае целью действия явJD!:ется tолько лишь nрекращение жизни, а при 

~е от лечения возможно существоваmrе ИНЬІХ мотивов или же во

обще .отсутствие таковЬІХ. Также необходимо учІftьівать.іlраво Челеве
ка на самоопределение и иевмеіиательство в личную )ЩІЗНЬ не в OO'Rti~ 

шеини вЬІбора жизни или смерти, а относительно nродолження лече

ння либо отказа от него. Зто право признано во всем мире, и нет ни 

еДИНого nримера его ограничения . Любой врач, осуществля:ющий ле

чеFІнё'пр<>тив явно вьq>аженной воли пациента, совершает нападение, и 
за зти дейС:т'йИя он ·может нести уголовное наказаиие. Таким образом, 
6сновное . их отличие состоит в направленности воли пациента. При 
пассивиой звтаназни - зто желание смерщ а nри отказе от лечения 

воля: nроявляется в самом отказе:--·. .. ·"' 
Развитие и решенііе' по делу' Dіаnе Pretty говорит о неІфіurrИИ коИ'-' 

цепцин активной звтанаЗии как судебньІМи органами Великобритании, 

так и Европейским судом по правам Человека; которьІЙ, в частности, 

заявил, что rocy дарство обязано обеспечивать ЗЗІЦІfІ)' жизни человеКа . 
Следовательно, ст. 2 Евроnейской конвенции о правах человека нельзЯ 
без перекручивания смЬІсла толковать как таковую, которая· предое

тавля:ет и диаметрально противоположное право - право на смерТі.; 
она также не может порождать и право на самооnределенИе в ·смі.Ісле· 
предоставления человеку nрава вь1бирать смерть, а не жизнь [См. : 15, 
с. 147]. t -·~ • 

Оrветом на легализацшо звrаназіtи Нйдерландами · стало зМDЛеіmЄ 
Парламентской ассамблеи Совета ЕвропьІ от 14 мая 2001 r., в котороМ 
зтот шаг также бьm расценен как нарушение фуНД<іменrіlЛьного права 
человека на жизнь, >по влечет за собой наруШение и Ст. 2 Европейской' 
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конвенции о правах человека: право на жизнь охраняется законом, и: 

никто ·не должен бьпь лишен жизни nредкамеренпо [См.: 8]. 
ЕвроrіейсІGІЙ суд указал, что ст. 2 Конвенции не предусматривает 

так назьmаемое nраво на смерть (зтот термин спориьІй и не имеет 

юридического характера). Однако Суд не определял легальности звта
цізии.по отношению к зтой статье [См. : 7]. Зтим занимались вьІсmи:е 
су/щ. ~осу дарсів-участников Европейской коіrвенции о правах чело
века. Так Вмсший административньІЙ суд Бельгни определил, что за
кон об звтаназии не совместим с условиями Европейской коивенцим. С 

друrой стороНЬІ, пос~е ·і!Jіализа практики Европейского суда по правам 
ч~довека, бельгийский суд указал на · то, что обязанность государства 
по защите права на жИЗнь (ст. 2 Европейской конвенции) должна бьm 
сбалансирована с индивидуальньІм правом на самоопределение. Зто 

означает, что обязательство государства по защите права на жизнь 
(ст. 2 Европейской конвенции) должно бмть уравновеmено с nравом 
человека на защшу от жесткого абращення и ПЬІТок (ст. З) и с правом 

на уважение лиЧной жизни (сТ. 8). В Конвенции не указано, как зтот 
конфликт между фундамеиrальньІМи правами должен бЬІть разрешен 
[См. : 7]. 

СуДЬІ Голландни и Бельгни со ссьшксій на решеннё Европейской 
комиссии по правам человека относительно Нарвежекого закона об 

абортах от 19 мая 1992 г. заявляют, что решение проблемь1 легализа

цин звтаназии - зто задача и ответственность законодателя. Ясно одно: 

судь1 доЛЖНЬІ уважать решение, вЬІбранное законодателем. Относи

тельно вопроса о совместимости легализации аборта ист. 2 Конвенции 
Европейская комиссия ответила, что в такой тонкой области государ
ства-участинки доЛЖНЬІ иметь некоторое усмотреиие (см.: 5]. Зто же 
решение лежит и в основе леrализации звтаназии Голландней и Бель

гией с той оговоркой, что усмотрение государств не носит неограни

ченного характера. Обязательство защищать право на жизнь должно 

бьпь оценено в свете условий и nроцедур, соnровождающих закон об 
звтаназии [См.: 7]. 

в больпшнстве стран ЕврОПЬІ звтаназия все же остается уголовно
наказуемЬІМ пресrуплением. Однако в дефиииции статей уголовного 

закона зтот термин не употребЛяется, а используются такие, как убий
ство и помощь в совершеt~ии самоубийства. 

Комитет Совета ЕвроПЬІ по биозтике провел исследование по nро

блеме звтаназии в государствах ЕвроПЬІ и представил результаті.r ра
ботм в документе "Вопросм и ответьr об звтаназии" от 20 янВаря 
2003 r . [2]. В странах, уже легализовавпшх звтаиазию, нет даже чет:КИХ 

критериев определения зтого понятия, не говоря уже о разграничении 
•-.: . ' .... ' ~ ' . . ' ~ . ) 



звтаназии по видам. Неопределенна решается также вопрос о том, кто 

имеет право осуществлять звтаназию. !fuor:дa зто ~рач, 1g1ндидату;ра, 

которого одобрена пациентом, но в основном - зто "третье, незаинте

ресованное лицо". Также существуют разногласия и по поводу'·-того, 

кто имеет право просить об звтаназии. Имеется в виду возраст лица, 
его .психическое состояние, правоспособность и днапщз. 1-{е .менее 

важнь1м является вопрос о юридической силе просьбь1 об звтаназии в 

письмеином либо устном виде. 

Исходя из вЬШІеизложенноrо, можно сделать .вмвод, 'ПО проf?п.е.ма 

звтаназии не должна решаться только на национальном уровне, меж

дунароДНЬІе оргаНЬІ также должнЬІ о казать :влияиие на. дальнейшее ее 

развитие. В связи с важностью вопроса представляется необход~ІМ 

создание правового однообразия в зтой сфере, что пQзволнт создать ту 

открьпость, которая является непременНЬІМ условнем прав человека и 

человеческого достоинства. Именно для зтого необходимо также более 
широкое обсуждение подиято й проблемЬІ - как на национальном, так .и 
международном уровнях. 

Декриминализация звтаназин, указмвает Пардаментская ас~амQ/1!1~ 
Совета ЕвроПЬІ в документе от 10 сентября 2003 г., позволит ко:итро

лировать зтот процесс и ограничить ero чщкщm рамками закона. 
Представляется, что только КРJf.ІРОлируемме процедурЬІ н четко опре

деленньІе правила применения звтаназІQі положд:r конец произвольной 

системе, существующей во многих странах ЕвропьІ [См.: 7]. 
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псtІх.олОГІЧНЕ ПІДГРУНТЯ RОРмА±ивного ВИБОРУ 
~І . . · ~ ' . : ' ... ~ .. . ' • ; 1 

··в оціJЩі фіз~ явищ багато з:щежитЬ Шд точки ЗО{>У науковця. 
Яжщо це важливо·;)іJD{':фізнчнИх яВиЩ ТО це тиМ біЛьше ·важ.ТJИВО длЯ 
вивчеННя суспілЬііЬ-nозф:нчної й соціо-психологічної реальН()сrt. 'Упе
рше на факт цього парЩJ.оксу в правовому полі зверІфі увагу-ФJ(оен: 
"Спостереження за .т~ •. з- якою напол~rлнвіС'ІЮ сторо~ами в суді нері
дко на підстаБі о~. і 'П,рс qамих факТjJ!_ відстощється істинність nря
мо протилежних суджень,_,~одить ... ~6 думІ<И про парадоксщність 
судової логіки" [ЦІq. за 15, c.l36] ... Точка зору" вnливає й на нормати
вний вибір 'OcOOИCJ;~cri- ВЇіЛ:и:в і~lдуальНО-ОСОбИСТЇСННХ _ щ;ИХО• 
логічних особзщвосТей на nрийняття mоднною рішеНщ, цов'язаного з 
ж)рмат'ііВіооівИбором,' є основНим питанняМ, що' розгЛ'ядається в д;оой 
роботі. . . 

· Jеrор~-ДОСВЇД.tвідчить, ЩО праІСГНЧНО В будь-якому суспільстві 
ісІіУіоть Лю.zЩ не згодні _ з Чинними соці.~ними нормамИ.' Норми за
перечують, вою,t:· н~ ~щкоНуються, їх намагаються поліпшити, змінити. 
замінити, переглянути, вирравнти, а нові покоління повторюють nопе-
реДні у своєму ПоШуку. _- _. -: · _ ··-

• • ... . J .. -

Якщо за осно&у логічного поділу взяти _таку ознаку, як сr.1вленш 

громадян до чниннх nР~JІих норм, то мати'м~мо 4 групи. Це громадІІ
ни: а) законослухняні; б)>які порушують закон, зневажають правові 

норми; в) які nрагНуть змінити nравові норми, якщо вони їх не влаш

товують; г) які намагаЮтЬ~я обі~И закон, формально не порушуючи 
правових норм. . , . 

Феноменологія цих груп досліджується, а ось онтол:огічні підстави 

залишаються за рамками - вивчення. Психологічне поле дослідженНІ 
тут може бути подано як макропідстава, під якою можна розуміти мен

тальність, і як мікропідстава, тобто індивідуально-особистісне ядро. 
Ментальність складається, по-перше, з низки загальноrоодських 

цінностей (деяких чи всіх); по-друге, з ціннісних норм, що залежать 
від рівня соціального розвитку сусnіл:ьства й місця в ньому індивіда; 
по-третє, з комплек~у ціннісних орієнтацій, властивих тій етнічній 
групі, до якої mоднна належ;ить. . 

Особливе місце в ментальності займають корnоративні ціниості й 
норми, що пов' язана з поширенням корпоративної культури на досИТЬ 

велюсі верстви населення. "Корпоративна кул:ьтура - засвоєні й засто-
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совувані членами орГанізації цінност1 и норми, що одночасно 
вирішальним чином визначають їх поведінку" - таке визначеННя даЮfь 
фахівці з тесфії уrірав%Ння: [18, c.51J. Так, Організаці'Я: Об'єднаних 
Націй у остаииі роки ЄоДНИм з головних пропагандистів іДей корпора
тивної соціальної відповідальності [ З; 4 ] . 

Розгляньмо складники ментальності 'детальніше. ' ' '!І .І 
Такий цінніспий рівень, як заrальію.rіюдські цінності, у раДЯнсЬко'і 

тоднии не культивуВався, а, І:іrошакИ, вСіляко принижувався.' Ішересн 
й ціпиості могли бути тільки класовими в тому смислі, як воиИ . ро

зумілися офіційною політичною доюриною. Тому сьоr6Дні ·їх 
"популяризаціГ прнділяєrься осоолив'О' пИльна увага навіть на' держав
ному рівні. 21 березНя 2002 р':·:'прийнято Указ Президента Україин 
"Про невідкладні заходИ -іlі.од6 остаточного подолапня негативних 
наслідків тотальної поЛітики колишнього Союзу РСР стосовно реліrії 
та відновлення порушених прав церков і релігійних організацій"; · у 

яКому, зокрема, сказано: "Міністерству освіти і науки Україин, Дер
жавному комітету Україин у справах реліrій разом з Академією педа~ 
гоrічних наук Україин за учасnо церков і релігійних орrанізацій роз

робити проnозиції щодо впровадження духовно~моральних ціпиостей 
у навчально-виховний процес та подати їх у встановленому пqрядку на 

розгляд Кабінету МіНісТрів України" [13, ст.555). В Указі Президеша 
Україин Л.ДКучми від 15 березня 2002 р. "Про невідюЩЦні додаtкЬві 
заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утверДження з.!tо
рового способу житrя" впровадження заrальнотодських цінностей у 

формуванні єдиної комплексної системи забезпеченНЯ зЗхисtу мораль
них засад та утВердження здорового способу жкгrя розглядаіотьсJt · як 
першо4ерговий захід у боротьбі зі злочиннісnо й порноrрафіоо [ 12: ст. 
563}. У ст. 56 Закону Україин "Про освіту" говориться; що працівники 

освіти повиНні не тільки вчити, а й бути прикладом моралі в освіті, 

тобто "настановлеииям і особистим прикладом утверджувати повагу 
до принципів . загаЛьноЛЮдської моралі: правди, сnраведливості , 
відданості, патріотизм)т; гуманізму, доброти, стриманості, працетоб
ства .. . інших доброЧиН ОСтей; виховувати у дітей та молоді повасу до 
батьків, жінок, стар'шиХ · за віком, 'народних традицій і звичаїв, 

національних, історичних, кулЬтурних цінностей України, її державно
го і соціального устрою, дбайливе ставлення до історико-культурного 
та прирОдНого середовища країни; готувати учнів та студентів до 
свідомого жи'гtя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма на· 
родами, ·еТfіічними, національними, релігійними групами; додержуваnІ 
nещігоrіЧ:ної етики, моралі, поважати rідність дитини, учня, студента; 
захищати дітей, молодь від будь-яких форм фізичного чи психічног" 
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насильства, заnобігати вживанню ними алкогоmо, наркотиків, інш11м: 

шкідливим: звичкам" [14, ст. 84] . 
Сучасні філософи вважають· основним: форм:оутворюючим чинни

ком: будь-якої культури, а також ментальн:ості · соціальний порядок, 

який базується на тому чи іншому типі соціальної солідарності (м:е
моріальиому, актуальному, прогностнчному) [17, с.168, 169]. Ме
моріальний тип харакrерннй для суспільств із домінуючими тра

дИціоналістсьЮІМи підставами консолідації - етичними, релігійними, 
міфологічиим:и; аюуальний - насамперед для суспільств буржуазного 
типу, що живуть сучасними політико~економічиими турботами; про

rностнчиий тип сьогодні найбільше виявляється у формах консолідації 

націй (у сучасному геоnолітичному розумінні цього терміна). 

Похідний від тиnу солідарності суспільний nорядок, що домінує в да
ному суспільстві, не обов'язково виражається в якихось специфічних 

політичних формах, хоча почасти впливає й на них. Тут мається на 
увазі загальна сукуnність норм суспільного й особистого буття, що 

може бути бі.n:ьш традиціоналістською чи ліберальною, тотальною чи 

теоКр~тичиою і т.п., що ціm<ом можна застосувати до визначення за
гального· ·тиnу культури, характерної для певноrо співтовариства. 

Підтрим:ка цьоrо соціального порядку, його маніфестація в різних 

"культурних текстах" ікrелеюуальної, художньої, ідеологічної й іншої 
тематики, а також його відтворення в соціокультурних встановленнях і 

нормах існування настуnних nоколінь і є, власне кажучи, культурним 
життям суспільства. 

Загальні уявлення про вітчизняний менталітет наголошують на 

орієнтації mодннн на колектив, у той час як американець поводиться 

незалежно і схильний керуватися скоріше особистими інтересами, 

ані'Я<· волею колективу. Особливе місце в масовій свідомості пО'ІИНає 
посідати корnоративна культура, що організує досить ве.JІИкі nрошарки 

населення. Кожна особа у своєму житті входить у ті чи інші групи лю· 
дей: вона живе в родині, має друзів, оточена сусідами, nрацює або 
служить у якій-небудь організації, де її оточують колеги, може бути 
'-шеном політичної nартії, nрофсnілки тощо. Кожна з цих труп має свої 
писані й неписані норми, які вона більш-менш жорсткими сnособами й 
засобами нав'язує своїм членам. Наnриклад, nрацівники банку у всіх 
країнах одягають на роботу ділові костюми, військові - мундири, пан· 
кам nритаманНе строкате вбрання, однак будь-який одяrу формується 

за певними nравилами. Усяка група, крім того, складається зі статус· 

них nозицій, які нав' язують mодям відnовідні nравила поведінки, да· 

ють якісь права. Є такий вИраз: "статус зобов'язує" . Стиль nоводження 
й одяг жінки в ролі молодої дружини, матері, бабусі чи керівнm<а 
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фірми можуть дуже різниrися. Група має владу над своїми члеиамІІ і 
виявляє ії або через заохочення за nідпорядкування своїм вимогам 
(грошова nремія, nодарунок, nросування, no службі, nросто мовча:Jне 
схвалення чи захоnлення), або через nримушенНя за дqдомогою ,неrа
тивних санкцій. Так, тоди, які вдяrаються всуnереч нормам груІІИ, 

можуть стати nредметом глузувань. 

До- індивідуально-особистісних особливостей включаємо: а) ст(:lТЬ 

(сучасні філософи використовують термін "гендер", який, можливо, є 

більш науково-корректним щrіж "стать", бо останій разом із 
соціальними й nсихологічними відмінностями вкточає й фізіологіq:ИЇ 
асnекти); б) характер і тиn міжособистісної взаємодії; в) nсW(:О

логічний склад особистості~ г) nсихолоrічиuй тиn самовизначеJІWІ 
особистості. 

Стать (гендер) тодини суггєво вnливає на нормативний вибір. тра

диційно вважається, що жінки обережніші чоловіків і не вщnот:f>СЯ 
крайностей, nрямій загрозі життю і здоров'ю - як своєму, так і іJШРІХ 

тодей, не nорушують відкрито основних соціальних норм. Відпові,zСІО 

до евотоційиої теорії статі В.А.Геодакяна стабільність, власт}'(Ва 
жінкам на nсихологічному рівні, виражається в тому, що nорівнянО з 

чоловіками їм більше nритаманні коцсервативність, терпін:JОІ, 

здатність до виконання монотонної, одноманітної роботи [2, с.88]. У 
nсихологічних класифікаціях nропонується настуnна статево-рольова 
ідентифікація особистості, nов'язана з керівною nосадою жінки [8, 
с.50]: маскуліпна особистість .виявляє авториrарний стиль; фемінн~

ліберальний; андрогенна - демократичний. У трудовій діяльносгі 
істотну роль відіграє nогодженість nланів - об'єктивного (докумен

тального) й суб'єктивного (уявлення особистості про обов'язки), і от 
саме цей асnект, треба зауважити, вивчається невиправдано недост-ат

ньо. ' 
Характер тодини і тип міжособистісної взаємодії у буденн~му 

житті мають досить велике значения, але з nогляду закону .. ,за сваЄЮ 
суб'єктивною nриродою несумісність харакrерів не є в;щ}м;ою 
підставою як для обгрунтування nрийнятого рішення, ,так і р,ля 

звільнення тодини з роботи. Так, за останні 5 років у Франції тіль~ 2 
судових рішення визнали правомірність подібих звільнень. У JІИ!(ІНЇ 
1998 р. касаційний суд виправдав звільнення тим, що несумісність ·ха

рактерів між службовцем і його начальником nризвела до значиего 

погіршения роботи всього відділу. А в лнпиі 2000 р. суд узяв до уJІ3І'И> 
що nостійні сварки службовця з колегами не дозволяли складати rдо
тижневих графіків роботи. В обох судових розглядах підприєм:ст:JІУ· 
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відповідачеві довелося. висунути внробиичі,' а не суто nсихологічні 
аргументи [ДИв. : 7, с·.~84]. 

У nсихологічиій науці широко nредставлена точка зору на те, що є 

nостійні психологічні особливості , характеристики особистості , ЯІсі 
можна враховувати, nередбачувати, nрогнозувати, уникати, але побо

роти чи зміниrи їх неможливо. Ф.Лелор оnисує 10 тиnів nроблемних 
осОбистостей, допов100ючи свою класифікацію nорадами щодо 
спіЛК}твання людей на nідnриємстві . За його класифікацією у~овні на
зви тиnів: деnресивний, самозакоханий, комедіант, маніаRальний, не

спо~йнИЙ, іпизоїд, nараноїк, залежний, пасивно-аrресиВннй, ухИЛь
ний. Кожному. з них властиві свої форми поведінки й особливості нор
матиВного вибору [7, с.83] . У nсихоЛосічиїй теорії існує ще велика 
кількість подібних класифікацій людей за їх психологічними особли

востяМИ, я.кі зумовлюють їх поведінку й нормативний вибір. Це, на
nрИКЛад, класифікація К. Леоніарда за акцентуацією [6] . 

· hроблема складних особиСТостей, як і будь-я.ка інша, багатогранна, 
і її джерелом не обов'язково є вроджений характер людини. Їі поведін
ка й нормативний вибір можуть відбивати внутрішню незадоволеність 

умовами жИття, роботою. А.Маслоу, фундатор гуманітарної психо
логії, окреслив 5 рівнів універсальних потреб, я.кі людина прагне ре
алізувати у своєму житті. Задоволення кожної з них· стає можливим 

тільки після задовоЛення потреби нижчого рівнЯ. Яkщо посада, умови 
'житія чи обстановка в ''колективі не дозволяють людині реалізувати 
свої Іфофесіонадьнl rі(Уфеб"й, свідомо чи несвідомо вона може виража
ти це у форм( конфдіктвої . поведінки. Наведемо іерархію потреб за 
А Маслоу від вищого рівня До нижчого: · 

.) 5).,nотреба~~реалі3а~ї (розвит~к індив~ального потенціалу)~ 
4)" потреба визнання (вщчуття шдrримки 1 схвалення, одержання 

винагороди); 

З) потреба належності до визначеної групи (сnіль'на робота . 1\:ефор-
мальні заходи з колегами) ; '· · · · · · 
... 2) потреба ~~ільності (гарні економічні показники nідприємства, 
гарантія заЙНЯ!Оtn); ' 
. ' 1) nерш6Чсфгов1 потребИ ·(nрийнятні умови роботи, пристойна за

робітна nлilofa) [ДИв.І .9, с.481-483]. 
ВстаНовлення психолоnЧного типу . самовизначення особистості 

Дозволяє досить чітко прогноз~ти проЦес . нор"М:іітИвного вибору лю· 
дини. У психології існує тоЧЮі Зору · На' тотожЮtrь самовизначення об· 
раної ролі [11, c.l51]. На нЗіІі пог;щ; 'ЩКе в~QначенЮі несnівмірне, У 
ньому дефінієндум більший за дефініЄнс, бо Тут самовизначеНня не· 
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минуче обмежується рамками ситуації, а світогляд mодини не 
вміщуєrься в коло Дослідженіtя.. · t·' .· · .• ,. · .,. _,_ 

Психологічна Іrідстава запропонованої нами типології - це сам 

провідний мотив і об'єкт його спрямован.оqі: на себе або на навко
лишній світ [9; 10]. Звернімо увагу на те, піо 'ЦЯ типологія відрізняється 
Від класифікації [1, с.7), ПО-перше, ТИМ, ЩО елементи, ЩО СТОСуІОТЬСЯ 
одиого типу, на -відміну від елементів одного класу, не обов'язково 
володіють одиією заrальиою ознакою, а ~оЖут~- буn{зв'язані ~кою 
пересічних схожостей, що в логі~Іній семантиці пРийнято назиВати 
'·родовими схожостями", по-друге, - Що. nlдтиПи, на відмінУ віД 
підкласів, можуть видітпнея за _ J>ізн~и .. ~зНа~~; . що в логіЦі · йме
нується "підставами поділу". ~~ріЛьШ вЮЮІйвоЮ. особливістю типо~ 
логії є використаиЮІ еталонів як шrучно скойструйо:ваиих модеЛей, IIf9, 
називаються "ідеальними типами" . · · 

.'f виКонавчому типі самовизначення пізнав~но-:перетворюіЬЧий 
м.оТив не предс:mвлено я,к nро~ідний, . зміёТоУіВgt'~ІОчий. У. 
шзнавальному тиш с_амовизначення в1н є ЗМlстоутворЮЮ:'JИМ для осо

бистості, сrq>ямованИй на навколишній світ,. у типі, Що' саморозви
вається, - на себе як цілісну особистість. l:;амовизначенню гравця ха
рактерНий . Цей мотив як змістоутворюІ9ЧЙй, але він обмежений Лиііlе 
Пізнавальною стороною. Мотиваційна відмін_ність rj)'авця є rpa собою 
~· ос~истісний ~міст, як освоєння .можЛІпіоСті виявляти свій обр~~ у 
ріЗНих ракурсах, а також оволодіння іНТелектуальним і фізичнИм про
сторами одНочасно. 
. Тип самовизнаЧення виконавця характеризується тим, що людИН~ 
прІІЩ(,ає чужі Цілі як свої. Сутність реаЛізації такого способу житrя є 
звільнення від проблем · гуманітарних, морально-етичниХ, 
філософських, що, однак, аж ніяк не знімає суб'єктивно-психологічні 
'nроблеми особистості. Для люднии з виконавським типом самовизна
чення втрата цілей, що приймалися, найчастіше не є пунктом, з якого 
починається болісна розумова робота з розроблення власних цілей, з 
пошуку своєї глибинної сутності в момент зустрічі з реальним світом, 
а пунктом, який призводИТь до хаотичного ру:хту в середовищі, що 

сприймається як ентропійний простір, поки не відбудеться зуСтрічі з 

новим об'єктом цілевстаиовлення. 

Пізнання навколишнього світу може бути як дійсно пізи~, так 
і шляхом у самостійно сконструйований простір, виrаданий світ, я.кшо 
особистість пізиавального типу самовизначення зневажає ціниостями 

суспільства. Таке зневажливе ставлення пов'язано або з неможливісnо 
(невмінням у nершу чергу і страхом -як наслідком цьоrо невміння) 
вийти в. дійсний простір самовизначення, або з протиставленЮІМ себе 
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всьому суспільству з традиційними для нього нормами й моральними 

принципами. · 

Саморозвиваючий тип самовизначення віддає перевагу. вдоскона
ленmо самого соое. Особистісні досягнення в розвитку мислення - це 

головне, що-зумовлює сенс жютя. . ·· · · · 
Й останній тип самовизначення - гравець;· ЯЮІЙ завдяки власному 

мисленmо стає на ЯІ<ИСЬ час господарем жипєвих ситуацій, 

nідкоривши свої почухтя волі. Але йому необхідний глядач; -бо гра без 
odr'a.Ньoro позбавлена· ·rостроти, без нього нема кому оцінити Ті, захоn
люватися нею й аплодувати їй. У той же час "участь" глядача у rрі.ие
се в собі дестабілізуючий момент, nов· язаний з можливістю зруй~

ти створений гравцем сценарій. Інтелектуальна гра може перейти в 

рукопашний двобій. Подібна "Ситуація характерна для будь-якого 

граючого індивіда: коли мистецтво як "штучність'! ста€ самим життям, 

гравець приречений на фізичну смерть (що ми й бачимо у творах 
О.Уайльда [16, c.l04] та й у саміййого біографії). 

Класифікація ігор П.Г.Щедровицького вміщує наступні вида ігор: 

play ·- дитяча rpa без правил; gаше - спортивні ігри за формальними 

правИламИ; perferrnance - гра собою - ось всеохоплююча класифікація 

ігор, у яку вкладаються всі ігрові лронви людини [20, с.З]. У світогляді 
особистості можуть переважати міфологічні, релігійні, філософські, 
поетичні, наукові підстави [5, с.25], і кожна з цих сфер може бути ви

ражена ігровим змістом. Грати МОЖІІИВО в "нового" росіянина (чи ук
раїнця), вченого, "крутого", бізнесмена, викладача, адвоката, главу 

ім'ї, матір, чоловіка, турботливого друга тощо. Не можна залеречувати 
наявність ігрового контексту в діяльності й особистісній самореалізації 

людини бо .подібна спроба грубо суперечила б реальності. Однак це не 
значить, що, вивчаючи цей феномен, необхідно розцінювати його як 
щось неминуче, обов'язкове, іманентна властиве особистості, що ха

рактерно саме для сучасного етапу розвитку психологічної науки. За· 

надго часто припускається поширена логічна помилка в доведенні: 
такі використовувані словосполучення, як ·'наукою доведено", 

"науково обгрунтовано", "наукою встановлено", сприймаються чита· 

чем ·як істина в останній інстанції, хоча, власне; щоведеиня як такого 

немає, а присутні лише фрази, що замінюють його. 

Таким чином, окреслені типи самовизначення · полегшують по· 

дальшИй аналіз процесу нормативиого вибору, показують можливі 
варіанти самовизначення у площині жипєвої дійсності і варіативність 

особиСтісних змістів, що зумовлюють нормативний вибір. 
ВирішенНя проблеми інваріантного ставлення до чинних правових 

норм поза тоталітарним тиском може бути знайдено в комплексному 
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дослідженні філософського, психологічного та юридич:І!Оrо шарів, а 

зроблений нами аналіз складників нормативного вибору є 1<роком до 

подальшого ії розгортання. 
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