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БОРОТЬБА ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ

НА МЕЖІ ХХІ СТОЛІТТЯ

- ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ

- епоха глобалі

держав для ведіння ефективної

зацІї, що реалізується в об'єктивній

боротьби зі злочинністю з вико

ХХІ століття

дійсності як багатофакторне й

ристанням найрізноманітніших

поліфункціональне явище, впли

засобів, у тому числі й механізму

ваючи як позитивно, так і негатив

соціального контролю.

но на розвиток суспільства . Не

Контроль над організованою

випадково в сучасній політичній і

злочинністю став глобальним

правовій літературі справедливо

пріоритетом і частиною міжнарод

стверджується, що глобалізація

ної політики Європейського Со

«не абсолютне зло й не абсолют

юзу. На рівні ЄС відбувається по

не благо»

[3,

с.

6].

Нас же цікав

лять глобалізаційні чинники , що

силення міжвідомчої співпраці

правоохоронних органів країн

-

зумовлюють виникнення й розви

членів спільноти , утворюються

ток

у

спеціальні наднаціональні струк

негативних

явищ

суспільстві, в тому числі й такого

тури, завданням яких є боротьба

антисоціального явища, як зло

з організованою злочинністю

чинність. Перш за все зазначимо,

(Євроюст, Європол), вста~:~овлю

що виклик міжнародній спільноті

ються безпосередні контакти між

йде від транснаціональної зло

ними і цими країнами .

чинності,

від терористичних

У країнах ЄС згідно з Євро

об'єднань. Торгівля людьми , зло

пейською конвенцією про взаєм

чини, пов'язані з наркотичними

ну правову допомогу в криміналь

засобами, контрабанда та інші

них справах з

види протиправних діянь вийшли

ся активні заходи, спрямовані на

2000

р . провадять

за межі національних кордонів і

збільшення оперативності й

становлять небезпеку не тільки

ефективності різних форм право

для окремих країн , а й усього

вої допомоги для розслідування

люд ства . За цих умов перед

злочинів , учинених на територіях

міжнародним товариством вини

різних держав , утворюються

кає завдання об' єднання зусиль

СПіЛЬНі СЛідчі групи, ДО складу
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з

яких включаються представники

го європейського правового про

правоохоронних органів відпові

стору свідчить, що на даний час

дних країн . Діяльність таких

надзвичайно актуальним є ство

слідчих груп значно підвищує бо

рення правової бази для п· при

ротьбу зі злочинністю, у зв'язку з

єднання до нових форм міжна

чим виникає заміна одних чин

родного співробітництва по кри

ників боротьби зі злочинністю

мінальних справах . Першочерго

іншими, більш ефективними. На

вим є налагодження контактів з

території ЄС інститут екстрадиції

європейськими правоохоронними

правопорушників відходить у ми

структурами- Європолом і Євро

нуле. Замість нього запровадже

юстом, укладення з ними угод про

но нову форму заходів криміналь

співпрацю . Важливою також є

но-процесуального примусу- за

адаптація кримінального , кримі

гальноєвропейський ордер на

нально-процесуального й кримі

арешт, за яким судовий дозвіл на

нально-виконавчого законодав

затримання правопорушника, ви

ства до європейських стандартів .

даний в одній країні ЄС, є чинним

Оптимальне досягнення цієї

на території всіх держав-учас

мети

ниць.

під~рунті розробки адекватної

є

можливим

лише

на

Наміри України щодо євро

стратегії протидії організованій

пейської інтеграції потребують

злочинності , яка Фунтувалася б

стандартизації форм і методів

на вивченні сучасного стану

боротьби з організованою зло

організованої злочинності й ко

чинністю прийняття загальних

рупції і враховувала б ефек

процедур протидії їй та іншим

тивність зарубіжного досвіду. Ви

небезпечним злочинам згідно з

ходячи з цього, підкреслимо , що

підходами до цих проблем ЄС та

фундаментом

Ради Європи. Протидія організо

співробітництва у сфері протидії

міжнародного

ваній злочинності є одним з на

злочинності є його правове забез

прямків співпраці України з краї

печення, що має особливе зна

нами ЄС згідно з новим Планом

чення для всієї системи право

дій Україна
лютого

й

-

2005 р .

участь

ЄС, прийнятим

2

охоронних органів, оскільки як раз

Досить вагомою є

їм і належить створити доказову

у

базу для розгляду справ у суді .

спільних заходах країн ЄС у бо

нашої

держави

Оскільки правової регламентації

ротьбі з транскордонними органі

відносин України і європейських

зованими групами та злочинними

наднаціональних правоохорон 

організаціями .

них структур не існує, варто

Аналіз перспектив України

підготовити законопроект «Про

стосовно входження до спільно-

організаційно-правові засади

4
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участі України в європейських

завжди актуальні для кожної на
уки питання, як об'єкт і методо

правоохоронних структурах».

і

логія кримінально-правових дос

прийняття Міжнародного кримі

ліджень, специфіка їх організації,

Можливе

опрацювання

нального кодексу, який містив би

оцінка їх ефективності й корис

формулювання ознак діянь і

ності для суспільства й держави .

відповідальності за посягання на

Кримінальне право виступає

найбільш небезпечні глобальні

не тільки необхідним, а й особ

міжнародні злочини (тероризм ,

ливим інструментом державної

злочини інформаційні , транснаці

правової політики в боротьбі зі

ональні тощо), що ставить на по

злочинністю. Ця боротьба покли

проведення

кана знизити рівень останньої й

спільних цілеспрямованих науко

рядок

денний

забезпечити соціальний стан ,

во-практичних досліджень.

відповідаючий потребам захисту

Прагнення України при

громадянина й суспільства від

єднатися до Європейського Со

злочинів. За допомогою такого

юзу вимагає вивчення і врахуван

інструменту держава легітимно й

ня в доктрині кримінального пра

дозовано, в межах Конституції

ва й у кримінальному законо

примушує всіх громадян Дотри

давстві найкращих , найкорисні

муватися засад соціального спо

ших для нашого суспільства нау

кою , правопорядку.

Суспільство й держава заін

кових досягнень різних кра·;н

світу.

тересовані в забезпеченні стабіль

Активну дискусію сьогодні

ності кримінального законодав

викликає кримінально-правовий

ства і перш за все Кримінально

аспект розвитку правової доктри

го кодексу України , фактична

ни . Іноді в публікаціях і виступах

незмінність якого віддзеркалює

на конференціях чи семінарах

стійку, прогнозовану й ефектив

ідеться про кризу кримінально

ну кримінально-правову політику

правової науки . Однак ця думка

держави . ПідГрунтям такої ста

є хибною. Кризі притаманне тяж

більності є висока якість кримі

ке становище у правовій царині ,

нального закону, його науково об

крутий злам у їі структурних еле

Грунтована сутність , правова

ментах. Сьогодні мова повинна

доброякісність як за змістом , так

йти про реально існуючу потребу

і

сучасності в усвідомленні вини

відповідність сучасним потребам

за

юридичною

формою ,

каючих проблем й у визначенні

і вимогам суспільства протидіяти

перспектив розвитку науки. На

злочинності кримінально-право

разі

вими засобами .

суспільству

необхідні

відповіді на такі традиційні, але
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Забезпечення якості закону,

5

вироблення критеріїв оцінки зако

кримінальної науки забезпечуєть

нодавства і практики його засто

ся не тільки своєчасним реагу

сування для досягнення ефек

ванням на об'єктивні вимоги сус

тивності приписів Кримінального

пільства, а й їх прогнозуванням

кодексу, підвищення професійно

із застосуванням заходів попе

го рівня працівників правоохорон

редження суспільнонебезпечної

них і судових органів залишають

поведінки.

ся головними стратегічними на

Сучасні тенденції злочин

прямками розвитку кримінально

ності в Україні хоча і свідчать про

правової науки .

зниження їі рівня , але не дають

Одночасно кримінально-пра

підстав для заспокоєння через

вовому (як і будь-якому іншому)

трансформацію кількісних змін у

аспекту

така

їі показниках у якісно нові форми

риса, як динамізм, тобто розви

кримінальної активності, як-то :

ток, зміни, перебування в русі.

рейдерство, нелегальна міграція,

Динаміка кримінального права

торгівля людьми, контрабанда ,

зумовлена багатьма чинниками,

корупція, незаконний обіг нарко

в тому числі: (а) змінами соціаль

тиків, що збільшується на фоні

но-економічних і політичних умов

зростання так званих фонових

розвитку країни ; (б) появою нових

явищ.

науки

властива

видів суспільно небезпечної по

Рейдерство, як суспільно

ведінки, що вимагає їх досліджен

небезпечне діяння, породжено

ня , розробку і включення до Кри

штучно на підставі незаконних

мінального кодексу приписів про

форм і методів володіння , корис

злочинність і караність того чи

тування й розпорядження май

іншого виду злочинних діянь;

ном. В Україні воно здійснюється

(в) об'єктивними потребами сус

не у виробничих цілях, а в індиві

пільства в декриміналізації пев

дуальних або корисно-групових ,

них діянь, тобто відмови від по

коли підприємства захоплюють

дальшого визнання того чи іншо

ся найчастіше заради дорогої

го виду протиправної людської

нерухомості. Його поширення

поведінки злочином; (г) необхід

можна пояснити значним підви

ністю уточнення окремих поло

щенням цін на нерухомість і зем

жень ,

а також усунення деяких

лю. Рейдери широко використо

прогалин і суперечностей чинно

вують корумпованість посадових

го КК, виявлених практикою зас

осіб виконавчої влади і правоохо

тосування кримінально-правових

ронних структур . Складнощі

норм; (д) важливістю врахування

впливу на це негативне явище

останніх досягнень науки кримі

викликані відсутністю як юридич

нального права тощо . Динамізм

ної відповідальності за рейдер-

6
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ство , так і волевиявлення органів

відповідальність за вчинення ко

влади на боротьбу з ним , зневі

рупційних діянь , але не врахував

л юванням гарантій права влас

ши , що міжнародно-правове за

но сті , недостатньо ефективною

конодавство визнає їх як кримі

роботою правоохоронних органів.

нально карані вчинки , законода

Серед невідкладних за

вець тим самим принизив небез

ходів щодо протидії рейдерству

пеку корупції як суспільно-право

слід відмітити необхідність роз

вого явища. Із наведеного мож

робки і прийняття законодавчих

на зробити висновок , що існує

актів , спрямованих на встанов

нагальна потреба змінити політи

пення й посилення відповідаль

ку боротьби з корупцією з усіма їі

ності за нього , ліквідацію прога

проявами , зокрема і перш за все

лин у господарському й цивільно

засобами кримінально-правово

му законодавстві.

го характеру. Треба визнати за

Перехід від адміністратив

доцільне створити спеціальний

но-командної системи управлін

орган

ня до ринкової моделі в Україні

слідувань (назва умовна) , на який

- Національне бюро роз

здійснювався достатньо швидко,

покласти обов'язок не тільки ве

внаслідок чого зароджувані на

сти боротьбу з названими нега

початковому його етапі ринкові

тивними явищами , а й служити

відносини протистали сильному

центральним координаційним ор

впливу органів влади на еко

ганом у зазначеній боротьбі .

номічні й соціальні процеси. Як
результат

-

процес первинного

У

2007
діяльність 16

р.

припинено

організованих зло

накопичення капіталу супровод

чинних груп, які займалися торгі

жувався масовими порушеннями

влею людьми , і повернено в Ук

чинного законодавства,

в тому

числі й кримінального.
Без

системних

раїну

366

потерпілих,

із яких

55

неповнолітні . Перші переселенці
змін

у

суспільстві , без перебудови прин

з'явилися в Україні ще в

1991

р.

до здобуття державою незалеж

ципів роботи і взаємодії всіх гілок

ності . Утікачі ж з Азербайджансь

влади подолати таке явище,

як

кої й Вірменської республік при

корупція, неможливо . Нинішній

бували в Україну ще під час ка

стан законодавчого регулювання

рабахського конфлікту

(1988-

боротьби з нею не дозволяє поз

1989 рр.) .

бутися негативного іміджу Украї

становили турки-месхетинці, які

ни як однієї з найбільш корумпо

знайшли притулок в Україні після

Другу хвилю емігрантів

ваних держав світу. Передбачив

кривавих погромів в Узбецькій

ши Законом України «Про бороть

РСР влітку

бу з корупцією» адміністративну

чисельність біженців прибула вже

2008/99

1989

р. Найбільша
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до незалежної України в

р.

суперечать міжнародним зобо

внаслідок збройного конфлікту в

в 'язанням держави. Питання ре

Придністров'ї

1992

регіоні сусідньої

гулювання набуття , втрати ~поз

Республіки Молдова, охопленого

бавлення статусу біженця , nра

сепаратистським збуренням. У

вові й соціальні гарантії біженцям

той час українськими державни

і шукачам притулку закріплені в

ми органами не велося цілеспря

положеннях названого Закону.

-

мованої реєстрації переселенців .

Як свідчить офіційна статис

За даними ООН , оприлюдненими

тика Державної прикордонної

в

служби України, лише прикордон

1999

р. , під час придністровсь

кого конфлікту укра·іно-молдовсь

никами протягом

кий кордон з метою отримання

мано майже З тис. нелегальних

тимчасового захисту від війни

мігрантів. На жаль, далеко не всі

перетнули майже

62

тис. осіб .

2004

р . затри

вони знали свої права й обов'яз

Напружена гуманітарна ситу

ки, зокрема, право на притулок. І

ація, що склалася навколо де

хоча не підлягає сумніву те, що

сятків тисяч людей, особливо в

переважну більшість нелегаль

прикордонних

них мігрантів , затриманих в Ук

з

Молдовою

Вінницькій , Одеській, Черні

раїні, складають економічні й тру

вецькій і Миколаївській областях ,

дові мігранти , які використовують

обумовила перші кроки до право

територію нашої держави як

вого

статусу

транзит на шляху до країн Захід

біженців в Україні і стимулювала

ної Європи , серед цих людей є й

врегулювання

законодавців до прийняття в

потенційні біженці, які мають пра

199З р. першої редакції Закону

во на міжнародний захист.

України «Про біженців» . Згідно із

Проте потрібно зауважити ,

цим Законом на підставі спеціаль

що

ного рішення уряду держава на

мігрантів

дала захист приблизно

Так, протягом

1500 так

злочинні

-

прояви

серед

сьогодні не рідкість .

2006-2007

рр . іно

званим біженцям першої війни з

земними громадянами вчинено

Чеченської Республіки Російської

З , 8 тис. злочин і в, з яких

Федерації. А до

2001

р . статус

них вбивства ,

79 тяжких тілесних
116 розбоїв , 285 гра
1, З тис. крадіжок, 68 неза

біженця в Україні надано майже

ушкоджень ,

5100 особам .

бежів ,

Українське національне зако

74 умис

конних заволодінь автотранспор

нодавство в цілому відповідає

том . За останні

цуху міжнародних стандартів

протиправну

2 роки припинено
д і яльність 15

щодо захисту прав біженців і шу

організованих груп, створених за

качів притулку, хоча в ньому все

етнічною ознакою .

ще залишаються елементи , які

8

Україна ,

ратифікувавши
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про

каналити національне законодав

піквідацію всіх форм расової дис

ство (кримінальне , цивільне , ад

кримінації (МЛРД) , на виконання

міністративне) з метою запобіган

їі ст.

Міжнародну

конвенцію

взяла на себе зобов 'язан

ня зазначеним діянням і перед

ня крім усього іншого оголосити

бачити адміністративну й дисцип

злочином ,

караним за законом ,

пінарну відповідальність службо

« усяке поширення ідей , заснова

вих осіб за прояви расизму й ра

4

них на расовій перевазі або не

сової дискримінації , що стали

нависті , усяке підбурювання до

наслідком їх дій або бездіяль

расової дискримінації,

ності .

...

акти на

сильства або підбурювання до

Однією з кримінально ура

таких актів , спрямовані проти

жених сфер залишається палив

будь-якої раси або групи осіб

но-енергетичний комплекс (далі

іншого кольору шкіри чи етнічно

ПЕК) . Наприклад , у

-

р . на

2007

го походження» , а також вважа

його об ' єктах викрито майже З

ти протизаконними організації ,

тис . злочинів , у тому числі

що заохочують расову дискримі

злочин зі збитками понад

націю й підбурюють до неї, і за

грн . Серед задокументованих

боронити їх .

злочинів

І хоча на сьогодні злочинність
на Грунті національної й релігій
ної ненависті , на щастя , в Україні
не належить до розряду пошире

60%

421
1ОО тис.

учинено в енерге

тичній царині

(1766) , 23 % - у
(682) ,
майже 22 % - у паливній (632, з
яких 237 - в нафтопереробній і
вуг~льній промисловості

них , не можна не приділяти їй

газовій галузі) . І хоча кількість за

уваги з огляду на високу суспіль

реєстрованих злочинів з кожним

ну небезпечність цих проявів .

роком дещо знижується , їх харак

Приміром , протягом

терною рисою залишається висо

було

кий рівень замаскованості .

2006-2007 рр .
зареєстровано 1430 зло

чинів за участю іноземців , з яких

33 -

це умисні вбивства ,

36 -

умисні тяжкі тілесні ушкодження ,

52 -

розб і йні напади ,

бежі ,

593 -

крадіжки ,

188 - гра
138 - неза

конне заволодіння автотранспор
том .

Наведене свідчить про не

Практика

боротьби

підрозділів авс України зі злочи
нами на об ' єктах ПЕК говорить
про те , що кримінальні елементи
останнім часом зосереджують
увагу

на

-

иого

.

І

стратеГІчних

підприємствах з метою одержан
ня значних прибутків . Для забез

обхідн і сть більш детально зако

печення енергетичної безпеки

нодавчо врегулювати відпові

держави основну увагу слід при

дальн і сть за правопорушення ,

діляти законності використання

вчинен і на расовому Грунті , удос-

підприємствами ПЕК державних
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коштів , виділених на розробку і

rов'язана зі злочинністю , що зу

впровадження альтернативних

Nовлено наступним: а) стан нар

джерел енергії, реструктуризацію

котичного сп'яніння послаблює

цержавних підприємств, газифі

самоконтроль особи, що полег

кацію населених пунктів , стану

щє вчинення злочину; б) вживан

розрахунків за спожиті енерго

ня наркотиків й паразитичний

носії, дотриманню ліцензійних

сnосіб життя вимагають суттєвих

умов при здійсненні фінансово

коштів, які найлегше здобути зло

господарської діяльності струк

чинним шляхом; в) наркомани

турних підрозділів і дочірніх

належать до групи підвищеного

підприємств державних акціонер

ризику стати жертвою злочину ;

них компаній .

r)

На даний час в Україні зареє

самі по собі злочинними є не

законні операції з наркотиками ,

стровано майже

вання тощо. Так, протягом

1О тис .
манів -

175 тис. спожи
36,8 чол . на
населення), а 90% нарко

утримання притонів для їх вжи

вачів наркотиків (це

особи віком до ЗО років .

злочинів у сфері обігу наркотич

На жаль, прогнози стосовно роз

них засобів, психотропних речо

в Україні

2007 р .
зареєстровано 63838

витку наркоманії досить невтішні,

вин, їх аналогів або прекурсорів ,

оскільки має місце їі постійне зро

з яких

стання (порівняно з

горією тяжких та особливо тяж

більше ніж на

12%).

2006

р.

-

Спостеріга

ються такі тенденції: (а) наркома

21712

охоплюються кате

ких злочинів .

Нинішній розвиток криміналь

нія омолоджується й фемінізуєть

но-процесуальної науки у пра

ся . Соціологічні опитування вка

вовій державі визначається по-

зують ,

що значна частина сту

ребою суспільства у ветанов

дентів та учнів середніх навчаль

nенні правового регулювання

них закладів так чи інакше при

суспільних відносин , здатного за

четна до вживання наркотиків ;

безпечити правопорядок, захист

(б) зростає питома вага тяжких

n рав та інтересів кожної людини .

форм наркоманії, в тому числі

Зміцнення ролі суду в криміналь

полінаркотичної залежності мо

ному процесі , реформування си

лоді ; (в) виник ринок так званих

стеми

важких наркотиків (героїну, кокаї

слідства , поширення змагаль

ну) ; (г) поширюється немедичне

ності й забезпечення прав учас

органів

досудового

вживання наркотиків у всіх соціаль

ників судочинства- це проблеми ,

них групах (серед робітників ,

від вирішення яких залежить не

службовців , безробітних, бізнес
менів) .

Наркоманія безпосередньо

10

ільки техніко-юридичний зміст
чинного законодавства України , а
й його соціальна спрямованість .
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Саме тому правова наука при

діляє ·ім особливу увагу.

В умовах сьогодення для на
уки кримінально-виконавчого

За сучасних умов існує меж

права основним завданням є те

пивість поглибити реформаційні

оретичне об~рунтування реко

процеси

створення

мендацій по вдосконалюванню

·ефективної законодавчої бази ,

кримінально-виконавчого законо

спираючись при цьому на істо

давства й діяльності органів та

ричний і міжнародний досвід, ви

установ виконання покарань , які

користовуючи весь набутий пози

грунтувалися б на пізнанні об'єктив

шляхом

моральні

них закономірностей останнього

цінності тощо. Як правова фор

тивний потенціал,

і яким підпорядкована діяльність

соціальних

адміністрації цих органів та уста

конфліктів, що виникають у зв'яз

ма

вирішення

нов по здійсненню правообме

ку з учиненням злочинів, кримі

жень властивих покаранням. Ще

нальний процес має становити

одне завдання цієї науки полягає

собою цивілізовану процедуру,

в тому, щоб максимально точні

яка надійно захищає всіх їі учас

ше і найповніше розкрити можли

ників від незаконного впливу на

вості, закладені в діяльності

них .

щодо виконання покарань .

У зв'язку з цим основні зусил

Наукові доробки в криміналь

пя науки кримінального процесу

но-виконавчому праві як галузі ,

мають бути спрямовані:

процес формування якої нещо

1) на розширення юрисдикції

давно було започатковано , на

суду на досудовому провадженні

самперед повинні бути фунда

по кримінальній справі з метою

ментальними, щоб на їх під~рунті

забезпечення конституційного

можна було б розгорнути по

права кожного на судовий захист;

дальші прикладні дослідження

2) на диференціацію кримі

окремих конкретних проблем

нально-процесуальної форми,

діяльності органів та установ ви

введення спрощених процедур,

конання покарань і розробити

здатних ефективно забезпечити

теоретично обфунтовані реко

досягнення завдань кримінально

мендації для їі удосконалення .

го судочинства в розумні строки;

Наука кримінально-виконав

З) на запровадження право

чого права на підставі порівнян

захисних механізмів , за допомо

ня перевірених практикою теоре

гою яких учасники процесу могли

тичних положень із самою діяль

б обстоювати законні інтереси ;

ністю органів та установ виконан

на вдосконалення системи

ня покарань дозволяє здійснити

перегляду судових рішень і вип

пізнання правоохоронної діяль

равлення судових помилок.

ності як головного напрямку в

4)
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роботі названих органів та уста

ності й випадковості, можливості

нов , звернути увагу на законо

й дійсності , зміст і форму, сутність

мірності реалізації правообме

і явище тощо . Для вивчення й

жень , властивих покаранням , що

аналізу проблем виконання пока

в підсумку призведе до вдоскона

рань використовуються методи :

лення знань і повнішого уявлен

історичний, перетворюючої кри

ня про процеси виконання-відбу

тики , логічного аналізу, сходжен

вання покарань .

ня від абстрактного до конкрет

Розвиток науки кримінально

ного, системного підходу, струк

виконавчого права базується на

турно-функціонального аналізу"

потребі заново й з урахуванням

діяльності органів та установ ви

ефективності діяльності органів

конання покарань . А це дозволяє

та установ виконання покарань

не тільки предметно зафіксувати

зрозуміти гносеологічний зміст

об' єкт діяльності по виконанню

розходження між теоретичною

покарань , а й одержати нові знан

моделпю «виправлення й ресоці

ня про реалізацію правообме

алізація всіх засуджених» і соціаль

жень , властивих покаранням .

ною реальністю . У зв'язку з цим

Предметом дослідження в

найважливішими пізнавальними

науці кримінально-виконавчого

проблемами кримінально-вико

права

є

правоохоронна

навчого права є питання (а) про

діяльність органів та установ ви

реальні можливості виконання

конання покарань , яка пізнаєть

покарань і (б) про істину та зміст

ся передусім за допомогою струк

наукових понять .

турно-функціонального аналізу. У

Невід ' ємним , обов ' язковим

науці кримінально-виконавчого

елементом науки кримінально

права специфіка методу струк

виконавчого права є філософські

турно-функціонального аналізу

підстави цієї науки та їі висновки

реалізується в дослідженні са

для практики . Загальна методо

мого діяння в нерозривності з

погічна база кримінально-вико

об'єктом діяльності органів та ус

навчого права ~рунтується на

танов

доборі із загальної методології

Діяльність по виконанню пока

необхідних і достатніх приписів ,

рань , як предмет дослідження в

виконання

покарань .

на використанні гносеологічних

науці кримінально-виконавчого

принципів

в

права , має глибокий взаємозв'я

пізнанні виконання покарань за

зок з теорією крим інально-вико

і

застосуванні

конів і категорій діалектики , що

навчого права й застосованих ме

відбивають співвідношення оди

тодів як системою дій з об 'єктом

ничного, особливого й загально

пізнання . Пізнання діяльності

го , причини й наслідки , необхід-

вказаних органів та установ

12
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новне призначення теорії кримі

пропозицїІ до проекту КонцепцїІ

н ально-виконавчого

реформування кримінально-ви

права ,

а

вивчення закономірностей та

конавчої служби за такими на

об 'єктивної сутt-~ості виконання й

прямками , як-то : а) вдосконален

в ідбування покарання

-

головне

ня законодавчої бази ; б) запро
вадження організаційних заходів ;

їІ завдання .

Поглиблене дослідження

в) реорганізація порядку й умов

проблем функціонування кримі

відбування покарань; г) удоскона

нально-виконавчої служби дозво

лення роботи з персоналом .

лить не тільки охарактеризувати

За останн і роки динаміка

різні напрямки їІ діяльності, а й

злочинності в Україні суттєво зни

установити , за допомогою яких

жується , і це в першу чергу сто

матеріально-предметних і право

сується тяжких та особливо тяж

вих засобів можна вирішувати

ких злочинів. Але боротьба з нею

поставлені перед нею завдання ,

і зараз належить до одного з пріо

з ' ясувати, як досягаються цілі

ритетних завдань державної кри

діяльності органів та установ ви

мінально-правової політики , важ

конання

окреслити

ливою складовою частиною якої

соціальне призначення кримі

є політика кримінологічна . Опра

нально-виконавчої системи : Усе

цювання й реалізація ефективних

покарань ,

це вимагає вдосконалення чинної

стратегій протидії злочинності

законодавчої бази , продовження

справа дуже складна . Ними дер

й поглиблення реформи організа

жави світу займаються не одну

ційно-правових засад діяльності

сотню років , однак кардинальних

названої служби . При цьому го

успіхів у цій сфері поки що не до

-

повною метою реформування

сягнуто , хоча енергійні , багаторі

останньої повинна бути якісна ТІ

вневі за масштабом , об~рунто

зміна , підвищення ефективності

вані , реальні, конкретні , а не дек

діяльності ·п органів та установ.

ларативні , ресурсно забезпечен і

Таким чином , розробка тео

запобіжні заходи дають пом ітн і

ретико-правового забезпечення

позитивні наслідки . Як раз цим і

реформування кримінально-ви

обумовлено деякий усп іх у бо

конавчої служби виступає про

ротьбі зі злочинністю. Отже , все

відною установкою наукових дос

світньо відоме положення про те ,

ліджень у галузі кримінально-ви

що мудрому законодавцеві нале

конавчого права . Це означає , що

жить більше дбати про запоб іж

на п ідставі проведеного комплек

ну, ніж каральну діяльн ість , зали

сного аналізу функцій криміналь

шається актуальним і , в ідверто

но-виконавчої системи плануєть

кажучи ,

ся внести науково об~рунтувані

ч ислі й в Україні. Про виконання
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й результативність Комnлексних

елемент соціальної політики дер

програм запобігання (профілак

жави . Не втратив своєї актуаль

тики) злочинності, прийнятих про

ності вислів видатного німецько

тягом

15 років у державі, можна

го криміналіста Ф. фон Ліста, що

лише здогадуватися, оскільки

найкраща кримінально-правова

суспільству про це майже нічого

політика

не відомо .

соціальна. У цьому повинна спри

Треба наголосити, що проти

-

це найкраща nолітика

яти кримінологічна політика , роз

це нагальна

робка якої розпочалася в Ака

справа структурних підрозділів

демії правових наук України. Вона

усіх гілок влади, а також суспіль

є не тільки сукупністю стратегій і

ства. Вона має базуватися на на

заходів, а й , образно кажучи , іде

дія злочинності

-

укових принципах і вимогах, дот

ологічним генератором , який

римання яких конче необхідно ,

підвищує запобіжну «напругу» в

інакше, як показує всесвітній

суспільстві, формує в ньому

досвід , лише дослідження ціє·;

соціальну толерантність і повагу

проблеми й волюнтаристський

до соціальних цінностей , накопи

підхід до неї позитивних резуль

чує так званий у західній філо

татів не дає. Спираючись на

софії соціальний капітал (гро

висловлене , слід констатувати

мадський

порядок,

довіра ,

(а) недостатню ефективність як

чесність та ін.) , без якого побуду

минулих, так сучасних стратегій

вати правову демократичну дер

боротьби зі злочинністю; (б) на

жаву з ринковою економікою не

гальну необхідність висунення

можливо. Тільки виважена соціаль

нових ідей у цій сфері жипєдіяль

на політика здатна сформувати

ності суспільства ; (в) потребу в

цивільне суспільство , яке є фун

широкому використанні досвіду

даментом правової держави, і по

інших країн, в інтернаціоналізації

зитивно впливати на стан право

протидії злочинності.
Узагальнюючи вітчизняний і

порядку в країні . Суспільство має
зрозуміти ці важливі положення

кримінологічний

кримінологічної політики й бути

досвід боротьби зі злочинністю ,

заінтересованим у посиленні за

керівні принципи щодо їі запобі

побіжного ефекту соціальних за

гання , розроблені Конгресами

ходів .

зарубіжний

ООН по запобіганню злочинності

2.

Запобігання злочинності

-

й поводженню з правопорушни

не ізольована проблема , яка ви

ками, можна дійти таких пропо

рішується спрощено непослідов

зицій із цього приводу.

ними методами ; скоріше це ши

1. Запобігання злочинності

рокі й складні напрямки діяль

слід розглядати як обов'язковий

ності, що потребують систематич-
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них стратегій і диференційова

ординованого підходу, визначати

них концепцій, які ураховують :

короткострокові (невідкладн і),

(а) соціально-економічні , політичні

середньострокові й довгостроков і

й культурні умови суспільства ,

(постійні) завдання . Це дасть

в якому вони здійснюються , і

можливість оці нювати результа

( б ) ступінь розвитку суспільства

ти виконання прийнятих рі шень ,

з особливим акцентом на зміни ,

послабпяти їх можливі негативні

що відбуваються в ньому зараз і ,

економічні й соціальні наслідки ,

можливо , відбудуться в майбут

зменшувати можливості для вчи
нення злочинів , поширюючи при

н ьому.

Нерідко суспільство різними
шл яхами породжує злочинну по

цьому сферу задоволення потреб
законним шляхом .

веді нку, або збільшує криміноген

Як вбачається, концептуаль

ний потенціал , як-то : незабезпе

ними стратегіями кримінологічної

ченість , бідність одних і безконт

політики можуть бути: (а) змен

рольність, корисливість інших,

шення практичних можливостей

відсутність дійсної турботи про

учинення злочинів; (б) вирішен

«трудні» сім ' ї та знедолених

ня складних завдань адаптації;

дітей , низька якість шкільного

(в) виховна й інформаційна робо

навчання й виховання, неефек

та серед населення ; (г) втручан

тивна робота державного апара

ня в кризові ситуації; (д) залучен

ту тощо. Звичайно, ці вади й не

ня громадськості до запобіжної

цоліки можуть бути подолані

діяльності; (е) протидія так зва

лише за належної організації жит

ним «фоновим» явищам , які тяг

тя суспільства й використанні су

нуть за собою соціальну дегра

часних наукових знань,

у тому

цацію й десоціалізацію не тільки

числі у сфері боротьби зі злочин

окремих осіб, а й мораль і куль

ністю. Ось тільки один приклад.

туру всього суспільства (дитяча

За даними ЮНЕСКО , яка дослід

й підліткова бездоглядність , нар

жувала проблему навчальної ос

команія , токсикоманія , бродяж

віти у світі , в Україні понад

300

ництво , паразитичний спосіб жит

тис . дітей молодшого шкільного

тя , віктимізація й віктимність, ал

віку не відвідують школи . Деякі з

коголізм , проституція , правовий

н их

намагаються

тільки в Києві серед

працювати :

350

тис. та

ких працюючих
діти віком

24 % становлять
7- 12 років (1, с. 5].

нігілізм, кримінальна субкультура ,
секстанство , жебрацтво тощо) .

Держава не може називати
себе демократичною і правовою ,

З . Державні програми (плани

доки існують і поширюються в

заходів) слід складати на підставі

країні зазначені антисоціальні

глобального , комплексного й ска-

явища . Запровадження жорстко-
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го контролю щодо них зовсім не

вплив на різні аспекти запоб іган

означає повернення до тоталіта

ня злочинній діяльності й крим і

ризму, як деякі думають . Назва

нального правосуддя , оскільки

но лише деякі загальні стратегії

розуміння суспільством крим і

боротьби зі злочинністю . При

нально-правової і кримінологічної

створенні ж стратегій конкретних

політики та ·п позиці я є вирішаль 

треба враховувати крим і ногенну

ним чинником для забезпече н н я

обстановку, стан злочинності .

ефективності і справедливості

криміногенний потенціал членів

правової системи . Бажано заохо

суспільства (його частини) , рівень

чувати позитивний внесок ЗМ І в

розробки теорії запобігання зло

поінформованість громадськості

чинності , ступінь ресурсного за

щодо питань запобігання злочин 

безпечення , механізм розподілу й

ності і кримінального правосуддя ,

витрачення ресурсів тощо.

що

поряд

з

програмами

гро 

Важливим кроком на шляху

мадської і правової освіти є важ

підвищення ефективності запобі

ливим засобом навчання нормам

гання злоqинності є планування

життя в суспільстві . Це стосуєть 

й координація в цій сфері. На су

ся нестриманої ніким і нічим (ча

часному етапі боротьби зі злочин

сом безглуздої, шкідливої) рекла

ністю необхідно сприяти створен

ми чудодійних ліків , пива , слабо

ню на державному й місцевому

алкогольних коктейлів (алко

рівнях одного або декількох

попсів та ін . ) . Українські нарколо

спеціальних органів , тобто відно

ги б ' ють на сполох : молодшає

вити раніше існуючий Координа

«обличчя» вітчизняного алкогол і 

ційний комітет по боротьбі зі зло

зму- 16-річні пацієнти наркодис

чинністю , який професійно зай

пансерів уже нікого не дивують .

мався б справами саме плану

За останні

вання , контролю й координації.

голіків в Україні стало вдесятеро

1О

років пивних алко

Зрозуміло , що така робота не зво

більше . Поголовне захоплення

диться лише до заслуховування

продукцією пивоварів призвело

звітів відповідальних суб'єктів за

до того , що проблема з алкого

побігання злочинності , як це спо

лем виникає вже в

стерігалося раніше .

му віці

14-15 -

річно

[2, с. 12].

Особливо потрібно підкрес

Кримінально-правова статис

лити , що засоби масової інфор

тика в тому вигляді , що існує за

мації

освітянська

раз , для ефективної практики

діяльність мають вагоме значен

боротьби зі злочинністю непри

н я для здійснення стратегій про

датна , тому що має популярно 

тидії злочинності. Доцільно вив
ч ати й оцінювати роль ЗМІ та їх

ознайомчий характер . У деяких

16

(ЗМІ)

й

країнах світу (наприклад , у Ні меч-

2008/99

ч ині) щорічно виходить об'ємна

криміналістичною наукою завдан

кн ига поліцейської кримінальної
статистики , яка містить детальну

ня , спрямовані на розроб к у
новітніх прийомів , методів і за

науково обфунтовану кримінал о-

собі в протидії крим і нальним яви

гі чну

щам .

інформацію

про

зло-

чинн і сть , їі структуру, динаміку,

У цьому плані актуальним

« географію» , характер , чинники

слід визнати більш активне і твар

тощо . Настав час організувати

че використання криміналістикою

службу кримінальної статистики

досягнень технічних і природни

з урахуванням відповідних науко-

чих наук відповідно до поставле

в их даних та існуючого світового

них завдань , впровадження таки~

досв іду. У цьому плані істотну

інноваційних розробок у сл ідчу

роль повинні відіграти наукові

ціяльність , як цифрової фото- та

підрозділи Академії правових

відеотехніки , мультимедійних за

наук України та Національної

собів , дистанційного спостере

юридичної академії України імені

ження , інтернет-технологій та ін .

Ярослава Мудрого . Вважаю , що

Така необхідність зумовлена ви

починати роботу в цьому напрям-

рішенням значної кількості зав

ку потрібно з підготовки відповід-

дань у відносно стислі строки ,

них документів для їх обговорен-

недостатністю інформації про

ня на раді Інституту вивчення

розслідувану подію , браком

проблем злочинності та Президії

надійних джерел їі отримання ,

Академії правових наук України.

труднощами у взаємодії зі спеціа-

Усе більшого поширення у

лістами й оперативно-розшукави

світовій практиці протидії злочин-

ми працівниками , протидією роз

ності набуває впровадження тех-

слідуванню з боку заінтересова

нічних засобів. Нові досягнення

них осіб . Впровадження інновацій

науки й техніки треба використо-

сприятиме оптимізації розсліду

вувати в інтересах людей , а зна-

вання й усуненню (зменшенню)

чить , в інтересах ефективного

слідчих помилок .

запобігання вчиненню злочинів .

Нагальною є потреба у фор

П ри цьому слід пам ' ятати , що

муванні нових і модернізації і сну

нова техніка може сприяти й появі

ючих наукових рекомендаці й з

но'Вих проявів злочинності. Це

розкриття й розслідування окре

треба передбачити й заздалегідь

мих різновидів злочинів (ідеться

усувати , щоб потім не боротися з

насамперед про нові злоч и нн і

н аслідками. Якісні зміни злочин-

прояви) на підставі запроваджен

ності , набуття нею професійного ,

ня сучасних інформаційних тех

організованого й найбільш витон-

нологій , методів моделювання і

чен о го ха ра кте ру ставлять пrе"";';
е~
д:-.-...:..;.!;.;;.;;.;.:,;;..;;:.!..:.;::.;.;.;.:.:.;,.:.._.:в:.:.и~
кл ад е н ня
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відповідних рекомендацій у най

ленню нових. Такого роду вибір

доступнішій для сприйняття

ковість вбачаються хибною , а

слідчого формі, в тому числі у

тому науковцям належить зосе

вигляді певних алгоритмічних

редити увагу перш за все на роз

схем , які реалізуються на базі су

робленні моделей розслідування

часних комп'ютерних технологій .

злочинів, що вчинюються в кре

Визначаючи напрямки науко

дитно-фінансовій і банківський

вого пошуку в галузі криміналі

сферах, у сфері приватизації ,

стичних знань, треба передовсім

переробній і харчовій промисло

виходити з потреб слідчо'і, судо

вості, паливно-енергетичному й

вої й експертної практики , прогно

аграрно-промисловому

стичного бачення ймовірних

пексі , проти довкілля .

комп

шляхів розвитку і структурних

Аналізуючи причини, які сто

змін злочинних проявів, міжна

ять на шляху активного впровад

родного досвіду боротьби з ними .

ження здобутків криміналістики в

Усе це нібито аксіоматичні твер

судово-слідчу практику, треба

дження, не потребуючі того, щоб

назвати не лише недостатній

про них зайвий раз згадували.

рівень наукових розробок, а й кон

Але в цьому є сенс, і грунтується

сервативні стереотипи, що скла

він на наявній диспропорції між

пися в даній практичній діяль

запитами практики і науковими

ності , і певне небажання прак

розробками, які спостерігаються

тиків працювати, так би мовити ,

останнім часом. Так, деякі вчені

за наукою. Зазначені стереотипи

криміналісти внаслідок трудо

необхідно усувати, а найвагомі

місткості, складності й тривалості

ший крок у цьому напрямку ма

здійснення емпіричного сnосте

ють зробити науковці . Саме їм

реження

створення

доведеться переглянути запро

інформаційної бази окремих кри

поновані наукою рекомендації,

уникають

міналістичних методик, так би

оскільки qкремі з них навряд чи

мовити , з нуля , а віддають пере

зможуть служити інструментом

вагу деякій модернізації раніше

практичної діяльності, забезпечу

детально розроблених і відносно

вати ефективність боротьби зі

усталених методик, аніж розроб-

злочинністю .
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Національна юридична академія України

імені Ярослава Мудрого, м. Харків

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО

ЗАКОНОДАВСТВА ЯК ЮРИДИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

Реалізація в Україні міжна
родних правових актів щодо за

ють під їх юрисдикцією»

[3]. Пра

ва , зазначені в цій Декларації, є

хисту прав людини передбачає

універсальними , фундаменталь

розбудову ефективного механіз

ними, первинними й абстрактни

му забезпечення доступу грома

ми , отже потребують їхньої пози

дян до надійних авторитетних

тивізації (трансформації в пози

джерел достовірної інформації

тивне право) , інституалізації у

п ро їх права й обов'язки . Слід

площині національного права

визнати, що без наявності такого

с.

181 ].

[2,

Важливим складником

механізму Загальна декларація

цього механізму є такий юридич

п рав людини

ний засіб-інструмент

1948

р. (як і інші

[6, с. 29], як

м іжнародні правові акти з анало

систематизація національного

гічних питань) для пересічного

законодавства . Метою цієї статті

громадянина України є непотріб

є визначення й упорядкування

ними . Генеральна асамблея ООН

завдань , способів , видів і методів

проголосила цю Декларацію як

систематизації національного за

«завдання , до виконання якого

конодавства з урахуванням ре

повинні прагнути всі народи і всі

зультатів новітніх наукових

держави з тим , щоб кожна люди

досліджень цього традиційного й

н а і кожний орган суспільства ,

завжди актуального розділу за

завжди маючи на увазі цю Дек

гальноїтеорії права [Див . :

па рацію , прагнули шляхом осві

11]

ти сп рияти поважанню цих прав і

мотворення.

4; 5; 10;

й досвіду в ітчизняного нор

свобод і забезпеченню, шляхом

Систематизацію національ

н аціональних і міжнародних про

ного законодавства слід визна

гресивних заходів , загального і

чити як юридичну діяльність по

ефективного визнання і здійснен

зведенню всіх нормативно-право

ня їх як серед народів держав

вих актів України в упорядковану

членів Організації, так і серед

систему. Головним інструмен

народів територій , що перебува-

тальним завданням цієї діяль-

2008/99

19

ності є забезпечення системності

повноважень, наданих правови

й уніфікації вітчизняного законо

ми актами , і зветься офіційною .

давства

П результатами є прийняття коди

-

приведення його до

єдиної системи шляхом усунен

фікаційних нормативно-правових

ня розбіжностей і надання одно

актів (передовсім кодексів, основ

манітності правовому регулюван

законодавства) , видання офіцій

ню подібних або близьких видів

них друкованих видань збірників

суспільних відносин

469].

законодавства (зазвичай під гри

Але систематизація виконує й не

фом уповноваженого міністер

с.

[1,

ідео

ства або відомства) , методичних

логічне, що випливає з обов'язку

розробок для органів влади та ін .

сучасної цивілізованої держави

До другої належать приватні осо

гарантувати кожній людині право

би- громадяни й організації. Си

знати свої права й обов'язки. В

стематизація провадиться ними з

менш важливе завдання

-

Україні ця норма закріплена в ч.
ст.

57

вах

1

власної ініціативи, зазвичай для

Конституції України. В умо

методологічного забезпечення їх

великої

господарської, наукової, осв і 

кількості нормативно-правових

одночасної

дії

тянської діяльності . До цієї групи

актів , «засміченості» системи за

відносять також суб'єктів підприє

конодавства нечинними , неузгод

мницької діяльності, які система

женими , колізійними нормативни

тизують нормативно-правові акти

ми приписами громадянинові

для одержання прибутку від їх

важко відшукати необхідні норми,

платного розповсюдження. Така

щоб реалізувати це конституцій

систематизація вважається нео

не право самостійно, без органі

фіційною. н· результатами є ви

заційної й технічної фахової

дання друкованих збірників , ство

підтримки з боку суспільства .

рення електронних комп'ютерних

Систематизація є насамперед

баз даних та ін.

ефективним засобом реалізації

Розвиток комп'ютеризації сус

цього права шляхом забезпечен

пільного життя , приватної видав

ня вільного й оперативного дос

ничої справи призводить до по

тупу громадян до всього масиву

стійного збільшення частки нео

національного законодавства.

фіційної систематизації. Зазначи

Суб 'єкти систематизації
поділяються на

мо , що в Західній Європі , зокре

групи. До пер

ма у Франції, набула поширення

шої належать спеціально вповно

практика здійснення провідними

важені компетентні органи дер

правознавцями

2

-

переважно

в

жавної влади й органи місцевого

наукових цілях

само.врядування. Ними система

фіційної кодифікації законодав

тизація здійснюється на підставі

ства

' 20

[4,

с.

-

125-128].

навіть нео

В Україні, до
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речі, на цей час створення ко

ція , консолідація й кодифікація .

дексів є виключною прерогати

Перші 2 види завжди здійснюють

вою законодавчої влади.

ся поза процесом нормотворен

Систематизація законодав
ства провадиться на підставі пев
ної системи принципів- обов'яз

ня , інші

2-

зазвичай у його ме

жах.

Від

систематизації

слід

кових вимог до цього виду юри

відрізняти видання науково-прак

цичної діяльності . Головні їі прин

тичних коментарів до Консти

ципи- повнота, доцільність , опе

туції, кодексів, інших актів зако

ративність , безперервність , про

нодавства . Ці джерела мають

фесіоналізм та ін. Їх реалізація

велике значення для правильно

дозволяє суб ' єктам системати

го розуміння , тлумачення , реалі

зації досягти інструментальної й

зації, застосування норм чинно

ідеологічної мети -привести нор

го законодавства фахівцями в

мативно-правові акти в упорядко

галузі права, громадянами , для

вану систему. У сучасній юри

вивчення студентами юридичних

дичній практиці використовують

вузів. Усі вони , як правило , опра

ся

способи п· досягнення. Пер

цьовуються провідними право

шим є збирання, фіксування в

знавцями- науковцями , виклада

лqгічній послідовності, зберіган

чами відповідних юридичних дис

ня й підтримання нормативно

циплін, суддями вищих інстанцій

4

правових актів у актуальному

та ін. Такі коментарі не мають

стані ; другим

об 'єднання їх у

офіційного характеру, є джерела

збірки й зібрання за спільними

ми наукового тлумачення , в прак

ознаками; третім

-

об ' єднання

тичній юридичній діяльності мо

кількох таких актів, що регулюють

жуть використовуватися тільки

певний вид подібних суспільних

разом з першоджерелами

відносин, у єдиний нормативно

стами

правовий акт без перероблення

актів.

-

-

тек

нормативно-правових

їх змісту ; четвертим є створення

Під обліком нормативно

нового кодифікованого норматив

правових актів розуміється

но-правового акта внаслідок

діяльність по збиранню, фіксу

супєвого перероблення змісту

ванню в логічній послідовності й

декількох чинних нормативно

зберіганню нормативно-правових

правових актів однієї галузі зако

актів , по підтриманню їх у конт

нодавства .

Відповідно до зазначених

рольному (актуальному) стані з

урахуванням усіх змін і допов

способів у юридичній науці виді

нень ,

ляють і

види систематизації за

спеціальних систем їх накопичен

конодавства : це облік, інкорпора-

ня й пошуку. Головним завданням

4
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цього виду систематизації є

правових актів

підтримання нормативно-право

картковий та електронний . Жур

вих актів у стані, що дозволяє

нальний, враховуючи його обме

оперативно одержувати необхід

жені технічні можливості , доціль

ну правову інформацію . Ретель

но використовувати лише за умов

ний облік законодавства є необхі

невеликого інформаційного маси

-

журнальний ,

дним для забезпечення готов

ву; картковим зазвичай користу

ності до застосування правових

ються в органах державної вла

норм органами державно'і влади

ди й крупних організаціях ; нові

й органами місцевого самовряду

можливості електронного обліку

вання, їх реалізації приватними

нормативно-правових актів пов'я

юридичними та фізичними особа

зані з розширенням мережі Інтер

ми. Основними вимогами до

нет і спрощенням доступу до неї.

організацІі обліку законодавства

Перевагами електронних баз пра

є забезпечення повноти й безпро

вових

гальності інформаційного масиву,

швидкість пошуку й одержання

даних

є

простота

і

достовірності правової інфор

необхідної правової інформації,

мації, зручності користування

оперативність 'Іі оновлення й ак

нею.

туалізація нормативно-правових

Засобами накопичення й об

актів у разі внесення до них змін .

робки нормативної інформації

В Україні забезпечується без

можуть бути: (а) спеціальні жур

коштовний доступ користувачів

нали , в яких реєструються норма

до баз національного законодав

тивно-правові акти й усі зміни до

ства на офіційних порталах Вер

них; (б) картотеки , в яких кожно

ховної Ради України, Кабінету

му нормативно-правовому акту

Міністрів України , інших органів

відповідає

державної влади , а також плат

його

картка,

що

містить повну інформацію про

ний доступ до низки комерційних

його видавця, галузь і підгалузь

правових баз даних . Практикую

законодавства , внесені зміни

чим юристам , іншим фахівцям у

тощо; (в) електронні носії інфор

галузі права слід мати на увазі ,

мації (дискети , компакт-диски

що тексти нормативно-правових

різних форматів, жорсткі диски

актів , розміщені в зазначених ба

комп'ютерів, електронні сервери) ,

зах у мережі Інтернет або на ком

які завдяки своїм можливостям

пактних електронних носіях

уміщують великий обсяг правової

інформації, не є офіційними ,

інформації аж до повних універ

отже , можуть використовуватися

сальних баз національного зако

виключно для довідкових цілей .

нодавства. Цим засобам відпові

Водночас у судів немає підстав

дають види обліку нормативно-

для відмови у прийнятті й оціню-
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ванні таких текстів як письмових

цента України , декрети, постано

доказів. Так, ст.

ви й розпорядження Кабінету

79

Кодексу адмі

ністративного судочинства Украї

Міністрів ,

ни відносить до останніх і елект

Міністерстві юстиції України нор

зареєстровані

в

ронні документи (в інших проце

мативно-правові акти міністерств ,

суальних кодексах України такої

інших центральних органів дер

конкретизації не існує). Але за

жавної виконавчої влади , органів

наявності в паперовому або елек

господарського управління та

тронному вигляді офіційного тек

контролю , Національного банку,

сту нормативно-правового акта

міжнародні договори України ,

слід додавати до справи саме

рішення й висновки Конституцій

цей текст.

ного Суду України , а також нор

Спеціальним офіційним ви

мативно-правові акти , видані до

цом обліку, що здійснюється

прийняття Акта проголошення

уповноваженими органами дер

незалежності України , що не

жавної влади , є створення дер

втратили чинності й не супере

жавних реєстрів нормативно-пра

чать національному законодав

вових актів . В Україні згідно з Ука

ству. Ведіння Реєстру покладено

зом Президента України від

на Міністерство юстиції України.

червня

1996 р. [8]
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запроваджено

Будь-яка юридична чи фізична

Єдиний державний реєстр нор

особа може одержати копії ета

мативно-правових актів- автома

пенних текстів нормативно-пра

тизовану систему збирання, на

вових актів з інформаційного

копичення й опрацювання актів

фонду цього Реєстру на елект

законодавства. Він створений з

ронних чи паперових носіях. Нор

метою забезпечення додержання

мативно-правові акти , включені

єдиних принципів ідентифікації

до нього , постійно підтримують

нормативно-правових актів і ве

ся Міністерством юстиції в конт

діння їх державного обліку в ме

рольному стані з урахуванням

жах інформаційного простору Ук

усіх змін і доповнень .

раїни, створення фонду норма

Цержавні реєстри норматив

тивно-правових актів і підтриман

но-правових актів з окремих пи

ня їх у контрольному стані , надан

тань господарської й управлінсь

ня інформації про них, забезпе

кої діяльності можуть створюва

чення доступності , гласності й

тися також відповідними органа

відкритості правової інформації

ми виконавчої влади . Наприклад ,

для користувачів. До Реєстру

наказом Державного комітету Ук

включаються чинні закони , поста

раїни з нагляду за охороною

нов и Верховної Ради України ,

праці від

укази й розпорядження Прези-

джено Положення про Держав-
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8 червня 2004 р .

затвер
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ний реєстр нормативно-правових

мації. Юристам у практичній

актів з питань охорони праці

діяльності, викладачам , студен

Інкорпорація

[9].

це впорядку

там в учбових цілях бажано на

вання нормативно-правових актів

давати перевагу саме таким дру

без зміни змісту шляхом їх зве

кованим виданням (звичайно , за

дення в єдині друковані видання

умови їх перевірки на чинність та

(збірники, зібрання , довідники ,

актуальність) . Неофіційна інкор

періодичні видання тощо) в хро

порація здійснюється в основно

-

нологічному порядку та/або за

му в межах підприємницько ·І

предметом регулювання. Нових

діяльності упорядників і видавців ,

нормативно-правових актів або

що діють відповідно до Закону

норм права в результаті інкорпо

України «Про видавничу справу»

рації не виникає ; втручання в тек

[7].

сти актів можливе лише на рівні

В Україні найпоширенішими

редакційної правки. Оскільки

результатами інкорпорації є

інкорпорація здійснюється поза

збірники й зібрання законів .

процесом нормотворення, то ви

Збірники

конуватися вона може як органа

но-правові акти , об'єднані за те

- це зібрані норматив

ми державної влади й органами

матичною ознакою . Тексти таких

місцевого самоврядування (офі

актів наводяться в актуалізовано

ційна інкорпорація), так і юридич

му вигляді

-

зі змінами й допов

ними особами в межах їх підприє

неннями на момент закінчення

мницької діяльності в наукових

підготовки до друку. На першій

або навчальних цілях (неофіційна

сторінці або у вихідних даних має

інкорпорація).

міститися інформація про те , ста

Офіційна інкорпорація являє

ном на яку дату наводяться тек

собою підготовку й публікацію

сти документів . Допускається

збірників і зібрань нормативно

включення в такі збірники не по

правових актів органами, що їх

вних текстів актів , а лише витягів

видали , або органами, спеціаль

з них, а також офіційних роз 'яс

но уповноваженими на це . В Ук

нень органів державної влади з

раїні уповноваженим видавцем

питань застосування цих актів ,

збірників законодавства й ко

рішень Конституційного Суду

цексів є Міністерство юстиції. Такі

України , рекомендацій вищих

видання обов 'язково мають при

спеціалізованих судів , постанов

мітки «Офіційне видання» або

та узагальнених правових позиці й

«Офіційний текст» , гриф відпові

Верховного Суду України . Збірни

дного органу державної влади й

ки законодавства в Україні най

можуть

як

частіше видаються на комерцій

офіційні джерела правової інфор-

них засадах. До офіційних дже-
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рел вони належать у разі їх ви

є офіційною систематизацією , що

дання під грифом Міністерства

зді йснюється виключно в межах

юстиції України або органів дер

нормотворчої діяльності. Нових

жавної влади, з актів і роз 'яснень

норм права внаслідок цього н е

яких складається збірник. Зібран

виникає , втручання в тексти та 

це система

ких актів можливе лише на рівн і

тизовані за хронологічною озна

редакційної правки . Результатом

кою збірки нормативно-правих

консолідації є видання нового

ня законодавства

актів

вищих

-

(центральних)

органів державної влади . Вони

нормативно-правового

акта ,

з

моменту набрання чинності яким

зазвичай мають офіційний харак

втрачають чинн і сть попередн і

тер . Водночас тексти законодав

акти , що входять до його складу.

чих актів не є об'єктами авторсь

Практика систематизації законо

кого права , отже , можливе видан

давства шляхом консолідації по

ня й неофіційних зібрань з влас

ширена в багатьох країнах . За

ної ініціативи видавництва або

своєю

і ншого суб'єкта видавничої спра

саме консолідованими актами є ,

ви . Приміром , у Німеччині поши

наприклад , Соці альний кодекс

юридичною

природою

реною є практика видання друко

Н і меччини , французькі

ваних зібрань законів з роз 'ємни

про працю , Кодекс ощадних кас ,

ми частинами ,

що надає мож

Дорожній , Сільськогосподарсь

ливість актуалізувати тексти за

кий , Податковий кодекси, звід за

конів шляхом заміни частин , що

конів США, англійські консолідо

-

Кодекс

втратили чинність , на нові. При

вані статути

чому видавці таких зібрань бе

консолідація нормативно-право

руть на себе зобов'язання своє

вих актів не практикується , на

часно постачати нові випуски пе

слідком чого є громіздкість вітчиз

редплатникам для самостійного

няного законодавчого масиву,

оновлення (актуалізації) текстів .

повторюваність у ньому низки

Таким чином , видавець і передп

приписів у різних актах тощо .

патник фактично стають партне

[12, с. 423]. В Україні

Особливою змістовною фор

рами в діяльності з інкорпорації

мою систематизації законодав

законодавства . В Україні устале

ства є його кодифікація. Вона

ної практики таких комерційних

виконується шляхом переробки і

видань , на жаль , немає .

зведення

правових

норм ,

що

Консолідація є зведенням у

містяться в різних актах, у логіч

єдиний нормативно-правовий акт

но узгоджений нормативно-пра

декількох актів , що регулюють

вовий акт, що системно й вичер

певну сферу суспільних відносин ,

пно регулює певну сферу суспіль

без зміни їх змісту. Вона завжди

них відносин , як правило , на га-
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лузевому рівні . З набранням ним

вого потенціалу, підготовка й без

чинності попередні акти, що ре

посереднє опрацювання Німець

гулюють аналогічні суспільні

кого цивільного упоження зайня

відносини, втрачають чинність

по майже все ХІХ ст. ) .

повністю або в частині , що йому

За рівнем перероблення й

суперечить. Кодифікація завжди

оновлення правових норм істо

є офіційною систематизацією й

рично склалися

провадиться виключно в межах

ди кодифікацk- кодифікація-ком

нормотворчої діяльності. У їі про

піляція й кодифікація-реформа .

2

основні мето

цесі з'являються нові елементи

Перша передбачає зібрання чин

системи права- правові норми й

них правових норм та їх приве

навіть інститути , що принципово

дення в певну кодифіковану фор

відрізняє кодифікацію від інших

му без суттєвих змін і доповнень .

видів систематизації, надає пра

Цей метод використовується ,

во віднести п· до нормотворчої

якщо метою кодифікації є виключ

діяльності

но спрощення й уніфікація зако

[5 ,

с.

314).

Кодифі

каційні акти становлять той фун

нодавства

[4, с. 289, 290]. Багато

дамент, на якому будується нове

відомих

історії

законодавство ,

здійснено саме за цим методом ,

впсрядковують

кодифікацій

нормативно-правовий масив, усу

серед яких

вають наявні суперечності , уніфі

борне уnоження

кують правовий категорійний апа

дарський кодекс України та ін .

рат, забезпечують єдність термі

Друга передбачає зібрання пра

нологічно-мовного оформлення

вових норм та їх приведення в

-

Руська правда , Со

1649

р ., Госпо

законодавчих актів . Кодифікацій

певну кодифіковану форму з

ний акт не тільки впорядковує

більш-менш значними змінами й

чинне законодавство, а й якісно

цоповненнями (у тому числі,

його вдосконалює, методологіч

принципово новими нормами).

но облагороджує. Досконалий

Цей метод є, безумовно , складні

кодекс сам по собі є свідченням

шим, довшим , передбачає більш

високого рівня юридичної науки

високий рівень юридичної науки

та нормотворення в країні й од

й нормотворчої майстерності . Він

ночасно потужним поштовхом до

використовується в основному на

подальших наукових досліджень

етапах реформування суспіль

відповідної галузі, розробки нових

ства, що передбачають одночас

нормативно-правових актів на

не реформування національної

виконання його норм . Підготовка

правової системи і досягнення не

до його видання займає роки й

тільки суто юридичних, а й політич

на віть десятиріччя (приміром,

них цілей

накопичення необхідного науко-

плення нових цивілізаційних
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стандартів, нового типу політич

служать підГрунтям для опрацю

ного режиму, принципово нових

вання й видання відповідних за

відносин власності тощо . Прикла

конів і підзаконних актів .

дами такої кодифікації можуть

бути Французький цивільний ко

декс

Кодекс

-

це єдиний , зведе

ний , юридично й логічно цілісний ,

1804 р ., Німецьке цивільне
уложення 1896 р . Серед недавніх

тивно-правовий акт, що на нау

таких значних вітчизняних коди

ковій основі забезпечує повну,

внутрішньо узгоджений норма 

фікацій- новий Цивільний кодекс

узагальнену й системну регла

України, Кодекс адміністративно

ментацію суспільних відносин у

го судочинства України та ін .

відповідній галузі або підгалузі

Головними видами кодифіка

законодавства. Кодекси виступа

ційних актів є основи законодав

ють важливим чинником стабіль

ства й кодекси . Основи законо

ності системи законодавства , на

давства- це кодифікаційний акт,

ціональної правової системи вза

що містить найзагальніші норми

галі . Діють вони , як правило , про

й визначає цілі й принципи пра

тягом багатьох років . Норми

вового регулювання певної групи

інших нормативно-правових актів

суспільних відносин . Вони прита

(навіть законів ! ) не повинні супе

м анн і країнам з федеративною

речити відповідним кодексам .

формою державно-територіаль

Пряму вказівку на це можна знай

ного устрою, мають на меті уніфі

ти в текстах деяких кодексів Ук

кацію майбутніх однотипних зако

раїни. Так, за ч .

нодавчих актів суб ' єктів феде

го кодексу Укра ї ни земельн і

2 ст.

З Земельно

рації. Саме тому такі кодифікації

відносини регулюються цим Ко

п оширені , приміром , у законо

дексом та іншими нормативно

давстві Російської Федерації. У

правовими актами , якщо вони

правовій системі України спе

йому не суперечать . Згідно з ч .

циф ічною метою основ законо

ст.

ц аества

затвердження

якщо суб'єкт права законодавчої

найбільш загальних , принципо

ініціативи подав до Верховної

є

4

2

Цивільного кодексу України ,

в их положень , що в подальшому

Ради проект закону, який регл а

м ають стати

стрижневими для

ментує цив ільн і в ідносини і на 

нових законів . Так, в Україні діють

кше , ніж цей Кодекс , він зобов ' я

Осн ови законодавства

про

заний одночасно подати проект

культуру, про охорону здоров'я ,

за кону про внесення змін до цьо

-

про загальнообов'язкове держав

го Кодексу; причому обидва про

не соціальне страхування . Зат

екти розглядаються Верховною

верджені законами України , всі

Радою одночасно . Зазначеними

вони містять норми прямої дії ,

нормами законодавець підкрес-
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лює особливе місце кодексів у

ми головними ознаками : по-пер

законодавч і й систем і, забезпечує

ше , він завжди є офіційною

стабільність правового регулю

публікацією актів законодавства ,

вання . Зауважимо , що більшість

оскільки видається від імені й за

українських кодексів таких норм

дорученням органу законодавчої

не містять .

влади ; по-друге , він має пріори

Основні види кодифікацій

-

тет перед усіма попередніми

галузева і спеціальна . Перша

офіційними публікаціями законів ,

провадиться на рівні певної галузі

містить їх чинну редакцію ; по

законодавства , "Сі результатами є

третє, є зібранням усіх без винят

видання Цивільного , Криміналь

ку чинних законів (а не кодифіка

ного , Сімейного , Цивільного про

цією за галузевим принципом) .

цесуального кодексів . Друга

Цей вид систематизації передба

здійснюється в межах певної

чає дуже велику попередню за

підгалузі законодавства, в ре

конотворчу роботу з узгодження

зультаті чого в Україні видані Мит

норм законодавства , подолання

ний , Бюджетний , Повітряний ко

прогалин у ньому, скасування за

декси .

старілих норм , об'єднання за

Варто мати на увазі , що

конів, що регулюють однакові пи

термін «кодифікація» застосо

тання , в єдині законодавчі акти та

вується в юридичній практиці та

ін.

як

Діяльність з опрацювання

діяльність з актуалізації (онов

кож в іншому значенні

зводу законів має властивості

-

пення) текстів нормативно-пра

інкорпорації, консолідації й коди

вових актів шляхом внесення в

фікації, займає окреме , особли

них прийнятих у процесі нормот

ве місце серед інших результатів

ворення змін та доповнень. Таку

систематизації, може вважатися

діяльність прийнято йменувати

ідеальним "Іі типом , «кодексом

поточною кодифікацією , хоча ,

кодексів»

[1 ,

с.

480].

Робота по

власне , кодифікації як особливої

його підготовці й виданню є три

змістовної форми систематизацїі

валою , складною , передбачає

законодавства вона не стосуєть

надзвичайно високий рівень юри

ся .

дичної науки й законотворчої май
Особливою формою систе

стерності.

матизації є створення зводу за

Історії юриспруденції відомі й

конів - зібрання в одному виданні

реальні приклади видання таких

всього чинного законодавства

універсальних актів . Першим з

держави , розташованого в хроно

них вважається давньоримськи й

логічному порядку. Цей система

Звід законів Юстиніана (у ХІІ ст.

тизований акт відрізняється таки-

названий глосаторами
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iuris civilis - Звід цивільних за
конів) [12, с. 421]. В історії вітчиз

civilis,

пам'ятник середньовічної

вітчизняної

правової

думки

няного права першим і найвідомі

«Руська правда», славнозвісні

шим повноцінним актом такого

кодифікації ХІХ ст. -Французький

типу був Звід законів Російської

цивільний кодекс, відомий як Ко

ім перії

декс Наполеона, Німецьке цивіль

1833

р., який складався з
містив у хроно

не уложення , Звід законів Роdйсь

логічному порядку всі закони Ро

кої імперії та ін. Ці зразки систе

сійської імперії, починаючи із Со

матизації законодавства є видат

борного уложення 1649 р·., і був

ними пам ' ятниками не тільки

визнаний єдиним чинним законо

юридичної думки , а й світової ци

давчим актом країни.

вілізації взагалі .

16 великих томів ,

Кодифікації

-

У зв'язку з опрацюванням Вер

важливий по

казник рівня прогресу людства ,

ховною Радою України законодав

взірець правової думки . Почесне

ства про нормативно-правові акти

місце в скарбниці світової куль

слід очікувати пожвавлення науко

тури посідають перший з видат

вих дискусій з проблем системати

них кодексів

зації національного законодав

- вавілонський Ко

декс Хаммурабі , оригінал якого

ства. Адже вони знаходяться в

зберігається у вигляді базальто

неразривному зв'язку з питаннями

вої стели в найвідомішому євро

правової освіченості громадян Ук

пейському музеї- Луврі, римські

раїни . ефективного захисту й са

Закони ХІІ таблиць і

мозахисту їх прав та ін .
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Національна юридична академія України
імені Ярослава Мудрого, м. Харків

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ПРАВ ЛЮДИНИ

ЯК ВИХІДНІ ЗАСАДИ

ГЕНДЕРНО-ПРАВОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
Останнім часом проблема

вової політики, що зумовлює не

забезпечення гендерної рівності

достатню визначеність форм і

в українському суспільстві набу

методів його впровадження в за

ває все більшої актуальності . Ген

конодавство й соціальну практи

дерний компонент все активніше

ку. Поняття «гендер» було введе

включається до складу держав

но в суспільні науки лише в 70-х

но-правової політики й визначає

роках ХХ ст.. Цей термін означає

зміст національного законодав

соціальну конструкцію статі,

ства , що сприяє наближенню Ук

розподіл соціальних ролей між

раїни до світових стандартів па

статями в суспільстві , який вияв

ритетна! демократії. Досягнення

ляє себе в усіх сферах суспіль

гендерного балансу в усіх цари

ного життя на локальному, націо

нах суспільного життя визнаєть

нальному й міжнародному рівнях.

ся міжнародною спільнотою не

Спираючись на думку О . Р Даш

від'ємною умовою реалізації ос

ковської

новних прав та сво-бод людини.

розуміти перш за все як соціаль

На

забезпечення

[5,

с.

65],

гендер слід

принципу

ну належність до певного виду

рівності прав та можливостей

статі , уявлення кожного індивіда

жінок і чоловіків спрямовані не

й суспільства в цілому про ста

лише міжнародні акти, що стосу

теві рольові характеристики й

ються захисту прав жінок, а й усі

поведінкові особливості .

основні міжнародні стандарти

Спроби здійснення гендерно

прав людини, серед яких значне

правового аналізу різних галузей

місце посідає Загальна деклара

законодавства України розпоча

ція прав людини , прийнята

лися наприкінці ХХ ст. Н . Б . Боло

грудня

1948

1О

р. Генеральною

Асамблеєю ООН .
Гендерний підхід є відносно
новим напрямком державно-пра-

зо

тіною , О . Р Дашковською ,

1.1 .

Ко

тюком , О.М. Костенком , Т.М . Мель
ник, О . М. Руднєвою та деякими

іншими правниками [Див .:

1; 4; 7-
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9; 11-13].

В останні роки значно

Ст.

561],

ця експертиза набула

зросла кількість вітчизняних пуб

законодавчого статусу, що зумов 

nікацій з різноманітних напрямків

пює необхідність критичного ана

гендерних досліджень , проте

nізу особливостей п· нормативної

л ише деякі з них приділяють ува

регламентації , оскільки лічені

гу гендерно-правовій експертизі.

публікації з цього приводу мають

С еред останніх- роботи , темати

лише описовий характер

к а яких спрямована н~ визначен

Мета цієї етапі

-

[17] .

окреслити

ня концептуальних і методологі

основн і міжнародні стандарти

ч них засад гендерної експертизи

прав людини , які закладають кон

українського законодавства [Див. :

цептуально-методологічні засади

З;

інші присвячені гендер

проведення гендерно - правової

н ому аналізу окремих галузей

експертизи чинного законодав

законодавства України

ства і проектів нормативно-пра

4; 11 ],

(соціаль

ного , трудового , сімейного , кримі

вових актів України . Основне їі

нального , кримінально-процесу

завдання полягає : (а) в уточненні

ального , кримінально-виконавчо

нормативної бази проведення

го тощо) [Див . :

такої експертизи в Україні ; (б) з 'я

1; 8; 9; 13].

Незважаючи на досить грун

суванні передбачених на законо

товний характер зазначених нау

цавчому рівні методологічних за

кових робіт, їх автори залишили

сад гендерного-правового аналі

поза увагою проблему розробки

зу, а також (в) визначенні міжна

єдиної методології гендерно-пра

родних стандартів у царині забез

вової оцінки законодавчих актів ,

печення принципу рівних прав та

як а спирається на міжнародні

можливостей жінок і чоловіків і їх

стандарти прав людини стосов

ролі в процесі гендерно-правової

но дотримання принципу забез

експертизи українського законо

печ ення рівних прав та можливо

давства .

стей жінок і чоловіків. Крім того ,

Нормативні підвалини ген

тривалий час гендерно-правова

дерно-правової експертизи були

експертиза здійснювалася лише

закладені Законом , який набув

в наукових цілях або з метою ло

чинності з

біювання громадськістю певних

спрямований на досягнення ген

1 січня 2006

р . Він був

з аконодавчих змін і не була вре

дерної рівності в українському

гульована на нормативно-юри

суспільстві , під якою розуміється

ди чному рівні . З прийняпям За

«рівний правовий статус жінок і

ко ну України «Про забезпечення

чоловіків та рівні можливості для

рі вних прав та можливостей жінок

його реалізації , що дозволяє осо

і чоловіків» від

бам обох статей брати рівну

(далі- Закон)

участь у всіх сферах жипєдіяль-
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8 вересня 2005 р.
[2 ; 2005. - N2 52. -

31

ності суспільства» (ст.

на правової експертизи.

начив, що ге ндерно-правова ек

ретизовано Наказом Міністерства

спертиза поля гає в аналізі чинно

юстиції України «Деякі питан ня

го з а к онодавства ,

проведення гендерно-правової

1).
Це й Закон у статтях 1 і 4 виз

а також про

ектів нормативно-правових актів ,
результатом якого є надання вис

Порядок Ті проведення конк

експертизи» від

12 травня 2006 р.,
NQ 42/5, яким було затверджено

новку щодо їх відповідності прин

Інструкцію з проведення гендер

ципу забезпечення рівних прав та

но-правової експертизи , а також

можливостей жінок і чоловіків.

Форму висновку гендерно-право

Висновок експертизи надси

вої експертизи акта законодав

л ається до органу, що прийняв

ства

цей нормативно-правовий акт,

були поставлені завдання , а

або

саме:

виступає

обов ' язковим

[6]. Цим Наказом уперше їй
1) проведення

комплексно

складником пакета документів ,

го дослідження чинного законо

що подаються разом з проектом

давства та проектів нормативно

та кого акта на розгляд відповід

правових актів на відповідність

ного нормотворчого органу.

міжнародно-правовим актам з

До кладніше порядок прове

прав людини стосовно дотриман

ден н я вказаної експертизи мав

ня принципу забезпечення рівн их

установити Кабінет Міністрів Ук

прав та можливостей жінок і чо

раїни . Із цією метою ним було ух

ловіків ;

валено Постанову «Про прове

них висновків щодо відповідності

2) підготовка обфунтова

дення гендерної-правової екс

чинного законодавства та про 

пертизи» від

р .,

ектів нормативно-правових акті в

NQ5Q4(14; 2006.-N215. -Cт.1113]

принципу забезпечення рівних

12

квітня

2006

з і змінами, внесеними згідно з

прав та можливостей жінок і ча

П остановою КМУ від

18 липня
2007 р. , NQ 950 [14; 2007. - N2 54.
- Ст. 2180]. Проте уряд обмежив

повіків; З) запобігання прийняттю

ся визначенням органу,

ня за ознакою статі (п .

уповно

важеного здійснювати гендерно

правову експертизу в усіх сферах

нормативно-правових актів , які

містять дискримінаційні положен

1.2. вказа

ної Інструкції) .
Як бачимо , законодавством

що стосуються

України закладено нормативний

п р ав та свобод людини , яким

фундамент проведення гендер

було в изнано М і н істерство юс

но-правового аналізу чинно го

тиції України , а також вказівкою

вітчизняного законодавства та

законодавства ,

що така експертиза про

проек~в нормативно- правових

екті в нормативно-правових актів

актів , проте фактично не виз на

провадиться як складова части-

чено його вихідних принципів ,

на те,

32

2008/99

методологічних засад. Як вияви

них міжнародних документів , що

пось , єдиним критерієм гендер

становлять ядро міжнародних

но-правової експертизи, передба

стандартів прав людини в царині

ченим законодавством , служить

забезпечення принципу рівних

відповідність чинного норматив

прав та можливостей жінок і чо

но-правового акта або його про

ловіків, далеко виходить за при

екту міжнародно-правовим доку

пустимий обсяг цієї публікації.

ментам з nрав людини стосовно

Тому зупинимося на найбільш

забезпечення принципу рівних

проблемних, принципових питан

прав та можливостей жінок і чо

нях, яким приділено недостатньо

ловіків. Отже, методологічне

уваги сучасною юриспруденцією .

підгрунтя такої експертизи ста

Передусім слід підкреслити , що

новлять міжнародні стандарти

першим з указаних документів

у сфері ліквідацІЇ дискримінацІЇ за

згадується саме Загальна декла

ознакою статі, які відтворюють

рація прав людини , яка становить

вихідні принципи й підходи сучас

основу Хартії ООН про права

ної гендерної теорії та практики .

людини

Згідно з Додатком до наказу

[10, с. 8-16]. Хоча

з фор

мально-юридичних позицій Дек

Міністерства юстиції від

12 трав
2006 р . , N2 42/5 при проведенні

парація не є міжнародним дого

ня

вором, отже , має рекомендацій

гендерно-nравової експертизи

ний характер, ·п норми відносять

актів законодавства обов'язково

до звичаєво-правових норм

використовуються: Загальна дек

с.

парація прав людини

р . ),

вості через їх незаперечне виз

Міжнародний nакт про грома

нання всіма цивілізованими краї

дянські та політичні права (1966 р. ),

нами .

(1948

Статут Організації Об ' єднаних
Націй

(1945

р.), Декларація про

[1 О,
16], що набувають обов'язко

Одним з основних принципів
цього міжнародно-правового до

ліквідацію дискримінацїі стосов

кумента

но жінок

рівноправності чоловіків і жінок.

(1967

р . ), Конвенція про

виступає

принцип

боротьбу з торгівлею людьми та

У ·п Преамбулі зазначено , що на

з експлуатацією проституції тре

роди Організації Об'єднаних

тіми особами

р.), Конвен

Націй підтвердили у своєму Ста

ція про ліквідацію всіх форм дис

туті віру в основні права людини ,

кримінації щодо жінок

в гідність і цінність людської осо

(1949

(1979

р.),

Конвенція про захист прав люди

бистості й рівноправність ча

ни та основоположних свобод

повіків і жінок. Згідно зі ст.

(1950 р . ), Пекінська декларація
(1995 р . ) та ін . [6] .

ларації кожна людина повинна

Навіть стислий огляд наведе-

голошені нею , незалежно від
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2 Дек

мати всі права та свободи , про
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статі та інших можливих підстав

цискримінації . Статтею

7

міжнародних договорів .

цього

міжнародного акта .передбачено ,

Указані конвенціональні орга

.

ни , юрисдикція яких визнана Ук

що всі люди мають право на

раїною , з метою реалізації своїх

рівний захист від будь-якої диск

повноважень , ухвалюють низку

римінації й підбурювання до неї.

міжнародних юридичних актів ,

На відміну від Загальної дек

серед яких :

(1) заключні комен

парації прав людини, згадані в

тарі, які надаються ними за ре

наведеному переліку міжнарод

зультатами розгляду періодичних

них документів Міжнародний пакт

доповідей

про громадянські та політичні

щодо прогресу в реалізації тих чи

права й Конвенція про ліквідацію

інших прав людини , передбаче

держав-учасниць

всіх форм дискримінації щодо

них Міжнародним пактом про гро

жінок

- це міжнародно-правові

мадянські та політичні права й

договори , обов'язковість яких

Конвенцією про ліквідацію всіх

визнана Україною ще за часів

форм дискримінації щодо жінок ;

СРСР На сьогодні ці міжнародні

(2) загальні коментарі або реко

угоди є чинними на території Ук

мендацІї стосовно належного ро

раїни згідно із Законом України

зуміння тих чи інших положень

«Про правонаступництво Украї

відповідних міжнародних дого

ни» від

ворів , їх авторитетного тлумачен

12 вересня 1991 р . [2;
1991 . - N2 46.- Ст. 617].
Указані міжнародні правові

ня; (З) рішення за результата

ми розгляду індивідуальних скарг

семи

осіб , які вважають, що їх права,

міжнародних договорів ООН з

передбачені відповідними міжна

акти

входять

до

складу

прав людини , які передбачають

родними

механізм моніторингу за дотри

державами-учасницями [Див. :

манням державами-учасницями

С.

зобов ' язань, узятих на себе в ре
зультаті їх ратифікації [Див .:
с.

283; 12,

угодами ,

порушені

12,
6-22; 15, 57-84; 16, С. 39-43] .
Перелічені міжнародні юри

8,

дичні акти , які стосуються прин

с . 7] . Такий контроль

ципу рівних прав та можливостей

здійснюється конвенціональними

жінок і чоловіків , становлять ра

органами ООН

Комітетом

зом з відповідними приписами

ООН з прав людини й Комітетом

міжнародних договорів міжна

ООН з ліквідації дискримінації

родні стандарти у сфері забез

-

стосовно жінок. До складу цих

печення гендерної рівності.

органів входять незалежні екс

Саме ці документи наповнюють

перти вспеціалістів галузі прав

конкретним змістом програмні

людини , які обираються держава

абстрактні положення міжнарод

ми

34

-

учасницями

зазначених

них договорів щодо рівноправ-

2008/99

ності жінок і чоловіків та заборо

застосування прак·тики Євро

ни дискримінації за ознакою статі.

пейського суду з прав людини»

Вони обов 'язково мають врахо

джерелом права України [2;

вуватися при проведенні гендер

- N2

но-правової експертизи чинного

що рішення Європейського суду

законодавства України та про

з питань, що стосуються принци

ектів нормативно-правових актів ;

пу рівних прав і можливостей

в іншому випадку така експерти

жінок і чоловіків , підлягають обо

за буде мати поверховий·, фор

в'язковому використанню при

мальний характер.

проведенні гендерно-правової

Згідно зі згаданим наказом

ЗО . -Ст.

260].

2006.

Це означає ,

експертизи вітчизняних норма

Міністерства юстиції від

12 трав
2006 р ., N2 42/5 разом з міжна

тивно-правових актів та їх про

ня

ектів.

родними актами щодо прав лю

Усі ці міжнародні стандарти

дини, ухваленими в межах ООН,

щодо прав людини , що містять

при проведенні гендерно-право

чимало принципів і засобів забез

вої експертизи актів законодав

печення гендерної рівності , ма

ства обов ' язково використову

ють враховуватися при здійсненні

ються Конвенція про захист прав

цієї експертизи . Зупинимося

людини і основоположних свобод,

nише на деяких з них , що мають

яка є базовим міжнародним до

найбільш загальний, методологі

говором Ради Європи із захисту

чний характер.

прав особи . Її обов'язковість у

По-перше , визначаючи диск

межах української правової сис

римінаційність nевного припису

теми визнана Законом України

того чи іншого нормативно-право

«Про ратифікацію Конвенції про

вого акта або його проекту, слід

захист прав людини і основопо

виходити з того, що міжнародні

ложних свобод

документи називають

1950 року, Першо
N2 2,
Конвенції» від 17

го протоколу та протоколів

11 до
липня 1997 р. з наступними зміна
ми [Див.: 2; 1997.- N240. -Ст. 263;
2006. - N2 26.- Ст. 216].

дискримінаційних положень у

Зміст принципу недискримі

чинному законодавстві; Дискримі

4, 7

та

2 види дис
(de jure) і
фактичну (de facto) [Див .: 8, с. 56;
18, с. З4] . Дискримінація de juгe
кримінації- юридичну

виявляється в наявності прямих

нації за ознакою статі , закріпле

нація

ного в ст.

зультату) полягає в тому, що

14 Європейської кон

de facto (дискримінація ре

венції, розкривається в числен

принцип рівності прав та можли

них рішеннях Європейського суду

востей чоловіків і жінок пору

з пра в людини, які визнані ст.

17

шується в результаті правореал і

Закону «Про виконання рішень та

зації. Яскравим прикладом дру-
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гого виду дискримінації виступає

можливостей їх реалізації, на

положення ч.

якій Грунтується Закон , належить

2 ст. 182 Сімейного
кодексу України [2; 2002.- N2 2122. - Ст. 1 З5], де зазначається,

до фундаментальних проблем

що мінімальний розмір аліментів

Міжнародні стандарти прав лю

на одну дитину не може бути мен

дини розрізняють З можливі мо

шим, ніж ЗО

делі рівності жінок і чолові ків

% прожиткового

мінімуму для дитини відповідно

гендерної теорії та практики .

-

формальну, протекціоністську й

го віку. Така норма законодавства

субстантивну [Див .: 8, с . 56-58;

з формально-юридичного боку

18, с . З5-З7] .

видається гендерно-нейтраль

Відповідно до формальної

ною , проте на практиці призво

моделі чоловіки й жінки однакові ,

дить до кричущої ситуації дискри

тому з жінками слід поводитися ,

мінації жінки-матері , з якою, як

як з чоловіками . Згідно з такою

правило , залишається прожива

позицією на законодавчому рівні

ти дитина (або діти) після розлу

має бути формалізована рівність

чення подружжя. Жінка-мати ви

прав кожної особи незалежно від

мушена самотужки забезпечува

будь-яких дискримінаційних кри

ти

теріїв , що є достатнім для подо

70 % прожиткового мінімуму на

кожну дитину й нести весь тягар

nанн я

по їі вихованню й догляду за нею,

суспільстві нерівності . Такий

що суттєво обмежує жінку в мож

підхід у гендерній теорії має на

ливості будувати власну кар'єру

зву «гендерно-нейтральний» .

фактично

існуючої

в

й мати якийсь додатковий заробі

Протекціоністська модель

ток. Отже , впровадження так зва

рівності вимагає , щоб жінки були

ного «гендерно-чуйного» підходу

усунені від участі в деяких сфе

в чинне законодавство передба

рах діяльності заради їх же влас

чає схвалення таких законодав

ного інтересу, що забезпечуєть

чих приписів , які не тільки не

ся через установлення відповід

містять обмежень чи привілеїв за

них заборон на законодавчому

ознакою статі, а й у результаті

рівні .

своєї реалізації сприяють усунен

відмінності між жінками й чолові

Даний

підхід

визнає

ню правовими засобами фактич

ками , але розцінює їх як слабкість

ного гендерного дисбалансу, що

жінок, чим виправдовує їх підлег

склався в тій чи іншій сфері

ле становище.

суспільних відносин .

Закон України «Про забезпе

По-друге , дискримінація тяг

чення рівних прав та можливос

не за собою порушення принци

тей жінок і чоловіків» виходить із

пу рівності . Концепція рівності

субстантивної моделі рівності ,

прав осіб різних статей й рівних

яка базується на визнанні соціаль-
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них і біологічних розбіжностей між

квоти , пільгові кредити для жінок

чоловіками й жінками та їх ураху

підприємниць , заохочення чо

ванні в процесі законодавчого

ловіків

регулювання. У межах цієї позиції

відпустці по догляду за дитиною

до

перебування

у

підкреслюється важливість ство

протягом певного часу та ін . Мож

рення й забезпечення рівних

ливість вживання таких заходів

можливостей для жінок і чо

передбачена статтями

ловіків щодо реалізації своїх

16, 19 Закону, проте їх впровад

прав.

ження має відбуватися в суворій

Показовою щодо цього є про

1, З , 7, 12,

відповідності з міжнародним дос

блема заборони використання

відом, акумульованим у міжна

праці жінок на роботах зі шкідли

родних документах. Приміром ,

вими й небезпечними умовами

природа, характер та умови зас

виробництва , що пояснюється

тосування «ПОЗИТИВНИХ ДіЙ» де

насамперед необхідністю збере

ТаЛЬНО визначаються Комітетом

ження ТІ репродуктивного здоро

ООН з ліквідації дискримінації

в'я . Така заборона ілюструє про

щодо жінок у його ~рунтовній За

текціоністську модель рівності.

гальній рекомендації

Субстантивна ж модель наголо

ст.

шує на тому, що життя і здоров'я

безумовно , має враховуватись

жінки , у тому числі ТІ репродук

при проведенні гендерно-право

тивні функцїІ, є не менш значу

вої експертизи .

4

Конвенції

N2 25 до
[18, с. 39,40], яка,

щими, аніж життя і здоров'я чо

Здійснене нами дослідження

ловіків . Дотримання міжнародних

дозволяє визначити основні вис

стандартів у сфері гендерно·!

новки:

рівності вимагає не накладання

1)

концептуально-методоло

заборони жінці працювати на вка

гічне підгрунтя гендерно-право

заних виробництвах, а ліквідації

вого аналізу законодавства Украї

таких виробництв або макси

ни визначають основні міжна

мального зниження їх шкідливо

родні стандарти прав людини у

го впливу на життя і здоров'я як

сфері забезпечення гендерної

жінки , так і чоловіка .

Ця модель передбачає, що з
метою якнайшвидшої ліквідації
наслідків соціальної нерівності на

рівності та закладені в них прин

ципи й засоби ліквідації дискри
мінації за ознакою статі;

2)

міжнародні стандарти в

всіх рівнях влади й у всіх сферах

означеній сфері охоплюють не

суспільного життя можуть засто

лише міжнародні договори з прав

совуватися тимчасові спеціальні

людини , а й ухвалені уповнова

заходи, тобто так звані пози
тивні дІі; зокрема , парламентські

женими міжнародними судовими
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органами ООН міжнародні юри

методику проведення гендерно

дичні акти (рішення ло індивіду

правової експертизи, відповідаю

альних скаргах , загальні реко

чу світовим вимогам.

мендації, заключні коментарі за

У межах цієї статті окресле

результатами розгляду держав

но лише вихідні нормативні й

них доповідей), а також міжна

методологічні засади гендерно

родні документи , що мають з

правово"і експертизи як нового

формально-юридичних позицій

напрямку вдосконалення законо

рекомендаційне значення (декла

давства України у світлі міжнарод

рації, платформи дій тощо), які

них стандартів прав людини . По

визнаються цивілізованою міжна

дальшому впровадженню гендер

родною спільнотою.

ного компоненту в українське за

Зроблені висновки зумовлю

конодавство й соціальну практи

ють нагальну потребу в перекладі

ку сприятимуть фунтовні дослі

всіх указаних міжнародних стан

дження особливостей застосу

дартів прав людини на українсь

вання «ПОЗИТИВНИХ ДіЙ» ДЛЯ ДО

ку мову, оскільки більшість із них

СЯГНеННЯ гендерної рівності, по

доступні на офіційних сайтах

рівняльне вивчення основних

ООН

англійською,

напрямків державної політики у

іспанською чи французькою

сфері рівних прав та можливо

лише

Також вкрай не

стей жінок і чоловіків, система

обхідні їх систематизація й виз

тизація прецедентів Європейсь

мовами

[19].

них ос

кого суду з прав людини щодо

новних принципів гендерного

ліквідації дискримінації за озна

аналізу на законодавчому рівні,

кою статі, аналіз інших актуаль

ЩО, у СВОЮ чергу, ДОЗВОЛИТЬ рОЗ

них питань гендерної теорії та

робИТИ й нормативно закріnити

практики .

начення закладених у
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СУВЕРЕНІТЕТ І ПРАВА ЛЮДИНИ:

ПИТАННЯ СПІВВІДНОШЕННЯ

Теорії суверенітету в науці

актуальними й до сьогодення.

міжнародного права завжди

Суверенітет, як одна з ключових

приділялася велика увага. її

категорій політичної науки й

вивченням займалися такі вчені,

міжнародного права , переживає

як Г.І. Тункін, Є.О . Коровін ,

нині період переосмислення ,

Я . М . Магазинер, В. С. Шевцов та

уточнення свого значення й ролі.

ін . Серйозне теоретичне дослід

Метою даної статті є досліджен

ження цієї теми здійснено в ро

ня взаємодії і співвідношення

боті І.Д . Левіна . Сучасні розроб

принципів суверенітету й поваги

ки питань суверенітету зустрічає

до

мо в роботах Б . М . Кліменка,

міжнародному праві . Її новизна

Карташкіна , С.В . Чернічен

полягає в погляді під іншим кутом

ка та ін . Однак, незважаючи на

зору на ідею суверенітету і їІ реа

зазначене ,

лізацію в сучасних міжнародних

8 .0 .
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вони залишаються

прав людини

в сучасному

39

відносинах .

на цю керівну ідею . «У рамках цієї

Державний суверенітет

-

концепції суверенітет розгля

складне правове поняття , що має

дається як універсальна цінність,

давню історію . Французький

як самоцінний автономний мо

політичний мислитель Ж. Баден

ральний принциn»[? , с.

4].

був першим теоретиком сувере

З того самого часу проблема

нітету, саме з нього бере початок

суверенітету стала предметом

[3, с. 245]

нескінченних дискусій і не зали

Цей учений в роботі «Шість книг

шала кола пріоритетних питань у

про республіку»

вперше

науці міжнародного права . Це й

розвиток цього поняття»

( 1576 р.)

виклав концепцію суверенітету, й

зрозуміло , адже якщо держава є

назавжди поєднав його з держа

основним суб'єктом останнього ,

вою : «Держава є здійснення су

то будь-які зміни в розумінні такої

веренною владою справедливо

його властивості , як суверенітет,

го управління багатьма сім'ями й

є надзвичайно значимими для

тим, що знаходиться в їх спільній

нього. За словами І . Кларка,

власності»

Сам суве

«міжнародне право розвивалося

ренітет науковець визначав як

одночасно з концепцією політич

абсолютну, постійну, неподільну

ної суверенності»

[2,

с.

144].

владу. Концепція суверенітету

[5, с. 25].

У сучасній міжнародно-пра

Ж . Бодена стала теоретичним

вовій науці суверенітет держави

під~рунтям централізації влади в

розуміють як ·п незалежність у

умовах феодальної роздрібне

міжнародних відносинах і терито

ності й дозволила державі підня

ріальне верховенство в межах

тися над феодалами й звільни

країни . Але його принцип є лише

тися від зазіхань на вищу владу

одним з низки основних у сучас

Папи й імператора .

ному міжнародному праві , відлік

З появою в середньовічній

якого пов ' язують із закінченням

Європі системи суверенних дер

другої світової війни й заснуван

жав принцип суверенності , який

ням ООН .

поступово затвердився в політичній

Основоположне значення

свідомості західно- європейців , от

державного суверенітету закріп

римує закріплення в міжнародно

пено в низці міжнародно-право

му праві. Вестфальський мирний

вих документів, у тому числі й у

договір

р.) заклав підвали

Статуті ООН . У ньому говорить

ни миропорядку на наступні де

ся , що Організація Об ' єднаних

кілька століть . Фундаментом Ве

Націй заснована на принципі су

(1648

стфальскої системи став принцип

веренної рівності всіх їі членів (п . 1

суверенітету держав, а все міжна

ст.

родне право було зорієнтоване

жодною мірою не дає Організації
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права на втручання в справи, які ,

суттєво не змінила ситуації в ца

по суті , входять у внутрішню ком

рині міжнародного захисту прав

петенцію будь-якої держави, і не

людини. Хоча в рамках цієї

вимагає від Членів ООН направ

організації держави й намагали

пяти їх на вирішення в порядку

ся захистити права національних,

цього Статуту (п . 7ст.2) .

етнічних і релігійних меншин, але

Разом із цим одна із цілей

ООН
ного

- це здійснення міжнарод
співробітництва, ... в заохо

ці йового механізму впливу на по
рушників не було.

Тільки в середині ХХ ст. жах

чення й розвиток поваги до прав

пи ві події другої світової війни

пюдини й основоположних сво

довели обмеженість будь-якої

бод для всіх, незважаючи на расу,

теорії й цілей, що досягаються

стать , мову й релігію (ст.

порушенням базових прав люди

1 п.З) .

Саме з появою ООН пов'яза

ни на життя і свободу. Як ніколи

но виникнення й розвиток нової

став очевидним зв'язок між гума

галузі міжнародного права

нітарними проблемами і завдан

-

міжнародного захисту прав люди

ням попередження війни. Лише

ни. їх вихід на міжнародний рівень

відчувши трагедії 2-х світових

викликав нові дискусії навколо

воєн, людство збагнуло не

концепції суверенітету. Розпоча

обхідність закріплення прав лю

ти потрібно, мабуть, з того, що

дини й механізму ·Іх захисту на

цля класичного міжнародного

міжнародному рівні.

права відносини між державою і

Уже у Преамбулі Статуту

власними громадянами розгля

ООН стверджується: «Ми, наро

далися як виключно внутрішні їІ

ди Об'єднаних Націй, сповнені

справи . Звернення до цього пи

рішучості врятувати прийдешні

тання було скоріше винятком,

покоління від бідувань війни ... і

який лише підтвердив правило.

знову утвердити віру в основні

Так, у

1815 р. на Віденському кон

права людини, в гідність і цінність

гресі було прийнято Конвенцію

пюдської особи, в рівноправність

про заборону торгівлі неграми

чоловіків і жінок, в рівність прав

невільниками . Історії відома й так

великих і малих націй ... ». Ось що

звана гуманітарна інтервенція

пише Г.І . Тункін : «Не наводячи

-

збройне втручання Великобри

переліку основних прав і свобод

танії, Франції й Росії, які у

1827 р.

людини, Статут ООН тим не мен

втрутилися в боротьбу Туреччи

ше ввів у міжнародне право прин

ни і Греції задля захисту христи

цип поваги основних прав люди

янського населення останньої.

ни,

Поява першої універсальної

організації- Ліги націй
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(1919

р. )

що

накладає

певні зобо'язання»

на держави

[12,

с.

67].

Знаковим документом у га-
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пузі прав залишається Загальна

відбувається в рамках сталого

декларація прав людини, прого

визначення . Згідно зі Статутом

лошена резолюцією Генеральної

ООН суверенітет держави є виз

Асамбле·; ООН

наним принципом , однак його

1О

грудня

1948 р . ·

Це перший міжнародно-правовий

доповнення і ншими основопо

акт, що містив каталог прав осо

пожними принципами міжнарод

би . Наступним кроком було прий

ного права , серед яких і повага

няття низки міжнародно-право

до

вих документів у сфері захисту

розуміння самостійності держави .

прав людини ,

вплинула

на

прав людини як на універсально

Якщо «З точки зору «класичної»

му (Конвенція про запобігання

доктрини суверенітету держава

злочинів геноциду і покарання за

сама встановлює межі міжнарод

нього

р.) , Пакт про грома

(1948

дянські та політичні права і Пакт

но-правового регулювання»

с.

[8,
122], то в сучасному міжнарод

про економічні , соціальні та куль

ному праві держава діє незалеж

турні права

но , але в межах уже існуючих

(1966

р . ) , Міжнарод

на конвенція про ліквідацію всіх

принципів.

форм расової дискримінації

пежність держави в міжнародних

( 1966 р. ) та

ін . ) так і на регіональ

відносинах здійснюється в рам

них рівнях (Європейська конвен

ках загальновизнаних принципів

ція про захист прав людини та ос

і норм міжнародного права . Це оз

новних свобод

начає ,

(1950

р. ), Амери

«Сьогодні

неза

що суверенна держава

канська конвенція про права лю

нічим не обмежена у своєму во

дини

(1969 р.), Африканська хар

левиявленні й дії, доки вони не

тія правлюдинитанародів(1981 р.).

починають протирічити загально

І що дуже важливо, були створені

визнаним принципам і нормам»,

міжнародні органи, що здійсню

-

ють

контроль за дотриманням

І.І.Лукашук навіть зазначає , «ЩО

державами взятих на себе зобо

загальновизнані норми про пра

в'язань . До них, наприклад, нале

ва людини мають характер за

пише Б . М. Кліменко [6 , с . 16].

жать : Комісія з прав людини ЕКО

гальних принципів права , однако

СОР ООН

на універсальному

во притаманних , як міжнародно

рівні , Європейський суд з прав

му, так і внутрішньодержавному

людини

-

-

на регіональному.

праву». І робить висновок: «Зав

Ми спостерігаємо вражаючу

дяки цьому вони мають особливі

життєздатність суверенітету, та

юридичні якості. Ані міжнародний

його здібність пристосовуватися

договір, ані внутр ішньодержав

до змін умов існування держави .

ний закон не можуть обмежити

З одного боку, він стрімко еволю

прав людини»

ціонує , з другого
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-

еволюція

[1 О ,

с.

34].

Звернімося ще до одного
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цікавого аспекту зв 'язку прав лю
д ини й концепції суверенітету.

с. 153]
У сучасному міжнародному

Е фективність дії м іжнародного

прав і змінилися погляди щодо

пр ава загалом , і в галузі прав

внутрішньої компетенції держави .

л юдини зокрема , залежить від

Як і в добу класичної системи

вол і держав передати частину

міжнародного права , для сучас

своїх суверенних повноважень

ності невтручання у внутрішн і

п ід більш широкий міжнародний

справи , безумовно , залишається

ко нтроль . Тут на перший план

важливим принципом . Однак роз

виходить питання самостійності

виток міжнародного співробітниц

дер жави :

тва у сфері захисту прав людини

чи знищується

вона

цогові рними обмеженнями?

«3

та основних свобод й утворення

нашої точки зору, пише І.Д. Левін

механізмів їх міжнародного захи

про міжнародні договори , суттє

сту мало результатом окреслен

вою є взаємність в обмеженні

ня меж свободи поведінки держа

державних прав у міжнародних

ви стосовно власних громадян .

договорах»

Відповідно

Як зазначає Г.І . Тункін , «Міжна

цо принципу взаємності щодо

родне право втрутилося у сферу,

права міжнародних договорів су

яка завжди розглядалася як така ,

веренні держави при ратифікації

що належить до внутрішньої ком

міжнародного договору виходять

петенції держави і в якій , що дуже

[8,

с.

77].

з того , що всі держави -сторони

важливо , дуже сильно виявля

цього договору- делегують рівну

ються специфічні риси різних сус

частку своїх суверенних повнова

пільних систем»

жен ь . Сутність цього принципу:

ливо однак зауважити , що «поло

кожна сторона діятиме у відпові

ження про те , що права людини

[12,

с.

69].

Важ

дний спосіб , тому що інша теж

перестали бути чисто внутріш

буд е діяти подібним чином .

ньою справою держави , не озна

Міжнародне право в царині прав

чає їх виключення зі сфери дії

людини привнесло в міжнародне

внутрішнього права . Останнє

пра во

продовжує грати основну роль ,

2

важливі новації: (а) воно

~рунтується не на взаємних пра

а міжнародне право

-

субсиді

ва х та обов ' язках , а головним

арну, допом і жну»

с.

160].

чином на системі багатосторонніх

положення фіксується вимогою

[9,

Це

кон венці й і (б) останні наклада

про вичерпання внутрішньодер

ють на держави (сторони) зобов

жавних засобі в захисту права

' язан ня переважно стосовно кон

перед зверненням до міжнарод

кретних осіб, які знаходяться під

них судових чи квазісудових

іх юрисдикцією , і меншою мірою

структур .

щодо інших держав (сторін)
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[4,

Підбиваючи п ідсумок викла-
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деному, можемо сказати , що ідея

думкою С . С . Алексєєва , ми стає

державного суверенітету в основ

мо свідками переходу від «права

них рисах збереглася й до сього

цержави» до «гуманістичного

дення . Однак під впливом гу

права» або права громадянсько

маністичної компоненти в погля

го суспільства , в якому дотриман

дах на міжнародні відносини вона

ня прав людини стає одним з най

продовжує еволюціонувати . За

важливіших

[1 , с. 4].

Список літератури: 1. Алексеев С. С. Философия nрава.- М . : Норма , 1999. - 41 0 с .
2. Антология мировой философии : В 4-х т. - Т. 2 / Состав . В. В. Соколов. - М .: МьІсль , 1970. 776 с. З. Bodin. J. Verhandlungen der intemationale Bodin Tagung in Munchen Hrsg von Derzen Н .
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Національна юридична академія України

імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ГОЛОВНІ ПРІОРИТЕТИ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ
І ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ

МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ОСОБИ

Без перебільшення можна

і нших статтях розд. І) чомусь не

стверджувати , що головна увага

згадує про свободу як універсаль

в Конституції України приділена

ний феномен ,

правам та свободам людини і гро

представники різних поколінь і

заради якого

мадянина , про що свідчить перш

соціальних груп свідомо йшли на

за все найбільший за обсягом їІ

поневіряння , втрати , самообме

розд.

11 «Права , свободи та обо

ження й самопожертву, розпочи

в ' язки людини і громадянина» .

налися повстання , революції ,

його зміст значною мірою зумов

війни . В Україні ж державна не

пено Загальною декларацію прав

залежність впала до ніг народу й

людини , в Преамбулі якої зазна

політичної еліти якось зненацька ,

ч ається , що «визнання гідності ,

виявилася неочікуваною , оскіль

яка властива всім членам людсь

ки навіть найполум 'яніші їІ при

кої сім 'ї, і рівних та невід'ємних їх

хильники

сподівалися

на

п рав є основою свободи , спра

зв ільнення з обі ймів так званого

ведливості та загального миру»

Союзного центру в основному без

[9, с. 18].

Проаналізувавши наве

надії й будь-якого оптимізму. Ук

дене положення , не важко пере

раїнська незалежність не стала

конатися , що в Декларації до го

результатом наполегливої й три

л овних здобутків людської циві

валої боротьби , а постала через

л і заці ї, в основі яких лежить

збіг певних обставин і вИпадкових

гідність і права індивіда , віднесе

політичних чинників . Зокрема , з

но насамперед свободу, а вже

огляду на події, які розгорталися

потім йдеться про справедливість

в Москві у зв'язку зі спробою дер

і загальний мир.

жавного перевороту й забороною

Проголошуючи людину, її

діяльності КПРС , українські кому

життя і здоров 'я , честь і гідність ,

ністи змушені були підтримати

недоторканність і безпеку «най

Акт проголошення незалежності

в ищою соціальною цінністю» ,

України під час голосування у

Конституція України у ст. З (та й в

Верховній Раді , оскільки це дава-
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ном і одночасно не перешкоджає

колективної й індивідуальної

іншим реалізовувати власні пра

відповідальності. Не треба забу

ва (обирати власні пріоритети) ,

вати, що члени Державного комі

право на пересування й виборі

тету з надзвичайного стану вже

місця проживання , на інтелекту

перебували під вартою й тому

альну свободу, а також право

неважко було передбачити , що

обирати й бути обраним та і н . І

арешти можуть докотитися й до

хоча переважна більшість різних

обкомів , райкомів і навіть первин

аспектів свободи знайшла відбит

них партійних організацій . Саме

тя в

окремих

громадянських ,

тому ні політична еліта, ні широ

політичних, економічних, соціаль

кий загал так і не усвідомили по

них, культурних та інших правах

вною мірою цінність свободи та ·п

та свободах, закріплених у розд .

значення для подальшого посту

української Конституцїі , це не

пу українського суспільства, для

знімає з порядку денного не

11

втілення в життя здобутків сучас

обхідність і важливість визнання

ного конституціоналізму. Разом із

свободи головним конституцій

тим «гарантування свободи скла

ним пріоритетом і закріплення їі

дає основну функцію конституції

як основоположного принципу

як правового джерела, що охоро

конституційного лацу саме у

няє інтереси громадян. Іншими

розд. І, а можливо, й у Преамбулі

словами, органічна конституція і

Основного Закону.

свобода з самого початку нероз

дільно пов 'язані»

( 4, с. 140].

Звичайно , дивує й те , що най
вища соціальна цінність чомусь

Жодним чином не применшу

опинилася в Конституції не на

ючи значення для будь-якої лю

першому місці . Якщо пріоритети

дини життя і здоров ' я, честі й

визначати за нумерацією статей ,

гідності , недоторканності й безпе

починаючи з першої , тод і вия

ки , варто усвідомити , що без сво

виться, що людина , їі життя і здо

боди в їі широкому розумінні всі

ров ' я , честь і гідн ість , недотор

зазначен і -цінності будуть непов

канність і безпека , віднесені до

ними і вразл ивими навіть з огля

найвищої

ду на визнання у ст.

Консти

цінності , перебувають аж на З-му

туції права кожного на вільний

місці після держави , територїі й

розвиток особистості. Свобода у

державних кордонів . Коли ж в

всіх ·сі вимірах, як всеохо пл ююче

основу визначення місця консти

поняття , означає право о б ирати

туційних пр і оритет і в покласти

23

для

сусп і льства

в житті власні пріоритеті, визна

певні політико-правові явища , що

чити власний спосіб життя , роби

п означаються складними катего

ти все , що не заборонено зако-

ріями , й вибудувати смисловий
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ряд за критерієм їх появи в тексті

ними на той час (а для декого й

Основного Закону, тоді місце най

нині!) як така собі , грубо кажучи,

вищої соціальної цінності може

«nомилка історії», «тимчасова

виявитися навіть одинадцятим :

метаморфоза» , «штучне й недо

адже спочатку згадуються: (а) дер

вговічне утворення>> , «nолітична

жавний суверенітет, (б) держав

потвора» тощо . Саме тому ук

на незалежність, (в) демокра

раїнські законодавці , ухвалюючи

тичність держави, (г) соціальний

Основний Закон , змушені були

характер останньої, (д) правовий

акцентувати увагу на характери

характер держави , (е) знову дер

стиках України як держави , тим

жа вний суверенітет, (є) держав

самим підтверджуючи їі держав

на територія, (ж) унітаризм як

ницькі наміри й переконуючи і

принцип державно-територіаль

самих себе , і міжнародну спільно

ного устрою, (з) знову державна

ту, що Україна звершилася й до

територія, яка має бути цілісною

неї слід ставитися як до дійсно

та недоторканною, (и) існуючі кор

повноцінної держави . А практика

дони української держави ... І

функціонування Української дер

лиш е після цього з ' являється

жави інколи свідчить про майже

згадка про людину.

повну відсутність чи параліч вла

Хоча, наприклад , у Консти

туції ФРН розд .

1

називається

«Права людини» : ст.

ди , брак політичної волі , не
здатність посадовців до усвідом

1 присвяче

лення національних інтересів і

на людській гідності і називаєть

невміння й навіть небажання їх

ся «Гідність людини : пов'язаність

обстоювати.

державної влади основними пра

Ф. Люшер визначає свободу

сво

особи як право індивіда вести

бода особи»; ст. З- «Рівність пе

належний спосіб життя , тобто

ред законом»

обирати в житті те, що , на його

вами», ст.

2- «Свобода дій,

[8 , с. 144,145].

Виправдати такий підхід,

думку, є найприйнятнішим

[7, с. 89].

коли, попри гучні заяви й гасла ,

Складовими частинами цього

на перше місце в українській Кон

права він вважає право : (а) на

ституції фактично поставлена

безперешкодне пересування ;

держава, державна територія та

(б) на приватне життя ; (в) на

Ії кордони, не можна . Напевно , це

сімейне життя ; (г) користуватися

пояснюється тим, що виникнен

власним надбанням . Утім ,

ня й існування України як неза

танні різновиди прав, по суті ,

лежної держави викликало зди

лише модифікують право на жит

вування в деяких сусідніх країнах

тя приватне

та в їх політиків, чиновників і екс

також виокремлював

пертів, а також сприймалося

елементи , що зазвичай входять
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[7,

с.

89].

2

ос

Ф . А Гаєк

4

головні
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до складу поняття «свобода» ,
але їх перелік у нього дещо інший;

.

живання чи місця перебування
особи або П відсутність не можуть

проте «nраво пересуватися за

бути умовою реалізації прав і сво

власним вибором» він теж відно

бод, передбачених Конституцією ,

сить до складників свободи

законами чи міжнародними дого

с.

[3,
27]. Оцінюючи роль зазначено

ворами України , або підставою

го права , В. С . Семенов наголо

для їх обмеження» [2; 2004.-

шував , що вільне пересування й

-

вибір місця проживання є суттє

тиці іноді досить проблематично ,

вою гарантією свободи особис

а то й навіть неможливо забез

тості , умовою їІ професійного й

печити реалізацію окремих прав

духовного розвитку

громадян без точного визначен

[6, с. 180].

Ст.

232] .

NQ 15.

Разом із тим на прак

Отже , одним з головних про

ня їх місця проживання , що має

явів свободи в їІ широкому ро

значення , зокрема , для звернен

зумінні й одним із складових еле

ня до суду з позовом щодо захи

ментів свободи особистості є пра

сту своїх прав , забезпечення ви

во вільного пересування й вибо

конання зобов'язань , вирішення

РУ місця проживання. Відповідно

питання про місце відкриття спад

до ст.

1З Загальної декларації

щини , отримання соціальної до

прав людини кожна людина має

помоги , користування медичними

право вільно пересуватися й оби

послугами , реєстрації актів гро

рати собі місце проживання в

мадянського стану, придбання

межах кожної держави

20].

товарів у кредит, реалізації вибор

Стаття

[9,

с.

33 Конституції України

чого права , права на звернення ,

практично повністю сприйняла й

на інформаційний запит та в ба

відтворила положення вказаної

гатьох інших випадках.

норми , закріпивши це право лю

Однак на шляху користуван

дини , яке, безумовно, є одним з

ня зазначеними правами виникає

головних здобутків сучасного ук

низка перешкод , однією з яких є

раїнського конституціонал і зму,

протиріччя між Законом і Цивіль

важливою новелою Основного

ним кодексом , які хоча й були ух

Закону України

Згідно з ч .

1996 р.
2 ст. 24 Конституції

валені в один рік, проте містять

різні підходи до визначення місця

права особи не можуть бути об

проживання. Так, за ст.

меженими з огляду на місце про

раїни «місцем проживання фізич

живання чи будь-які інші ознаки.

ної особи є житловий будинок,

За ч.

ЦК Ук

«Про свободу

квартира , інше приміщення , при

пересування та вільний вибір

датне для проживання в ньому

місця проживання в Україні» (далі

(гуртожиток , готель тощо} , у

Закон) реєстрація «Місця про-

відповідному населеному пункті ,

-
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2 ст. 2 Закону
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в якому фізична особа проживає

Крим . А особа , яка мешкає в місті,

постійно , переважно або тимча

одночасно проживає ще й на те

сово» . А ось за Законом місце

риторІ! області , й на території рай

проживання

це «адміністратив

ону в місті (якщо місто має поділ

но-територіальна одиниця, на

на райони). Отже , запропонова

-

території якої особа проживає

на в Закон і дефініція поняття

строком понад шість місяців на

«місце проживання» не відпові

рік»

232] .

дає вимогам юридичної точності ,

Як бачимо, ЦК пов'язує місце про

є неконкретною, недостатньо виз

живання з житлом , з певним при

наченою й тому занадто невда

міщенням, придатним для прожи

лою. Саме тому «зазначена колі

вання , а розробники Закону

з

зія може ускладнювати реаліза

певною адміністративно-терито

цію права на вільний вибір місця

ріальною одиницею .

проживання»

[2; 2004. - NQ 15. -

Ст.

-

[1 , с. 27].

Проте існує декілька видів

Виникає запитання: а як же

адміністративно-територіальних

бути у випадку, якщо .особа про

одиниць, до яких Закон «Про

живає в межах певної адміністра

місцеве самоврядування в Ук

тивно-територіальної одиниці

раїні» відносить «область, район ,

строком менше 6-ти місяців? За

місто , район у місті, селище ,

кон такої відповіді не дає , й тому

село»

170].

буквальне розуміння й застосу

А відповідно до рішення Консти

вання названого положення може

туційного Суду України від 1З лип

означати , що така особа , навіть

ня

[2; 1997. NQ 24. -

11-рп/2001 «адміні

маючи в паспорті відмітку про

стративно-територіальна одини

реєстрацію , вважатиметься поса

ця- це компактна частина єдиної

довцями як не маюча місця про

території України , що є просторо

живання . Саме тому на практиці

вою основою для організації і

нерідко виникають випадки , коли ,

діяльності органів державної вла

як зазначає Ж. Усенко-Чорна , «до

2001

р.,

Ст.

NQ

ди та органів місцевого самовря

списків виборців вносилися лише

дування»

ті громадяни України , які на мо

[5,

с.

490]. Характерною

ознакою адміністративно-терито

мент

ріального устрою України є те, що

списків не менше шести місяців

одні адміністративно-територі

проживали на відповідній тери

складання

загальних

альні одиниці входять до складу

торії згідно із внесеною до пас

інших. Тому особа , яка мешкає ,

порта відміткою про реєстрацію

наприклад, у селі чи селищі , од

місця проживання із зазначенням

ночасно проживає й на території

адреси житла»[10 , с .

461].

сільського району й певної об

Закон же виходить з того , що

ласті або Автономної Республіки

громадянин має одне місце про-
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живання і зовсім не згадує про

льовані актами , однаковими за

можливість мати одночасно

юридичною силою, але ухвалени

2

чи

більше таких місць . Саме цей

ми в різний час , має застосову

висновок випливає із системного

ватися той з них, який ухвалено

аналізу статей З ,

Закону.

пізніше. З огляду на те, що розг

Зовсім по-іншому вирішується це

лядуваний нами Закон ухвалено

6

і

7

питання в ЦК України, згідно з

11

яким «фізична особа може мати

пізніше, ніж ЦК України , що ухва

кілька місць проживання».

грудня

пений

2003

р ., тобто набагато

16 січня 2003 р .,

у спірних і

Зі змісту Закону випливає, що

неоднозначних ситуаціях мав би

особа може або проживати, або
перебувати в межах певної адмі

така логіка була закладена й до

ністративно-територіальної оди

ч.

застосовуватися

11

ст.

39

Закон . Саме

Закону «Про вибори

н иці , тобто фактично не виз

народних депутатів України», у

нається так зване тимчасове про

якій зазначалося, що в процесі

живання. А от згідно з ЦК може

складання списків виборців місце

бути «постійне» , й <;тимчасове» ,
і навіть «переважне» проживан
ня особи .

проживання й адреса житла ви
борця мають визначатися на
підставі відомостей реєстрації

За Законом особа зобов'яза

відповідно до Закону «Про сво

на зареєструвати місце прожи

боду пересування та вільний

вання протягом

1О-ти

днів після

вибір місця проживання в Україні»

прибуття до нового місця прожи

[2; 2004. - N2 27-28. -

вання . При цьому діти віком від

Однак застосування такого пра

Ст.

366] .

15 до 18 років мають подавати

вила навряд чи дозволить подо

письмову заяву про реєстрацію

пати всі колізії й недоліки законо

особисто . А відповідно до ЦК Ук

цавчого

раїни право вільно обирати собі

визначення місця проживання

місце проживання має «фізична

особи.

регулювання

порядку

особа , яка досягла чотирнадця

Недостатня визначеність, су

ти років». Інакше кажучи , вихо

перечність, логічна незавер

цить що 14-літня особа може

шеність поточного законодавства

сама визначати своє місце про

щодо визначення місця прожи

але подати заяву про

вання особи помножена на гли

реєстрацію свого нового місця

бокі традиції надмірного адмініст

проживання

вона зможе лише

рування на практиці призводить

після досягнення 15-річного віку.

до того, що процедура реєстрації

Для правознавців аксіомою є

місця проживання , незважаючи

правило, згідно з яким у випадку,

на їІ демократичну, по суті , пра

якщо одні й ті ж відносини врегу-

вову природу порівняно з інсти-

живання,
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тутом прописки, яка існувала ра

стратиані органи на підставі відо

ніше, сприймається переважною

мостей, отриманих від власників

більшістю громадян як занадто

жилих приміщень та інших осіб,

обтяжлива. Недосконалість пра

залучених до найму житла . Особ

вового механізму реалізації сво

ливої уваги потребує проблема

боди пересування й вільного ви

реалізації прав тими громадяна

бору місця проживання руйнує

ми, у паспортах яких немає по

віру громадян у можливість до

мітки про реєстрацію. Адже саме

сягнення ідеалу свободи , вільно

тому численні наші співвітчизни

го розвитку особистості й вільно

ки не проголосували на останніх

го суспільства. Саме тому варто

парламентських виборах , не

карди нально переглянути й узго

змогли зареєструвати

дити відповідні положення ЦК

роджену дитину (а значить , от

України та Закону «Про свободу

римати державну соціальну до

пересування та вільний вибір

помогу) або стати підприємцем .

новона

місця проживання в Україні»

Важливо та!<ОЖ оптимізувати

щодо порядку визначення місця

процедуру реєстрації місця про

про живання особи. Можливо,

живання та його зміни , законо

слід було б запровадити поняття

давчо убезпечити громадян від

«основне місце проживання осо

надмірного бюрократизму, по

би», з яким законодавство пов'я

в 'язаного із заповненням різних

зувало б реєстрацію особи як

форм , періодичною відсутністю

виборця, платника податків ,

необхідних бланкі в , непродума

підпри ємця тощо . Необхідно

ним графіком роботи служ

уважно вивчити досвід інших дер

бовців та іншими незручностя

жав, зокрема Швеції, де місце

ми, що традиційно супроводжу

проживання особи у разі й.ого

ють цей процес протягом бага

зміни реєструють місцеві адміні-

тьох років .
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ПРИНЦИП «ЛЮДИНА- НАЙВИЩА СОЦІАЛЬНА
ЦІННІСТЬ» - ПРОВІДНА ІДЕЯ СУЧАСНОГО
КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ Й
ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЕЛЕМЕНТ
КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ
Конституціоналізм, як органі

ним і незмінним фундаментом

чне і взаємозалежне поєднання

сучасного конституціоналізму,

конституційно·; теорії, конституцій

його «ядром» , безсумнівно , мож

ної ідеології, конституційно-пра

на вважати вихідну базову ідею

вового регулювання й конститу

«людина

ційної практики

цінність». Саме з таких ідеологі

[2, с. 24]- катего

-

найвища соціальна

рія , зміст і значення якої в про

чних засад виходять практично

цесі ·п еволюції й розвитку зазнає

всі сучасні конституційні теорії,

постійних трансформацій . Разом

що визнають людину та їі свобо

із тим з появою перших лібераль

ду філософською першоосновою

них конституційних теорій і кон

всіх інших аспектів конституційно

цепцій , в основу яких покладено

правового буття , а визнання на

безумовні

nолітико-правові

конституційному рівні й гаранту

цінності й ідеали (свобода, гу

вання ·п прав та свобод

манізм , верховенство права , пра

кою демократичності і правового

-

озна

вове обмеження державної вла

характеру кожної конкретно"і дер

ди , демократія тощо), визначаль-

жави в цілому. Отже, визначаль-
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ною рисою сучасної конституцій

nізму, загальновизнані стандарти

но-правової доктрини є карди

в галузі прав люди ни що , у свою

нальна зміна пріоритетів у сис

чергу, мало стати орієнтиром для

тем і взаємовідносин «держава суспільство -людина» , оскільки

Саме з цією метою й було утво

на перше місце в ній сьогодні по

рено ООН , в Статуті якої йдеть

ставлено саме людину, їі права

ся про рі шуч ість держав- член ів

та свободи й гарантії їх реалізації.

цієї ун і версальної організації зат

Особливо великий вплив на

вердити віру в основн і права лю

сучасний конституціоналізм , на

дини , в гідність і ці н ність людсь

його зм і ст і спрямованість мали

кої особистості

найзначніші історичні події ХХ ст.:

Одним з перших і найвизначніших

всіх демократичних держав .

[6,

с.

143-174].

революції, світові війни , руйнація

результатів діяльності ООН ста

колон іальних систем , гігантський

nо прийняття

1О

грудня

р.

1948

науково-технічний прогрес , взає

Загальної декларації прав люди

мопроникнення цивілізаційних

ни , яка на най ви що му міжнарод

цінностей, зміна соціально-еконо

ному рівні закріпила ідеал сво

мічних формацій , «nаради суве

боди особистості , пріоритет їі

ренітетів» тощо. Одночасно сум

суб'єктивних прав та свобод, їх

нозвісною особливістю цього

широкий перелік, визначила ос

історичного періоду стало нечу

новні гарантії їх реалізацІї [10, с.

ване досі , відверте й цинічне по

24].
Конституція України

рушення основних природних і

1996

18р .,

невід' ємних прав людини , прав

проголосивши в ст. З людину, їі

цілих соціальних спільнот, націй і

життя і здоров' я , честь і гідність ,

народів в перебігу першої, а особ

недоторканність і безпеку найви

nиво другої світових воєн : засто

щою

соціальною

цінн і стю ,

сування хімічної зброї, масове

підпорядкувавши забезпеченню

знищення мирного населення й

суб' єктивних прав та свобод осо

військовополонених , геноцид

би

цілих народів. Усе це призвело до

діяльність , закріпивши в розд .

усвідомлення

міжнародною

широкий їх перелік , фактично

спіль н отою нагальної необхід

сприйняла всі базові цінності Дек

ності створення ефективних й

nа рації. Разом із тим навряд чи

всю

державно-владну

11

надійних правозахисних ме

можна категорично стверджува

ханізмів , які , з одного боку, уне

ти , що гуманістична спрямо

можливили б повторення зазна

ваність Основного Закону неза

чених страхіть у майбутньому, а

nежної України стала результа

з друго го- закріпили б безумовні

том загального сприйняття украї

цінності світового конституціона-

нським суспільством та утверд-
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ження в його свідомості ідеї пріо

ного Закону, воно є невід'ємним

ритету прав людини як безумов

складником основоположних кон

ного політико-правового ідеалу. У
даному випадку в цьому процесі

сукупності становлять засади

визначальну роль відіграла того

конституційного ладу України. У

ституційних принципів , які у своїй

ч асна українська еліта , якій у

зв'язку з цим важливо проанал і

своїй переважній більшості вда

зувати значення наведеного кон

лося своєчасно усвідомити й нор

ституційного принципу, дослідити

мативно закріпити на найвищому

його вплив на інші складові еле

правовому рівні

менти конституційного ладу, виз

ному тексті

-

-

в конституцій

цю провідну ідею

начити ,

яким чином

практичне

суч асного конституціоналізму. І

забезпечення прав та свобод

лише після набрання Конститу

пюдини і громадянина пов 'язано

цією чинності й ознайомлення з

із стабільністю й непорушністю

названими конституційними по

конституційного устрою держави

ложеннями широкого загалу, коло

й суспільства .

осіб, які стали сприймати.,-; базові

Проблеми конституціоналіз

цінності й основоположні принци

му, конституційного ладу та прав

пи , поступово збільшується .

пюдини досліджувалися в науко

Сьогодні вже можна впевне

вих працях Н . О. Бобрової

но стверджувати , що людина , їі

В . Ф. Погорілка

життя і здоров'я, честь і гідність,

кого

недоторканість і безпека стоять

Ю . М. Тодики

[8], 8 .8.

[2],

Речиць

(принаймні, декларативно) на

[1 З , 14], О . Г Рум 'янцева [15],
[16, 17], П . М. Рабі
новича [12], О .А. Лукашової [5] та

першому місці у вітчизняному

інших учених-правознавців . Од

конституційно-правовому регу

нак конституційний принцип «ЛЮ

люванні , визначають усю його

дина

спрямованість . Виходячи з цього,

цінність» , як провідна ідея сучас

вважаємо, що найголовнішою й

ного конституціоналізму й визна

кінцевою стратегічною метою

чальний складовий елемент кон

-

найвища

соціальна

державно-владної діяльності ,

ституційного ладу України , до

ідеологією й філософією сучас

цього часу все ще залишався

ного українського державотво

поза увагою науковців , а тому

рення є запровадження цілісної

потребує окремого ретельного

системи дійових засобів забезпе

цослідження , що й визначило

чення nроголошеного пріоритету

мету цієї статті .

пюдини, їі прав та свобод. Оскіль

Закріплення на рівні Консти

ки конституційне положення про

туції України достатньо широко

найвищу соціальну цінність лю

го переліку прав та свобод люди

дини закріплено в розд . І Основ-

ни і громадянина свідчить про
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недосконалість вІдповідних пра

НО-ПраВОВу теорію й практику го

возахисних механізмів демонст

повної ідеї сучасного конституці

рує суттєві прогалини теорії та

не

практики українського консти

обхідність теоретичного переос

туціоналізму. Сучасна українська

мислення підходів до визначен

дійсність свідчить , що за останн і

оналізму,

що

зумовлює

ня й сприйняття держави

-

як

специфічної форми організації

12

років , що минули з моменту

ухвалення Основного Закону Ук

публічної влади , її головних

раїни, людина , Ті права та свобо

функцій

ди так і не стали реальною соціаль

-

як основних напрямків

державної діяльності і права

-

як

ною цінністю й головною метою

регулятора

практичної діяльності органів

суспільних відносин до прав та

цержавної влади й органів місце

свобод людини як найвищої

вого самоврядування . А постійн і

соціальної цінності . На відміну від

зміни політичної системи ще

існуючих раніше уявлень про дер

більше ускладнюють ситуацію ,

жаву, владу, право , особливістю

тому що влада все частіше пере

сучасної державно-правової іде

творюється

ології й одним з головних на

організацію , що намагається ди

прямків конституційно-правових

станціюватися від людини та Ті

універсального

на самодостатню

цосліджень є приділення все

повсякденних проблем . На нашу

більшої уваги проблемам удоско

думку, це тягне за собою прини

налення форм і методів реалі

ження в суспільній свідомості зна

зації функцій держави саме у

чення основоположних міжнарод

сфері гарантування й забезпе

них документів у галузі прав лю

чення прав людини й одночасно

дини , Конституції як Основного

розробці ефективних засобів за

Закону держави й суспільства ,

безпечення стабільності консти

ставить під сумнів значення й

туційного ладу.

вагу головних принципів , що

Поза всяким сумнівом , фор

складають засади конституційно

мальне проголошення на консти

го ладу, нівелюють цінності сучас

туційному рівні найдемократичні

ного конституціоналізму.

ших прав та свобод без одночас

Слід зауважити , що правова

ної розробки дійових правових

категорія «конституційний лад»

механізмів їх практичної реалі

цо пенятійного апарату вітчизня

зації призводить до того , що вони

ного

залишаються лише зовнішньо

ввійшла порівняно недавно . До

привабливою декларацією, яка з

сьогоднішнього дня все ще бра

конституц ій ного

права

реальним життям має дуже мало

кує навіть Ті офіційного норматив

спільного . Одночасно брак або

ного визначення. Правда , ст.
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Осн овного Закону країни лише

чення терм і на «конституцій ний

містить норму, що право визна

пад» не існує, він уже став універ

ч ати і зм і нювати конституційний

сальною правовою категорією ,

пад належить виключно народу і

яка за змістом логічно го узагаль

не може бути узурповане держа

нення охоплює собою практично

вою та їі органами. Конституцій

всі сфери конституційно-правової

ний Суд України в Рішенні від

5

дійсності . Насамперед це зумов

р . (Справа про

лено саме тим , що визначальним

здійснення влади народом) роз'

складником конституційного ладу

жовтня

2005

яснив , що це конституційне поло

вважаються основоположні кон

ження треба розуміти так: тільки

ституційні принципи , що станов

безпосередньо народ має право

лять його засади , й передусі м

шляхом всеукраїнського рефе

принцип «людина

рендуму визначати конституцій

соціальна цінність» . Ось чому

-

найвища

ний лад в Україні , який закріп

важливо з ' ясувати , який сенс

люється Конституцією , а також

вкладається в поняття «принци

змінювати конституційний лад

пи конституції» в сучасному пра

внесенням змін до Основного

ворозумінні й правозастосуванні,

Закону країни в порядку, встанов

яке їх значення і вплив на і нш і

леному його розд . ХІІІ

явища конституці йно-правової

N241 . - Ст. 2065].
16 квітня 2008 р .

[7; 2005. -

У Рішенні від

дійсності.

(Справа про

У науці під принципом розум і

прийняття Конституції та законів

ють базове, фундаментальне ,

України на референдумі) єдиний

вихідне положення певної теорії,

орган конституційної юрисдикції

вчення , науки тощо . У праві він є

дещо уточнив свою правову по

одним із засобів досягнення цілей

зицію щодо цього питання, роз '

правового регулювання . Під ос

яснивши, що народ , як носій су

новоположними принципами пра

веренітету і єдине джерело вла

ва розуміють систему найбільш

ди в державі , може реалізувати

загальних і стабільних імператив

на всеукраїнському референдумі

них вимог, закріплених у праві, які

за народною ініціативою своє вик

є концентрованим вираженням

лючне право визначати і зміню

найважливіших сутнісних рис і

вати конституційний лад в країні

цінностей , притаманних цій сис

шляхом прийняття Конституції в

темі права , і які визначають ха

порядку, який має бути визначе

рактер і напрямки подальшого

ний нею й законами України

розвитку останньої [9, с.З7] . Пра

2008. - N232. -

[7;

Ст. 1056].

вові принципи

-

це об ' єктивно

Однак, незважаючи те, що

зумовлені засади , згідно з якими

легального нормативного визна-

формується правова система в
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цілому і здійснюється правове

права

регулювання . Оскільки основою

на мову правових категорій заса

акумулюють ,

переводять

і стержнем правової системи пев

ци цього суспільства і репрезен

ної держави є їі Конституція, то

тують закладені в його ладі інте

саме в ній закріплені консти

лектуально-ціннісні установки й

туційні принципи

тенденції

- найважливіші

[1 , c.27J. Вони

визнача

з правових . Вони є фундаментом

ють змістовний характер системи

у розвитку суспільства й держа

права і напрямки їі подальшого

ви , виступають правовим ідеа

розвитку, виконуючи таким чином

л ом , якого потрібно прагнути .

системоутворюючу і системосп

Конституційні принципи визнача

рямовуючу функції

ють загальні параметри й межі

слушно відмічає С . П. Погребняк,

[9,

с . З2]. Як

розвитку правової системи. їх су

«порівняно з нормами принципи

купність, за загальним визнанням

права є нормативними узагаль

і становить підвалини консти

неннями найвищого рівня, свого

туційного ладу. Ці принципи зу

роду згустками правової матерії»

мовлюють ключові риси суспіль

[9 ,

ного ладу, організації й функціо

більшою стійкістю , залишаються

с.29]. Вони відрізняються

нування влади, форми правління,

незмінними протягом тривалого

цержавного устрою, політичного

часу, що не заважає принципам

режиму,

правового становища

особи в суспільстві й державі.

еволюціонувати разом із суспіль

ством

Таким чином, принципи, які

[9,

с.

34].

Як уже зазначалося, сутніе

складають основи конституційно

нею змістовною характеристикою

го ладу

це найважливіші юри

сучасного конституціоналізму й

цично виражені на найвищому

визначальним принципом засад

-

конституційному рівні законо

конституційного ладу України є

мірності організації, функціону

ідея пріоритету людини. У пра

вання й розвитку відповідного

вовій науковій літературі об~рун

суспільства й держави. Відповід

товано зазначається, що однією

но до них здійснюється норматив

з головних тенденцій процесу

на регламентація практично усіх

розвитку державності в сучасно

соціальних зв'язків. Ці принципи

му світі є поступове сприйняття

служать орієнтирами правотвор

пюдством

чої й правореалізуючої діяльності

гресивною політико-правовою

державних органів. їх визнання й

думкою надбань, особливо таких

цотримання забезпечує нормаль

загальнолюдських цінностей , як

ний розвиток і функціонування

демократія , права та свободи

правово·і системи

[3,

35].

Як

індивіда, гуманний і справедли

бачимо, розглядувані принципи

вий правопорядок . Наслідком
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с.

напрацьованих про
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цього процесу стало формуван

прийматися й здійснюватися пе

ня й конституційне закріплення

редусім з огляду на забезпечен

концепцїІ демократичної, соціаль

ня інтересів, прав та свобод кож

ної, правової держави як синте

ного конкретного індивіда, зокре

зованого відбиття П загально

ма , й усього українського суспіль

людського призначення

ства в цілому.

[4,

с.

55].

Іншими словами , побудова де

Сьогодні майже весь украї

мократичної і правової держави ,

нський політикум періодично об

забезпечення стабільності їі кон

Грунтовує нагальну необхідність

ституційного ладу неможливі без

проведення чергового етапу кон

реального забезпечення прав та

ституційної реформи. При цьому

свобод особистості , в чому, влас

основними аргументами виступа

не, й виявляється гуманістична

ють необхідність удосконалення

спрямованість всієї державно

існуючої моделі організації дер

владної діяльності . Усі демокра

жавної влади, черговий перероз

тичні системи (внутрішньодер

поділ державно-владних повно

жавні й міжнародні) вибудевують

важень тощо . З урахуванням

ся навколо головної універсаль

практики функціонування вітчиз

ної ідеї- забезпечення прав інди

няного державного механізму,

віда

[17, с . 14] . Варто погодитися

безперечно , є сенс погодитися,

з висловленою в літературі точ

що ці проблеми є достатньо ак

кою зору, що людина, їі права та

т-уальними й мають бути вирішені

свободи в правовій державі не

найближчим часом . Однак, на

лише оголошуються найвищою

наше переконання , змістовним

цінністю , а й виступають метою

обГрунтуванням необхідності кон

державного розвитку. Консти

ституці~ного реформування все

туційні норми свідчать не про на

таки в першу чергу має бути лю

дання, а лише про визнання , дот

дина, їі права та свободи, про що

римання й захист їі прав та сво

сьогодні , на жаль , практично

·бод. Забезпечення інтересів осо

ніхто не говорить . Адже саме на

би , їі захист від посягань- озна

род, як сукупність усіх громадян ,

с . 15] .

має першочергове й ексклюзив

Громадянин, який наділений пра

не право визначати , як буде

вами й реально ними користуєть

влаштована держава і влада в

ки правової держави

[11 ,

ся , -центральна персона в теорії

ній , у якому напрямку повинна

правової державності

здійснюватися державно-владна

[11 ,

с. 16] ,

базова ідея всього конституційно

діяльність та ін . Народ , як єдине .

правового регулювання. Ось

джерело влади , наділяє цією вла

чому будь-які дії чи рішення

дою державні інституції саме для

органів публічної влади повинні

того, щоб вони діяли передовсім
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в інтересах кожної людини й усьо

ся , висновок, що полягає в на

го суспільства. Це є ще одним

ступному. Досліджувані правові

проявом гуманістичної спрямова

явища: а) становлять основу,

ності існуючого конституційного

фундамент практично всієї пра

паду, передумовою стабільності

вової матерії; б) узагальнюють і

відбивають найважливіші , базові

його засад.

Проведене дослідження по

цінності сучасного конституціона

няття , змісту й значення прин

лізму; в) уособлюють сучасний

ципів конституційного ладу й

суспільний ідеал українського

принципів права в цілому, а та

суспільства; г) об'єднують усі інші

кож конституційного принципу

елементи конституційного ладу й

«людина

визначають його сутнісні характе

-

найвища соціальна

цінність», зокрема, системний

ристики; д) виступають орієнти

аналіз існуючих наукових підходів

рами всієї правозастосовчої

до цих проблем, дозволяють зро

діяльності, а отже, визначають

бити обфунтований, як вбачаєть-

зміст і характер держави.
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Національна юридична академія України

імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ГЛАСНІСТЬ РОБОТИ МІСЦЕВИХ РАД:
НОРМАТИВНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ТА ПРАКТИКА

РЕАЛІЗАЦІЇ
19 Загальної дек

ня.· Вона зумовлює розробку пи

ларації прав людини кожна лю

Згідно зі ст.

тань реалізації принципу глас

дина має право на свободу пере

ності на місцевому рівні, що має

конань і на вільне їх виявлення .

чимале теоретичне і практичне

Зазначене право включає свобо

значення.

ду шукати і одержувати інформа

Дослідженням гласності на

цію. Ці положення повною мірою

муніципальному рівні займалися

втілюються як у нормах Консти

такі вчені, як А . О. Безуглов,

туції України , так і Закону «Про

В . О . Кряжков, Р.А. Сафаров ,

місцеве самоврядування в Ук

В . О. Серьогін, Т.М. Слінько,

раїні»

[2; 1997. - NQ 24.- Ст.170] .

Ю.М. Тодика, З.Д. Чуйко

[1; 20-

Членам територіальної громади

23]

гарантується право одержання

вах бурхливого розвитку локаль

та ін. Однак у сучасних умо

всебічної інформації про органі

ної нормотворчості відчувається

зацію й діяльність органів місце

брак наукових досліджень щодо

вого самоврядування, прийняті

нормативного закріплення форм

ними рішення, а також здійсню

реалізації принципу гласності в

вані заходи щодо управління

діяльності

відповідною територією .

органів місцевого самоврядуван

В умовах становлення демок

ратичної, правової державності

представницьких

ня.

Завдання даної статті поля

стає все більш усвідомленою не

гає в розкритті специфіки впро

обхідність

функціонування

вадження принципу гласності на

органів публічної влади на заса

рівні місцевих рад шляхом аналі

дах гласності, відкритості й про

зу законодавчих і локальних нор

зорості . Ця принципово важлива

мативно-правових актів , а також

тенденція отримала закріплення

практики їх застосування у про

на законодавчому рівні і стосов

цесі функціонування зазначених

но й органів державної влади, й

органів .

органів місцевого самоврядуван-
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Відповідно названої ст.

4

За-
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кону принцип гласності зазначе

коментувати. Право висвітлення

но як основоположний в діяль

й коментування роботи органів

ності органів місцевого самовря

цержавної влади й органів місце

дування. За ч.1 ст.

Закону Ук

вого самоврядування, подій дер

раїни «Про порядок висвітлення

жавного й місцевого життя в Ук

2

діяльності органів державної вла

раїні гарантується Конституцією

ди та органів місцевого самовря

й законами України .

дування в Україні засобами ма

Таким чином , на законодав

сової і нформації» органи місце

чому рівні закріплюється обов'я

вого самоврядування зобов'язані

зок органів місцевого самовряду

надавати засобам масової інфор

вання , у тому числі й місцевих

мації (далі- ЗМІ) повну інформа

рад, інформувати громадян про

цію

роботу через

різні аспекти своєї діяльності в

відповідні інформаційні служби,

повному обсязі. Перш _за все це

про

свою

забезпечувати

журналістам

стосується забезпечення глас

вільний доступ до неї, не чинити

ності в процесі реалізації право

на них будь-якого тиску й не втру

вих та організаційних форм діяль

чатися в їх виробничий процес.

ності .

Для висвітлення своєї діяльності

Результатом правових форм

вони повинні у своїх кошторисах

діяльності місцевої ради є рішен

передбачати відповідні витрати.

ня, які відповідно до вимог ч .

11

При цьому в межах коштів, перед

ст.

бачених у місцевих бюджетах,

врядування в Укра"іні» повинні

ради формують замовлення ЗМІ

доводитися до відома населення.
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Закону «Про місцеве само

на створення спеціальних звітів і

При цьому законодавчо не визна

репортажів, ~роведення прямих

чені конкретні форми інформу

теле-і радіотрансляцій про їх ро

вання громадян про такі рішення

боту, організацію систематичних

місцевого органу влади. На прак

(проблемних, тематичних) теле

тиці зазначене питання більш

і радіопередач та сторінок (руб

чітко регулюється нормами рег

рик) у друкованих ЗМІ, і поширен

паменту місцевої ради. Так ,

ня інформації, авторських мате

згідно зі ст.

ріал і в про роботу органів місце

кої обласної ради певні рішення

9 Регламенту Донець

вого самоврядування роз'ясню

ради повністю або частково , а

вального характеру

нормативно-правового характеру

NQ 49. -

Ст.

[2; 1997 . -

299].

-обов'язково повністю доводять

У свою чергу ЗМІ можуть про

ся до відома громадськості через

вадити власні дослідження й

ЗМІ або через веб-сайт ради не

аналіз роботи цих органів, їх по
садових осіб , давати їй оцінку й

їх прийняття . Крім того, вони на-
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пізніше

1О-денного

строку з дня

61

праеляються

відповідним

рішення не пізніше у 15-денного

установам ,

строку після їх прийняття на

підприємствам,

організаціям та посадовим осо

правляються департаментом з

бам

організації роботи ради їі по

[7].
Регламенту Івано

стійним комісіям і виконавчим

Франкі вської міської ради закріп

органам , підприємствам , устано

лює обов ' язок оприлюднення

вам , організаці ям , посадовим

Стаття

63

рішень міської ради нормативно

особам, на які поширюються ці

п равового характеру в газеті

акти , а також обнародуються че

1О-ти

рез ЗМІ. Закріплюється обов'язок

дні в з часу їх прийняття . В окре

«Західний кур'єр» протягом

апарату ради видавати збірники

мих випадках передбачено мож

прийнятих нею рішень , які протя

ливість доведення до відома гро

гом місяця надсилаються депута

мадян рішень міськради через

там , виконавчим органам , інфор

телебачення і радіо. Що ж сто

маційно-аналітичному центру,

сується тих рішень, які не мають

прокуророві міста , голові облас

загального значення чи норма

ної державної адміністрації й об

тивного характеру, то вони мо

ласній раді

[16].

жуть не публікуватися, а про них

Оприлюднення актів може

ін формується шляхом надіслан

здійснюватися й через вивішуван

ня державним і місцевим органам

ня текстів прийнятих рішень на

і

відома

сnеціальному стенді ради, до яко

підприємств , установ, організацій

го є вільний доступ мешканців

доведення

·;х

до

та осіб , на яких поширюється їх

(ст.

чинність цих рішень

міської ради Харкі вської області)

[9].

Публікація нормативно-пра
вових рішень ради передбачено

[1 З]

93

Регламенту Люботинської

або шляхом передачі друко

ваних та електронних текстів

Регламентами Запорізької облас

рішень в централізовану бібліо

ної (ст.

течну систему міста (ст.

3.8.2) [8], а також Дніпро
петровської (ст. 95) [6] , Олексан
црійської міських рад (ст. 68) [17]

42

Рег

ламенту Краматорської міської

ради)

[11].

та ін . Оприлюднення актів ради

Серед організаційних форм

виключно шляхом розміщення їх

діяльності для місцевих рад, як

на веб-сайті представницького

колегіальних представницьких

органу місцевого самоврядуван

органів місцевого самоврядуван

ня встановлено Регламентами

ня ,

Луцької (ст.

сесії, які повинні проводитися

міськрад

29) [12] і
(ст. 64) [14] .

Регламентом

Львівської

важливе

значення

мають

гласно . Закон «Про місцеве само
Одеської

врядування в Україні» вимагає

міської ради визначено , що їі

доводити до відома населення

62
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рішення про скликання сесії ради

ники органів державної виконав

із зазначенням часу й місця про

чої влади, й органів місцевого

ведення , а також питань, які пе

самоврядування , правоохорон

редбачається внести на їі розгляд

них органів, політичних партій ,

(ч . 9 ст.

об ' єднань громадян , трудових

46). Гласність і

відкритість

пленарних засідань місцевих рад

колективів, ЗМІ, помічники-кон

забезпечується шляхом їх транс

сультанти депутатів .

ляції, публікації офіційних звітів

Регламенти місцевих рад пе

про їх перебіг та прийняті рішен

редбачають можливість присут

ня в місцевих ЗМІ, розміщення

ності на сесіях і запрошених осіб .

зазначених матеріалів на їх офі

Так, за ст.З Регламенту Миколаї

ційних веб-сайтах. Редакції дру

вської міськради більшістю го

кованих органів, теле- й радіоком

nосів або підписів депутатів від їі

паній можуть акредитувати своїх

загального складу може бути ви

представників При раді, які мають

рішено питання про присутність

висвітлювати порядок підготовки

на пленарному засіданні будь

й проведення сесій шляхом

якої посадової особи місцевого

здійснення фотозйомки, аудіо- й

самоврядування , підприємств ,

відеозапису.

організацій, які є комунальною

При цьому виконавчий апа
рат і прес-служба ради зобов'я

власністю ради, та посадових
осіб

установ,

організацій

і

зані сприяти акредитованим

підприємств незалежно від їх

представникам ЗМІ , заздалегідь

підпорядкованості й форм влас

повідомляти їх про час проведен

ності,

розташованих

на

ня й порядок денний сесій, оз

відповідній території, якщо розг

найомлювати з матеріалами,

лядувані на сесії проблеми сто

підготовленими для депутатів .

суються компетенції й повнова

Пленарні засідання можуть без

жень міської ради

посередньо транслюватися через

У ст.

8

[15].

Регламенту Вінниць

візуальне зображення чи звукове

кої обласної ради закріплюється ,

відтворення в службові при

що чисельність і категорії осіб , які

міщення ради для акредитованих

запрошуються на сесію, визначає

представників ЗМІ та громадсь

голова ради за пропозицією по

кості . Більшість пленарних засі

стійних комісі й

дань місцевої ради проводяться

Чернівецької облради передба

у відкритому режимі , де разом з

чається право постійних ком і сі й

депутатським корпусом , керів

та їх голів за погодженням з го

ництвом ради і працівниками апа

ловою ради запросити на пленар

рату можуть бути присутніми на

не засідання , на якому розгляда

родні депутати України , представ-

ються
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[5].

питання ,

Регламентом

що спрацьову-

63

ються цією комісією або стосу

ватися такі засідання для розгля

ються предмету їі діяльності , дер

ду визначених питань , які відпо~

жавних службовців , експертів або

відно до вимог законодавства

відповідних спеціалістів за погод

України про інформацію яка сто~

женням з їх керівниками

суються : а) nриватного життя кон~

[19] .

Що ж стосується порядку до

кретних громадян , тобто даних

пуску членів територіальної гро

персонального характеру ; б) кон~

мади на пленарні засідання ради,

фіденційної інформації, яка виз~

то його законодавчо не врегульо

нана такою у встановленому по

вано , а тому він може встановлю

рядку й належить міській раді , ус~

ватися регламентом останньої чи

тановам , підприємствам орган із~

іншим нормативно-правовим ак

ціям і відомствам , а також в) відо~

том . Як правило, це здійснюєть

мостей, що становлять держав~

ся шляхом попереднього запису,

ну таємницю

[1 3].

який провадить апарат ради. Мо

Вимога щодо гласного прове~

жуть бути й інші варіанти допус

дення засідань постійних комісій

ку громадян на такі засідання.

ради , які також належать до ос~

Наприклад , згідно зі ст.

34

Рег

новних організаційних форм

паменту Сумської обласної ради

діяльності

особи , які з власної ініціативи ба

органів місцевого самоврядуван~

представницьких

жають бути присутніми на сесії

ня ,

ради, повинні не пізніше ніж за З

більшості регламентів місцевих

дні до їі початку повідомити про

рад та положень про постійні

міститься

в

переважній

своє бажання голові ради . У день

комісії. Так, відповідно до ст.

роботи останньої зазначене пи

Положення про постійні комісії

23

тання вирішується за погоджен

Краматорської міської ради вони

ням з радою

Дозвіл на пере

здійснюють свою роботу на заса~

бування в сесійній залі під час

цах гласності , широко інформу~

[18].

пленарного засідання Київської

ють про неї громадськість . На їі

міської ради громадянам, які не

засідання можуть запрошуватися

є депутатами цієї або працівни

представники ЗМІ

ками їі секретаріату, надається

нях постійних комісій Полтавсь

[3] .

У засідан

керуючим справами Київради

кої міської ради вправі брати

[1 0].

участь представники виконавчих

У разі необхідності рада може

органів , громадських організацій,

прийняти рішення про проведен

трудових колективів , органів те

ня закритого пленарного засідан

риторіальної самоорганізації на

ня . Зокрема , відповідно до Рег

селення , фахівці , вчені , представ

ламенту міської Люботинської

ники інших органів місцевого са

ради за їі рішенням можуть від бу-

моврядування, ЗМІ

64

[4] .
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Відкритість діяльності місце

ності владних структур, а й допо

вих рад забезпечується також

магають залучати громадян до

шляхом ін формування населен

прийняття рішень і розв'язання

ня про роботу тимчасових конт

проблем , які матимуть значний

роль них комісій , президій (ко

вплив на г~омаду.

легій) обласних , районних рад ,
керівникі в

і

посадових

осіб

Отже , принцип гласності , по
кладений в основу функціонуван

органів місцевого самоврядуван

ня місцевих рад , знаходить свій

ня , депутатів . Для цього викори

прояв у відкритому характері ро

стовуються такі форми підготов

боти цих органів , їх структурних

ки й оприлюднення інформації, як

підрозділів і посадових осіб , у

про ведення прес-конференцій,

відкритості процесу підготовки і

брифінгів, інтерв ' ю , «круглих

прийняття рішень, а також у мож

столів», публічних громадських

ливості отримання широкою гро

обговорень, випуск і розповсюд

мадськістю повної й достовірно·/

ження бюлетенів , прес-релізів,

інформації про різні аспекти

оглядів, інформаційних збірників

ціяльності владних інституцій на

тощ о .

місцевому рівні. Вітчизняне зако

З метою підтримання постійно

нодавство фрагментарно закріп

го ін формаційного обміну між на

лює гарантії додержання вказа

сел енням і представницькими

ного принципу органами місцево

органами місцевого самовряду

го самоврядування , що зумовлює

вання при деяких радах функціо

різноманітність підходів до його

нують громадські ради , до скла

нормативного врегулювання ак

ду яких входять члени територі

тами локального характеру. У

ально"/ громади, провідні науковці

зв ' язку з браком законодавчого

й кваліфіковані фахівці-практики ,

регламентування вказаного пи

юристи, виробничники , представ

тання реалізація принципу глас

ники органів управління та гро

ності в системі форм безпосеред

мад ських організацій. Такі інсти

ньої демократії на місцевому

туці йні форми реалізації принци

рівні, залишається проблемою,

пу гласності на місцевому рівні не

що може бути одним з перспек

тільки сприяють інформуванню

тивних напрямків подальших на

жителі в про різні сторони діяль-

укових пошуків.
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0.8.

Роздайбіда, канд. економ. наук, доцент,

0.8.

Білінська, здобувачка

при кафедрі аграрного права

Націонапьна юридична академія України
імені Яроспава Мудрого, м. Харків

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

АГРАРНИХ ВІДНОСИН ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ

Генеральна Асамблея ООН,

прийнявши

60 років тому Загаль

цю, заробітну плату, охорону здо

ров'я, соціальне забезпечення в

ну декларацію прав людини, про

старості тощо залишаються поки

голосила їІ основним орієнтиром

що багато в чому декларативни

у забезпеченні прав та свобод

ми, достатньо повно нереалізова

людини для всіх народів і держав.

ними, особливо в аграрному сек

Декларація не стільки закріпила

торі економіки країни .

права людини, скільки поставила

Реалізація найістотніших

на порядок денний їх існування,

прав людини, згідно з якими ко

необхідність захисту, визначила

жен має право на достатній жит

завдання їх визнання й ефектив

тєвий рівень для себе і своєї сім'ї,

ного забезпечення в кожній дер

що включає належне харчування,

жавr.

одяг. житло, (ст.

48 КонституцїІ),

Більшість проголошених прав

значною мірою забезпечується

і свобод , що містяться в Декла

продукцією сільського господар

рацН, знайшла відбиття в Консти

ства. Агропромисловий комплекс

туцїІ України. Проголошення низ

кра·Іни має пріоритетне значення

ки соціально-економічних, грома

у формуванні продовольчих ре

дянських , політичних, культурних

сурсів держави, забезпеченні по

прав і свобод створило правові

треб населення продуктами хар

передумови для самореалізацїІ

чування й сировиною для пере

особистості в Українській дер

робної промисловості, що набу

жаві, що в той же час ще не ро

ває вирішальної ролі в гаранту

бить їх правовою реальністю для

ванні продовольчої безпеки краї

їІ громадян. Насамперед, це сто

ни, розвитку внутрішнього й зовніш

сується прав і свобод економіч

нього аграрного ринку, поліпшенні

них і соціальних . Гарантовані
Основним Законом права на пра-

матеріального добробуту й жит
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Отже, він є основною цариною

дукту, формується три чверті

створення жипєдіяльних умов не

фонду споживання , питома вага

тільки для мешканців села, а й

у фонді продовольчих товарі в

для всіх людей, незалежно в якій

становить

-

матеріальній , обслуговуючій

або духовній суспільній діяль

ності -вони знаходяться. Цим і
зумовлюється

висока

акту

96%, а його продукція

є однією з основних статей екс
порту

[12, c.S, 6].

Проте , незважаючи на масш
табність вітчизняного агропро

альність проблеми вдосконален

мислового комплексу, сільське

ня аграрних відносин на нині

господарство країни залишаєть

шньому етапі розбудови неза

ся неефективною галуззю націо~

пежної, суверенної держави.

нальної економіки . Причин тако

У наш час в Україні відбува

го становища чимало . Основна з

ються складні соціально-еко

них полягає в тому, що здійсню

номічні процеси розвитку й удос

вана протягом

коналення ринкових відносин в

ності аграрна реформа не завж

17 років незалеж

усіх галузях національної еконо

ди має достатнє наукове об(рун

міки. Це стосується насамперед

тування. На жаль , належної за

аграрного сектора, бо в ньому

гальнодержавної програми ради

створюються передумови й мож

кального реформування аграр

ливості для здійснення ринкових

них відносин в Україні своєчасно

перетворень в усіх секторах еко

не було розроблено . Це істотно

номіки , оскільки наша держава

позначилося на змісті , формах і

значною мірою аграрна . Але його

методах аграрної реформи , що

відсталість від сучасного світово

зумовило їі спонтанний характер

го рівня не впливає на досить

і як результат

вагомий загальний потенціал

тивність . З урахуванням цього ,

- низьку ефе к

цього сектора економіки в країні .

фахівці з аграрних питань розроб

Так, за даними Держкомстату Ук

пяють фундаментальні засади

раїни останній включає майже 42

наукового забезпечення цієї ре

млн . га сільськогосподарських

форми . Важливими щодо цього є

угідь , причому найродючіші чор

наукові

дослідження

таких

ноземи знаходяться саме в нашій

вітчизняних учених-аграрникі в ,

кра'іні . В агропромисловому ком

як В./. Андрейцев , АЛ . Гетьман ,

плексі зосереджено близько ЗО%

В.П . Жушман , П . Ф . Кулинич ,

основних виробничих фондів ,
працює майже третина населен

0 .0 . Погрібний , П . Т. Сабл у к ,
8 . 1. Семчик , А . М . Статівка ,

ня , зайнятого в народному госпо

М . 8. Шульга , 8 . Ю . Уркевич ,

да рстві , виробляється бл изько

8 .8 . Юрчишин , 8 .3 . Янчук та ін.

40% валового національного про-
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наукових досліджень і публікацій

но розвинених країнах у тій чи

не дозволяє вважати проблему

ін ш ій формі ринок поєднується з

регулювання аграрних відносин у

державним регулюванням еконо

сучасній Україні вичерпаною ,

міки . Відомий економіст сучас

тому що в нинішніх наукових до

ності,

робках недостатньо повно , з на

премії П . Самуельсон вбачає еко

лауреат Нобелівської

шого погляду, висвітлюються пи

номічну роль держави у вико

тання сутності й особливостей

нанні нею 3-х основних функцій

державного регулювання аграр

-забезпечення (а) ефективності

них відносин, його основних

економічної системи , (б) їІ спра

форм, методів тощо .

ведливості і (в) стабільності

Ринкова економіка , як і ринок,

с.

[1 З ,

129].

має позитивні й негативні риси . Її

Щодо визначення державно

перевагою є те , що вона спрямо

го регулювання економіки, то його

вана на задоволення споживчо

сутність , форми , методи й обсяг

го попиту й постійно зростаючих

неоднозначно трактуються у фа

потреб людей, забезпечення без

ховій літературі . Це або встанов

дефіцитного розвитку всієї еконо

лення й забезпечення державою

міки і створення внутрішніх сти

загальних правил поведінки

мулів до високої ефективності

суб'єктів суспільних економічних

господарської діяльності

відносин та їх коригування

на

[9,

мікрорівні. Однак існує багато

с.

проблем, які конкурентний ринок

но адміністративно-правові засо

вирішити не в змозі . Це , наприк

би регулювання

56], або імперативні й переваж
(12, с.В] .

лад, гарантування соціально-еко

У новій «Енциклопедії сучас

номічних прав кожної людини ,

ної України» державне регулю

забезпечення екологічної безпе

вання визначено як комплекс за

ки суспільства, розвиток фунда

ходів державних органів і місце

ментальної науки , боротьба з

вого самоврядування, спрямова

інфляці єю й монополізмом та ін .

них на виведення соціально-еко

Те, чого не вирішує ринковий

номічного розвитку села , умов

механізм , залишається цариною

проживання і праці сільського

економічної діяльності держави .

населення на рівень розвинених

Світовий досвід говорить, що так

країн св іту

званої чистої моделі ринку, коли

літературі державне регулюван

[7, с. 151].

У юридичній

економічн а рі вновага досягаєть

ня аграрних відносин трактуєть

ся тільки дією саморегульовано

ся як економічний вплив держа

го цінового механізму («не види

ви на виробництво , переробку й

мої руки», за А. Смітом) , сьогодні

реалізацію сільськогосподарсько·І

майже не існує, й у всіх економіч-

продукції, сировини й продоволь-

2008/99

69

ства , а також на виробничо~техні~

вноваження державних орган і в

чне обслуговування й матеріаль~

влади зазнали принципових змін ,

но-технічне забезпечення агро

пов ' язаних з відходом від вико

промислового виробництва

[4 ,

нання організаційно-виробничих ,

під цим понят

контрольно-розпорядчих та інших

с.

21 ]. Доцільніше

т ям ,

вважаємо ,

розуміти су

купність форм і методі в цілеспря

невластивих їм функцій .
Сл і д відзначити , що різн і

мованого впливу державних ус

вчені дають своє тлумачення при

танов та організацій на розвиток

чин необхідності державного ре

економічної системи для 'іі стабі~

гулювання аграрних відносин .

л ізації й пристосування до зміню

Так, П . І. Гайдуцький пояснює цю

ваних умов ,

необхідність 2-ма причинами :

як

це тлумачить

«Економічна енциклопедія»
с.

[6 ,

диспаритетом цін на сільськогос
подарську продукцію і значним

17].
Сьогодні в України реалізація

коливанням цін на останню в те

економічних функцій держави

риторіальному розрізі й у ди

має деякі свої особливості . Пе

наміці

рехід від централ ізовано-плано

[3, с . 25].

Н . І. Шиян (думку якого ми по

вих методів до функціонально

вністю поділяємо) , аналізуючи

р егулятивного забезпечення

дане положення , звертає увагу на

відтворювальних процесів в аг

наступні моменти:

рарному секторі економіки було
започатковано ще в

1)

чинники , що пояснюються

р. з

природними умовами сільсько

п рийняттям відповідних законо

господарського виробництва , на

1991

давчих актів , згідно з якими дер

явністю такого особливого ресур

жава в особі своїх інституті в маnа

су, як земля , й сезонністю робіт у

здійснити комплексне й послідов

рослинництві . У більшості ви

не вирішення З~х взаємопов ' яза~

падків вони уповільнюють круго

них завдань : а) забезпечити про~

обіг фондів , зумовлюють викори

цес . реформування аграрних

стання техніки у відносно корот

в ідносин і приватизацію об ' єктів

кий строк , тому тут і спостер і

державної власності ; б) сформу

гається така низька фондовідда

вати і нфраструктуру сучасного

ча . Для аграрного виробництва

ринку ; в) привести у відповідність

характерно потенційно великий

до вимог законів ринку форми ,

ризик і слабка привабливість

методи й засоби регулювання

і нвестування ;

означеного сектора економіки .

2)

ЧИННИКИ , ЩО ПОЯСНЮЮТЬСЯ

Інакше кажучи , з проголошенням

специф ічністю ціноутворення на

курсу на побудову соціально орі 

сільськогосподарську продукцію ,

єнтованої ринкової економіки по-

а саме : мала еластичність зв 'яз-
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ку між попитом і пропозицією, ти

тут необхідне й державне регулю

пове перевищення останньої над

вання.

попитом , що вимагає формувати

При здійсненні сучасної аг

ринкові ціни нижчими від цін

рарної реформи внаслідок по

рівноваги . У цьому напрямку діє

слаблення державного регулю

низька монополізація сільського

вання розвитку сільського госпо

господарства й висока- у першій

дарства й усього агропромисло

і третій сферах агропромислово

вого комплексу порушення пари

го комплексу;

тету цін на сільськогосподарську

З) низький ступінь монополі

та промислову гірадукцію набуло

зації й концентрації сільськогос

стійкої тенденції до зниження об

подарського виробництва по

сягів аграрного виробництва й

рівняно з іншими сферами еконо

руйнування матеріально-техніч

не

ної бази галузі, погіршення фінан

обхідність його підтримки й захи

сового становища сільськогоспо

сту товаровиробників від високо

дарських виробників . Тільки ос

монополізованих галузей промис

танніми роками намітилося дея

ловості;

ке збільшення виробництва зер

міки ,

чим

пояснюється

чинники, зумовлені суспіль

на й соняшнику. Поки що не вда

ними інтересами, незамінністю

пося стримати процес скорочен

виробленої сільськогосподарсь

ня поголів'я тварин і продукції

кої продукції в життєдіяльності

тваринництва

4)

[11 , с . 52].

людини й усього суспільства. Ось

Сільському господарству Ук

чому аграрне виробництво є ос

раїни було заподіяно величезних

новною цариною забезпечення

збитків під час насильницької ко

продовольчої й сировинної неза

лективізації

лежності і значною мірою націо

ного голодомору, непродуманої

нальної безпеки ;

аграрної політики за часів пану

1929-1932 рр . ,

штуч

необхідність екологізації

вання командно-адміністративно"!:

сільськогосподарського вироб

системи й волюнтаристських аг

5)

ництва

[15, с.43].

Наголосимо , що сільське гос

рарних реформ 90-х років ХХ

початку ХХІ століть . Унаслідок

подарство є відносно статичною

цього найбагатша чорноземами

галуззю, яка повільніше інших

країна, яка , за даними ООН, може

пристосовується до змінюваних

прогодувати

економічних і технологічних умов .

можна забезпечити повної мірою

Іншими словами , воно , будучи

власне населення

особливою галуззю економіки, не

1 млрд. осіб , неспро
[12,

с . 1 0].

Ось чому основними поточни

може регулюватися чисто ринко

ми завданнями державного регу

вими силами попиту й пропозиції;

лювання є зупинення негативних
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явищ в аграрному секторі еконо

й підтримка цін , державне регу

міки й забезпечення умов наро

лювання земельних, зовнішньо

щування виробництва сировини

економічних відносин, участь у

й продовольчих ресурсів. У зв'яз

відтворенні робочої сили тощо

ку із цим на сучасному етапі про

с.11 ].

[3,

ведення аграрної реформи особ

Важливою є роль держави у

ливо потрібне матеріально-техні

формуванні правових засад роз

чне , наукове , правове,методоло

витку економіки АПК. Із цією ме

гічне, фінансове й інформаційне

тою вона визначає правовий ста

п· забезпечення. У цьому полягає

тус підприємств різних форм

запорука '(і успіху, бо альтернати

власності й організаційно-право

ви їй

вих форм господарської діяль

немає .

Реформа

має

здійснюватися в інтересах селян

ності, регламентує відносини між

і самими селянами.

виробниками й споживачами

Для здійснення багатоаспек

сільськогосподарської продукції

тних економічних функцій держа

та ін. Спираючись на економічне

ва використовує певні засоби й

законодавство,

важелі . Головні з них, що засто

роль арбітра у сфері господарсь

совуються у світовій практиці, є :

ких відносин, виявляє випадки

(а) державне прогнозування ,

незаконної діяльності і вживає

індикативне планування й про

відповідних заходів до поруш

грамування аграрного виробниц

ників.

тва ; (б) держзамовлення й держ
закупки сільськогосподарської

вона

виконує

Правове регулювання

-

це

діяльність держави та ·п органів

продукції , субвенції, цільова

усіх рівнів по закріпленню обо

фінансова підтримка аграрного

в 'язкових до виконання юридич

виробництва, механізм підтрим

них норм (правил) поведінки еко

ки ринкових цін або доходів

номічних суб'єктів. Його предме

сільськасподарських товарови

том стосовно економіки служать

робників, податкові й аграрні

відносини : (а) міждержавою (дер

пільги для аграрних підприємств.

жавними органами) й суспільством ,

Через диференціацію ставок по

громадянами , суб'єктами госпо

цатків країна може стимулювати

дарської діяльності ; (б) «всере

впровадження у виробництво

дині» держави між їі органами з

досягнень науково-технічного

приводу розподілу їх повнова

прогресу й ефективну структур

жень і визначення їх правового

ну перебудову в АПК, інновацій

статусу ; (в) між суб ' єктами госпо

ну ді яльність . До пріоритетних

дарської діяльності . Держава виз

завдань держави

начає законні , так би мовити , пра

в аграрному

секторі належать : упорядкування

72

вила

гри ,

що

впорядковуют ь
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відносини між усіма суб ' єктами

України

секторі економіки .

[8 , с.4] .

Вагоме значення в держано

ринкових відносин в аграрному

му регулюванні аграрних відно

Аграрне законодавство

-

син мають такі Закони України:

одна з провідних галузей законо

«Про основні засади державної

давства України , сукупність пра

аграрної політики на період до

вових актів , що впсрядковують

2015 року» від 18 жовтня 2005 р .
[1 О; 2005. - Ng 45. - Ст. 2826] ,

аграрні відносини. Основними
джерелами (формами) правово

«Про

го регулювання аграрних відно

сільського господарства України»

син в Україні виступають: Консти

від

24

червня

туція України й Закони України;

NQ

ЗО .

-

укази й розпорядження Прези

тетність соціального розвитку

дента України; постанови та інші

села та агропромислового комп

акти Верховної Ради ; постанови

лексу в народному господарстві»

й

від

розпорядження

Кабінету

державну

Ст.

2004
1987],

підтримку

р.

[1 О; 2004.-

«Про пріори

(мі ністерств, відомств); норма

17 жовтня 1991 р. [2; 1992.NQ 32.- Ст. 453], «Про сільсько
господарську кооперацію» від 17
липня 1997 р. [2; 1997.- NQ 39.-

тивні акти місцевих державних

Ст. 261] та ін .

Міністрів України ; нормативно
правові акти центральних органів

адміністрацій та органів місцево
го самоврядування

[1,

с . 15].

Наші уявлення про основні
пріоритети подальшого вдоскона

Першоджерелом усієї право

лення аграрних відносин пов'я

вої системи, зокрема, галузі аг

зані з напрямками сучасно·і аграр

рарного права, є Конституція Ук

ної реформи, як-от:

раїни

1996

р. як Основний Закон

держави. Згідно з їі ст.

8

у країні

1)

удосконалення відносин

власності (володіння, користу

визначається й діє принцип вер

вання й розпорядження) на зем

ховенства права . Конституція має

лю та інші засоби виробництва ;

найвищу юридичну силу. Закони

2)удосконалення структури

та інші нормативно-правові акти ,

аграрного виробництва й розви

які приймаються, мають відпові

ток нових організацій но-правових

дати їй. Норми законів кожної га

форм господарювання на селі;

лузі повинні розглядатися крізь

З) реформування ціноутво

призму цього Основного Закону.

рення з метою досягнення пари

Отже, закони та інші нормативно

тету цін на сільськогосподарську

правові акти, що регулюють аг

продукцію й промислові засоби

рарні відносини, служать джере

виробництва ;

лами аграрного права, оскільки

вони відповідають Конституції
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4)

розв'язання соціальних

проблем на селі шляхом забез-
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печення соціальної спрямова

ності.

ності агарних перетворень в еко

сільськогосподарське виробниц

Село

номіці;

тво, а й шляхи, газо-й водопос

-

це

не тільки

інтеграція аграрного зако

тачання , каналізація, зв'язок, ме

нодавства України до європейсь

дицина, освіта, побутове обслу

ких стандартів і міжнародні угоди

говування і т.д.

5)

й договори в аграрному секторі.

Тому Україні потрібна аграр

За сучасних умов суттєва

на реформа , яка забезпечить

державна підтримка необхідна

комплексний підхід до розвитку

саме селу як соціально-еко

села, за якого в центрі уваги сто

номічній структурі, фундаменту

ятиме

нації, джерелу їі культури й духов-

сільській місцевості .
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ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ НЕДОГОВІРНИХ
ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Напередодні 60-ї річниці За

го необхідна систематична класи

гальної декларації прав людини

фікація недаговірних зобов ' я

доцільним є звернення до про

зань . Вирішення цього питання

блем зобов'язального права.

ускладнюється

Низка статей декларації закріп

відміну від зобов'язань договір

тим ,

що ,

на

лює приватні права людини. Зок

них , які підставою виникнення

рема , ст.

передбачає , що ко

мають договір , зобов'язання не

жен має право володіти майном

договірні пораджуються різнома

як одноособово , так і спільно з

нітними юридичними фактами за

17

закріплює право

межами останнього. Серед них

людини на вільний розвиток в

особливе місце посідає односто

економічній сфері

ронній правочин як вираження

інш ими , а ст.

22

[8,

с.

8, 9].

Ре

алізація зазначених прав немаж

волі однієї сторони (одного чи

пива без їх належного врегулю

декількох суб'єктів права).

вання в національному законо

За влучною констатацією

давстві. У даному разі йдеться

Р. Ієрінга, за допомогою система

саме про зобов'язальне право,

тичної класифікації матеріал кож

яке регламентує динаміку майно

ної науки розподіляється не лише

вих відносин , а також визначає

за місцем його знаходження , а й

правові моделі· поведінки особи

з певних міркувань за доцільністю

стості в приватно-правовій ца

його зазначення окремими дета

рині . У Цивільному кодексі Украї

лями , щоб його можна було зно

ни вперше в книзі «Зобов'язаль

ву легко знаходити. Така систе

не право» разом з підрозділом

матична класифікація містить у

«Договірні зобов 'язання» виділе

собі (часто у формі таблиці) відо

но й підрозділ «Недоговірні зобо

мості про те , чим дійсно кожен

в'язання», який містить норми ,

предмет або поняття пов'язуєть

присвячені окремим видам таких

ся з усім організмом даної науки ,

зобов'язань . Для ефективного їх

тобто є родовідним древом по

застосування, відокремлення од

нять

ного правового інституту від інша-
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[1 З ,

с.

335].

Проблему класифікації не-

75

договірних зобов ' язань у науці

й недогові рні . Стосовно недагов

цивільного права України не мож

ірних він обмежується переліком

на вважати вирішеною , хоча вона

зобов'язань , урегульованих у ЦК

постійно привертає до себе по

України без їх групування . При

гляди вчених. Так , РО . Стефан

класифікації зобов ' язань залеж

чук і С.В . Нижний при побудові

но від підстав виникнення вчений

системи зобов ' язального права

називає недаговірні як засновані

віднесли зобов ' язання з односто

на заподіянні шкоди іншій особі ,

ронніх правочинів до договірних ,

збереженн і майна за рахунок

а серед недаговірних зазначили

іншої особи без достатньої пра

зобов 'язання : (а) по рятуванню

вової підстави тощо , але зовсім

здоров ' я й жипя фізичної особи ,

не просувається далі [16 , с. 150,
151]. Є . О . Харитонов і 0 .1. Ха

( б) зі створення загрози жипю ,
здоров ' ю людини й майну особи

ритонова не перелічують в одній

фізичної або юридичної, (в) деліктні

класифікації види недаговірних

й (г) кондиційні зобов 'язання

[17,

зобов 'язань , але окремо висвіт

с.

189]. В . М. Самойленко не на

люють недаговірні регулятивні

водить переліку класифікаційних

зобов ' язання (внаслідок односто

груп усіх недаговірних зобов ' я

роннього правочину

зань , а вказує серед підстав їх

жипя , здоров'я , майна фізичної і

виникнення

як односторонню

юридичної особи та ін . ) , розгля

-

рятування

волю їх учасників (публічну обіцян

дають охоронні недаговірні пра

ку винагороди , вчинення дій у

вовідносини. Останні , на їх дум

майнових інтересах іншої особи

ку, виникають у випадку порушен

без "іі доручення} , так і настання

ня так званих абсолютних цивіль

юридичних фактів, передбачених

них прав і невиконання загально

законом . До останніх він відно

го обов ' язку не завдавати шкоди

сить так звані охоронювальні зо

цивільним правам та інтересам

бов 'язання рятування здоров ' я й

іншої особи. До них вони відно

життя фізичної особи , майна

сять зобов ' язання : (а) з відшко

фізичної або юридично·; особи ,

дування шкоди ; (б) із захисту від

створення загрози жипю , здоро

створення загрози жипю , здоро

в ' ю , майну фізичної або юридич

в ' ю , майну фізичної або юридич

ної особи , з відшкодування шко

ної особи ; (в) що виникають внас

ди , набуття й збереження майна

лідок безпідставного збагачення

без достатньої правової підстави

[15, С . 285-295).

[12 , с . 355]. Є.О . Мічурін систему

Підводячи підсумок аналізу

зобов ' язального права поділяє на

розробки питання , наголошуємо

загальну і спеці альну частини ;

на тому, що в цивільному праві

другу- на зобов 'язання договірн і

бракує суцільної класифікації не-
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договірних зобов ' язань . Саме

недаговірні зобов 'язання не ви

завдання розібратися з цією про

черпуються лише тими , що вини

галиною в ньому й має на меті

кають з односторонніх право

дана стаття .

чинів , тому що їх підставами мо

Класифікації недаговірних
зобов'язань загалом приділяєть

жуть бути ще й адміністративні
акти , юридичні вчинки .

ся менше уваги , ніж класифікації

Є.О . Харитонов і Н . О . Сані

договірних. Цікаво , що таке ста

ахметева поділяють недаговірні

новище притаманне й російській

зобов ' язання на ті , які виникають

цивілістиці . Один з їі представ

внаслідок правомірних дій, і ті, що

ників Є . А. Суханов підкреслює ,

з 'являються через правопоруше

що менш ретельно систематизу

ня. Правомірними діями можуть

ються недаговірні (правоохо

бути односторонні правочини ,

ронні) зобов ' язання, серед яких

юридичні вчинки , акти цивільно

виділяються

деліктні і

го стану. Наприклад, рятування

зобов ' язання з безпідставного

майна , життя і здоров'я громадян ,

збагачення

ведіння справ без доручення ,

типи

2

[7, с. 22].

-

М.Д . Єгоров

в недаговірних зобов 'язаннях ви

публічна обіцянка винагороди ,

окремлює теж

укладення шлюбу тощо (глави

2

групи

-

зобов'я

ЦК України та ін.). Право

зання з односторонніх правочинів

78-80

та охоронні

Що ж сто

порушення породжують зобов ' я

сується точки зору Є . А. Сухано

зання створення загрози життю ,

ва , то треба враховувати , що за

здоров'ю людини, майну фізичної

підставами виникнення зобов'я

або юридичної особи, завдання

[6,

с.

576].

зань учений поділяє їх на З групи

шкоди , безпідставного збагачен

(зобов'язання (а) з договорів та

ня тощо (глави

інших правочинів, (б) з неправо

ни)

81-83 ЦК Украї
[14, с. 415] . Так вважає й

мірних дій , (в) з інших юридичних

М . М. Сібільов , на думку якого не

фактів), хоча вони в ЦК України

договірне зобов'язання виникає

поділяються на

як це ро

на підставі або правомірних дій

бимо ми . Класифікація , наведе

особи (правочинів чи юридичних

2 групи ,

на М . Д . Єгоровим , на нашу дум

вчинків) , ~бо неправомірних , на

ку, має певні недоліки . По-перше ,

слідки за якими настають неза

його класифікаційні групи різно

лежно або навіть всупереч волі

порядкові : перша вказує на

цих осіб

підста ву виникнення зобов' язан
ня

-

односторонній правочин ,

[19 , с . 7].

Найбільше число критеріїв
класифікації недаговірних зобов

друга свідчить про функціональ

' язань запропонував російський

не його призначення. По-друге ,

цивіліст А.М . Михайлич :

цілком очевидно , що регулятивні

зв'язок з договорами ,

2008/99

(2)

(1)

їх

об'єкти

77

правової охорони , (З) підстави

поділяють норми права на регу

виникнення,

лятивні (правоустановчі) та пра

(4) характердії (без
діяльності), (5) суб'єктний склад,
(6) функціонально-цільове при
значення зобов'язань [20, с. 2831].

ляють регулятивну й охоронну. На

Вважаємо, що для класифі

думку Д.В. Бобрової, врегулюван

воохоронні

[9, с. 228].

Серед основних функцій ци
вільного права , як правило , виді

кації недаговірних зобов' язань

ня нових сфер сусп ільних відно

доцільно використати підхід тих

син , а значить , і впровадження

правників , які ведуть мову про

нових інститутів недаговірних зо

поділ цивільних правовідносин на

бов'язань свідчать про розширен

охоронні та регулятивні. Подібний

ня галузі застосування регулятив

науковий

ної й охоронної функцій цивіль

погляд

має своїм

під~рунтям загальнотеоретичне

ного права

вчення про такий поділ правових

полягає в тому, що нею охоплю

[3, с. 95]. Суть

першої

норм на регулятивні й охоронні,

ються відносини, які виникають з

а також цивілістичне уявлення

актів правомірної, дозволеної і , як

про

правило , соціально корисної

2

основні функції цивільного

діяльності суб ' єктів цивільного

права під цією ж назвою.

С.С . Алексєєв усі норми пра

права ; суть другої вбачається в

ва поділяє на регулятивні і пра

тому, що вона забезпечує юри

воохоронні. На його думку, до

дичну можливість захисту пору

перших належать приписи пози

шених суб'єктивних майнових чи

тивного регулювання (зобов'язу

особистих прав і сприяє їх певній

ючі , уповноважуючі , заборонні) ,

нормалізації

що забезпечують установлення

на якісну різнорідність недагові

певної поведінки шляхом надан

рних зобов'язань класифікувати

[18,

с.

19].

З огляду

ня учасникам суспільних відносин

їх на регулятивні й охоронні впер

суб'єктивних прав і покладення

ше запропонував російський

на них позитивних суб'єктивних

цивіліст В .А. Носов

обов 'язків ; до правоохоронних

[11 ,

с.

14].

Таку ж класифікацію сприйня

-

приписи , спрямовані на визна

ли й сучасні українські цивілісти ,

чення поведінки суб'єктів шляхом

які досліджують окремі види не

регламентації механізмів держав

договірних зобов' язань

но-п римусового випливу у формі

Зокрема , М . М . Сібільов теж нази

санкцій , їх підстав , характеру, об

ває

2

[2,

с.

7].

групи недаговірних зобов'

[1 , с. 102-110]. Такої ж думки

язань- регулятивну й охоронну і

й теоретики права- В .Д. Ткачен

проводить поділ останньої на

ко й

Яковюк, які залежно від

декілька видів . Це зобов 'язання :

функціональної спрямованості

(а) з відшкодування шкоди , (б) зі

сягу
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створення загрози життю , здоро

З нашого погляду, найбільш

в'ю , майну фізичної або майну

прийнятний вигляд має класифі

юридичної особи, (в) з набуття,

кація недоговірн~1х зобов 'язань ,

збереження майна без достатньої

що містять

правової підстави . Зобов'язання

й охоронні.

2

групи

-

регулятивні

з відшкодування шкоди науко

До регулятивних належать

вець поділяє на такі підвиди , як

зобов'язання , що виникають з

зобов'язання з відшкодування

односторонніх правочинів , актів

шкоди ,

разі

публічної влади та юридичних

здійснення особою права на са

завданої:

(а)

в

вчинків . У свою чергу, цей вид

мозахист, (б) органом державної

поділяється на підвиди. Серед

влади , органом влади АРК або

зобов'язань, що виникають на

органом місцевого самовряду

підставі односторонніх право

вання , (в) незаконними рішення

чинів , вирізняють зобов'язання з

ми , діями чи бездіяльністю орга

публічної обіцянки винагороди ,

ну дізнання, попереднього (досу

заповідального відказу й запові

дового) слідства, прокуратури

дального покладення в спадково

або суду, (г) малолітньою або не

му праві, вчинення юридичних дій

повнолітньою особою, (д) джере

у майнових інтересах іншої осо

лом підвищеної небезпеки , (е) в

би без їі доручення. Зобов'язан

результаті такої шкоди особа ста

ня з публічної обіцянки винагоро

ла калікою, їй ушкоджено здоро

ди існує у 2-х формах ; це публіч

в'я або спричинена смерть
с.

[19,

на обіцянка винагороди без ого
лошення кGнкурсу і за результа

13].
Аналізуючи ЦК Російської

тами останнього. До зобов'язань ,

Федерації, М.М. Голованов вирі

що випливають з актів публічної

зняє

5 видів недаговірних зобов 'я

влади, відносять зобов ' язання ,

зань, що виникають: (а) з одно

що стосуються безпосередньо

сторонніх вольових актів (публіч

актів цивільного законодавства

ний конкурс, публічна обіцянка

[20, с. 16] і рішення суду й адміні

винагороди , публічні торги) ; (б) із

стративних актів. Із юридичних

судових рішень, що встановлю

вчинків виникають зобов'язання

ють цивільні права й обов'язки ;

щодо вчинення дій у майнових

(в) з актів державних органів та

і нтересах іншої особи без їі до

органів місцевого самоврядуван

ручення , із знайдення загубленої

ня ; (г) внаслідок завдання шкоди ,

речі , затримання бездоглядної

безпідставного збагачення; (д) внас

тварини.

лідок подій , з якими закон пов'я

До охоронних належать зобо

зує настання цивільно-правових

в'язання по відшкодуванню шко

наслідків

ди - матеріальної й моральної, по

[4,

2008/99

с.

13].
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усуненню загрози життю, здоро

публічної обіцянки винагороди

в'ю, майну фізичної особи або

(без оголошення конкурсу або за

майну юридичної особи , з набут

його результатами) ; (б) з дій , учи

тя збереження майна без достат

нених без відповідних повнова

ньої правової підстави, а також,

жень (у майнових інтересах іншої

що виникають у зв'язку з пору

особи без їІ доручення, з рятуван

шенням особистих прав , пов'яза

ня здоров 'я й життя фізичної осо

них з творчою діяльністю .

би, майна фізичної або юридичної

Недаговірні регулятивні зобо

особи); (в) із заповідальних розпо

в ' язання можуть бути класифіко

ряджень (заповідальний відказ і

вані також залежно від мети , яку

заповідальне покладення).

ставить перед собою особа , яка

У подальшому потребує вирі

вчиняє односторонню дію. На

шення питання про вдосконален

нашу думку, вони можуть бути

ня класифікації недаговірних охо

поділені на зобов'язання: (а) з

ронних зобов'язань.
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На ціональна юридична академія України
імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ПРАВОВА ОХОРОНА БАЗ ДАНИХ:

РЕЖИМИ АВТОРСЬКО-ПРАВОВИЙ І «SUI-GENERIS»
Загальна декларація прав

го регулювання в цій сфері

[4] .

л юдини проголосила права кож

На сьогодні загальна страте

н ого брати участь у науковому

гія наближення України до ЄС

п рогресі , користуватися його бла

передбачає вдосконалення нор

гами , захищати моральні й мате

мативно-правової бази стосовно

ріальні інтереси щодо результатів

захисту прав на інтелектуальну

власних наукових, літературних

власність

або художніх праць , одержувати

БД гармонізація національних

У сфері охорони

[11).

й поширювати інформацію будь

систем законодавства має відбу

якими засобами . За сучасних

ватися на основі Директиви

у мов стрімкого розвитку ринку

.. ЄС

96/9/

Європейського Парламенту й

і нформаційних продуктів важли

Ради ЄС «Про правовий захист

вим є питання створення опти

баз даних» від

11

березня

1996

р.

мального балансу між можливі

(далі -Директива) . Імплемента

стю мати необхідний доступ до

ція їі положень національним за

і снуючих інформаційних систем,

конодавством

банків даних і ефективним захи

2008

р.

запланована

з

[1 0].

стом прав їх створювачів та влас

В Україні правова охорона БД

н иків. Певні питання захисту прав

як об ' єкта авторського права

н а бази даних (далі

БД) уже

встановлена Законом України

були предметом наукових дослі

«Про авторське право і суміжні

джень переважно в контексті ав

права» [З ;

торсько-правової охорони [Див .:

(дал і - Закон) . Але захист, визна

Окремі науковці

чений Директивою , є значно шир

5; 6; 8; 9; 12].

-

2001 . - N2 43. -Ст. 214]

п ропонують удосконалити такий

шим . Крім авторсько-правового

з ахист за рахунок інших охорон

режиму Директива надає розроб

н их режимів , зокрема , патентно

никам БД право

«sui

geпer i s»

й режиму конфі

( своєрідне право , право особли 

денційності інформаційних сис

вого роду) . Закон лише згадує про

го права
тем

[2, с . 93]

Одночасно вивча

цю форму охорони й зазначає ,

ються перспективи міжнародно-

[7 , с . 26J.

що авторським правом не охоро-
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няються ті БД , які не відповіда

а) будь-яка БД становить су

ють критеріям оригінальності й на

купність інформації (даних} , при

які поширюється право

«sui-

веденої в систему, складники якої

generi s» ( ст. 10) . Проте нац і о

п оєднані певною предметною га

наль не законодавство не містить

луззю й розташовані у в ідпов ід

положень , які

ному порядку ;

розкривали б

сутність цієї охорони й механізм

б) інформація , що складає

їі зд ійснення . Безумовно , це по

зміст БД за своїм характером

требує внесення відповідних змін

може становити охоронювані ав

д о законодавства й адаптац~

торським правом твори або інш і

й ого до положень зазначеної Ди

відомості, які самі по собі не є

ре ктив и. У зв ' язку з цим у даній

об ' єктами і нтелектуальної влас

статті планується дослідити пи

ності ;

тання щодо сутності й особливо

в) організація сукупності

стей авторсько-правового режи

інформації може мати різну

му охорони БД і режиму

«sui-

об'єктивну форму

- електронну,

generis» , їх співвідношення і сфе

письмову , форму картотеки ,

ри застосування , а також можли

тощо ;

г) інформація в БД організо

вості регламентації останнього в
національному законодавстві .

вана за певною схемою : за зада

Авторсько-правовий режим

ними критеріями вона підібрана

охорони БД засновано на тому,

й упорядкована , що забезпечує їі

що остання ( компіляція даних)

накопичення , збереження , швид

визнається об ' єктом авторського

кий пошук необхідних елементів ,

права і визначається як су

доступ і користування нею ;

купність творів , даних або будь

Д) ШВИДКИЙ ПОШУК і ДОСТУП ДО

якої і ншої незалежної інформації

складників БД здійснюється че

в довільній формі (в тому числі

рез спеціальні пошукові системи ,

електронній) , підбір і розташуван

що працюють на основі електрон

ня складових частин якої та їі впо

них (комп ' ютерних) або інших за

рядкування є результатом твор

собів (картотека , алфавітний до

ч ої праці , і складові частини якої

відник та інші).

є доступ н ими індивідуально і мо

У контексті авторсько- право

жуть бути знайдені за допомогою

во·і охорони БД цілком виправда

спец і альної пошукової системи

но розглядають як твори , які за

на основі електронних (комп ' юте

своїм режимом прирівнюються до

ра) чи і нших засобів (ст.

складених

1 Зако

творів ,

а

саме

ну) . Визначальними ознаками БД ,

збірників [Див .:

що в ідбивають їі сутність як об 'єкта

8,

охорони , є :

можна вирізнити сп ільні для БД

82

с.12 ;

5,

9, с . 135 ; 12, с . 151 ;

с.1 04

J. На

ці й п ідставі
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та інших збірників критерії охоро

не відповідають критерію творчо

ноздатності: (а) наявність творчої

го добору, координації, розташу

праці за добором, координацією

вання матеріалу.

або упорядкуванням змісту і

Питання наявності творчого

(б) відсутність порушення ав

складника при створенні БД є

торських прав на твори, що вхо

предметом наукових досліджень

дять до них як складники.

та узагальнень існуючого світово

- творчий

го досвіду. Зазначається про фор

характер БД- передбачає ство

Перший критерій

мування у світовій практиці 2-х

рення чогось нового і має відоб

підходів до вирішення питання

разитись на оригінальності й но

про оригінальність збірників . Пер

визні підбору, розташування або

ший пов'язує оригінальність із

впорядкування матеріалу. Існує

якістю витраченої праці у вигляді

багато реєстрів, що фіксують

належного вміння й зусиль . Тест

певні юридичні факти, виконую

на оригінальність у даному ви

чи в такий спосіб інформаційну й

падку

облікову функції. Вони створю

ту праці від розсуду людини, а

ються механічним шляхом , най

творчий їІ внесок потребує пев

-

це залежність результа

частіше в хронологічному поряд

ної винахідливості й новаторсько

ку, з надходженням нової інфор

го мислення. Другий підхід , який

мації (наприклад, різноманітні

застосовується, приміром, у Бри

офіційні реєстри: власників неру

танїІ, спирається на кількісні по

хомого майна, договорів оренди

казники праці. Для визначення ,

земельних ділянок, юридичних

наприклад, оригінальності збірни

осіб тощо). Добір і розташування

ка достатньо встановити, що при

такої інформації в структурі БД не

його створенні докладено знач

вимагає творчих пошуків з боку

них трудових зусиль безвідносно

людини й не потребує інтелекту

до їх якісних характеристик

альних зусиль. Найчастіше для

с.

[6 ,

134-141].

цього застосовуються вже ство

Аналіз українського законо

рені комп'ютерні програми, що

цаества свідчить , що визначаль

полегшують фіксування такого

ним у розумінні творчості є на

матеріалу, забезпечують його

явність інтелектуального проце

схоронність і швидкий пошук у

су ; отже, застосовується якісний

БД. Важливо підкреслити , що ці

критерій оцінювання праці . Тому

програми становлять окремий

все те, що не вимагає інтелекту

самостійний об'єкт авторсько

альної діяльності , творчого пошу

правової охорони . Таким чином,

ку, розумового аналізу людини , не

БД, що створюються саме таким

може вважатися творчістю . Про

механічним , нетворчим шляхом,

цес створення БД може склада-
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тися з різних етапів: збирання

му, структурована за новими кри

необхідної інформації, їІ загаль

теріями, що дало додаткові ко

ний і детальний аналіз, відбір

рисні можливості для користуван

необхідного із загальної маси,

ня нею або здійснення подаль

вибір критеріїв систематизації,

ших пошуків.

структування інформації, поділ їІ

Другим критерієм охороноз

на взаємопов'язані частини ,

датності БД є відсутність пору

організація пошукових систем

шення авторських прав на тво

для забезпечення індивідуально

ри, що входять до них як склад

го доступу до окремих складників

ники. Цей критерій не завжди тлу

та ін. Достатньо буде встановити

мачиться однозначно. Одні нау

творчий складник стосовно хоча

ковці вважають, що дотримання

б одного з видів діяльності: щодо

прав авторів , твори яких включе

або добору інформації, або їІ ко

но до збірника, є додатковою умо

ординації (тобто зведення ;цо

вою виникнення прав укладача

відповідності всіх елементів сис

[12,

теми й визначення взаємозв'яз

ця умова є необхідною саме для

с.150]. Інші ж відмічають, що

ку між ними) або їІ впорядкуван

користування укладачем

ня . Таким чином, творчо створе

торським правом на цей збірник.

ав

ною слід вважати БД, яка вклю

Інакше кажучи, за відсутності

чає в себе зовсім нову інформа

відповідних домовленостей з ав

цію, зібрану в результаті творчо

торами виключні права на збірник

го пошуку, осмислення, вивчення

(БД) хоча й виникають, але вони,

певних явищ, аналізу їх стосовно

так би мовити, заморожені, а їх

відповідності тим чи іншим кри

реалізація вважається незакон

теріям чи із застосуванням інших

ною

розумових функцій . Причому ме

чинного Закону з цього питання є

тод їІ систематизації може бути не

суперечливими, гадаємо, що ви

новим і не оригінальним: або ал

могу дотримання

[8,

с.12]. І хоча положення

авторських

фавітний показчик, або прийня

прав на складники збірника необ

тий у даній галузі класифікатор ,

хідно розуміти саме як умову ви

або хронологія знайдення нових

никнення авторсько-правової

елементів бази та ін. Охоронюва

охорони, а не умову реалізації

ною слід також вважати БД, по

виключних прав. Адже ні в якому

будовану на відомій раніше

разі (навіть умовно або тимчасо

інформацїІ чи поняттях (можли

во!) не можна визнавати охоро

во, навіть зведених у вже існую

нюваними об'єкти , створені з по

чу БД) , але яка була системати

рушенням інтелектуальних прав

зована в новий, оригінальний

інших осіб . Саме такий підхід сти

спосіб , приведена в нову систе-

мулює всіх створювачів дотрим у-
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ватися прав авторів уже на стадії

творчий внесок (як правило , до

створення об ' єкта , не відкладаю

вол і значний) у пошуки необхід

чи цього питання до часів вико

ної інформації, їі збирання , об

р истання збірників .

робку, систематизацію , аналіз ,

Особливістю авторсько-пра
вової охорони складених творів ,

упорядкування ,

впровадження

пошукових систем , розробку

у тому числі й БД, є те , що за об

спеціальних комп ' ютерних про

сягом вона не охоплює включені

грам , забезпечуючих функціону

до них дані чи інформацію й не

вання електронних БД , та ін .

зачіпає будь-яке авторське пра

Згадувана Директива , поси 

во на них . Авторові збірника (упо

лаючись на економічний склад

рядникові) належить авторське

ник проблеми й неможливість їі

п раво лише на здійснені ним

вирішити засобами авторського

підбір і розташування творів та

права , встановила додатковий

(або) інших даних , що є резуль

рівень охорони БД

татом такої творчої праці , як упо

generis» ,

рядкування. Отже авторське пра

захист саме вмісту БД і реалі

во пропонує механізм, який захи

зується шляхом надання розроб

щає творчий внесок, зусилля осо

никам прав , достатніх для запо

би , спрямовані на оригінальний

бігання несанкціонованому його

п ідбір , координацію або впоряд

використанню . При цьому не за

кування матеріалу через надан

перечується застосування

-

режим «Sui

який спрямований на

ав

ня авторських прав на БД в ціло

торської правової охорони . Таким

му. Виключних прав на зміст

чином , створюється дворівнева

і нформації, включеної до БД, упо

охорона баз даних : один рівень

рядник не має. Ось чому будь-яка

авторське право , яке охороняє

особа може скористатися нею

структуру БД , тобто підбір чи упо

для створення нової бази без от

рядкування вмісту останньої, що

ри мання дозволу попереднього

є інтелектуальним творінням ав 

у п орядника .

тора ,

Зазначена особливість ав

другий

-

режим

«s ui

geпeris» , тобто особливе право ,

по

що спрямований на охорону

с уті, і стала причиною пошуку

вм і сту БД від несанкці онованих

н ових , ефективніших правових

вилучень з неї чи повторного ви

т орсько-правової охорони ,

механ ізмів охоронИ інтересів упо

користання. Останній передбачає

рядникі в БД , причому не творчих ,

власн і критерії охороноздатності

бо вони достатньою мірою охоро

БД й окрему сукупність прав

н яються авторським правом ,

а

особливого роду. Існує думка , що

н асамперед комерці йних , пов 'я

авторсько-правовий рівень охо

з а н их з необхідністю захистити

рони спрямований на охорону
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БД , які відповідають критерію

вважався значним . Такі значні

ор и г і нальності ;

«sui

внески можуть характеризувати

рівень

generis» охороняє їх усіх незалеж

ся використанням фінансових ,

н о в ід їх відповідності умовам

професійних , технічних , організа

ор игі нальності

ц і йних ресурсів , спеціальних

[1 , с . 523 , 524].

Правова охорона баз даних в
режимі «sиі

знань , витрачанням часу й різно

generis» . Об ' єктом

манітних зусиль . Причому зна

охорони визнається БД (компіля

чущість може визначатися як які

ція) , тобто «зібрання незалежних

сними показниками (збирання

творів , даних чи інших матеріалів,

абсолютно нової інформації, при

які систематично чи методично

ведення їі в систему за допомо

в п орядковані і доступні індивіду

гою нових методик , запроваджен

ально за допомогою електронних

ня

чи інших засобів» (ст.

нових

пошукових

систем

1 Директи

тощо) , так і кількісними (з ураху

ви) . Якщо БД створена й функці

ванням тривалості , інтенсивності,

онує в електронній формі , мають

багатоланковесті проведеної ро

місце

різних об ' єкти охорони :

боти , їі масштабності , кількості

( а) БД як сукупність упорядкова

витрачених фінансових ресурсів,

н ої інформації і (б) комп'ютерна

чисельності залучених до проце

програма , що забезпечує функці

су створення бази фахівців та ін.).

2

онування цієї бази . Режим

generis»

«sui

на такі комп ' ютерні про

На відміну від авторського
права , охорона

«sui generis»

на

дається хоча й у зв'язку з внеском

грами не поширюється .

П і д охорону підпадають як

у збирання матеріалу, його підбір,

БД , що вміщують зібрання охоро

перевірку й упорядкування , але

нюваних творів, так і створені на

поширюється не тільки на резуль

основі використання незалежних

тат останнього , а й на всю БД у

матер і алів . Критерії охороноз

цілому, включаючи їі зміст. Таким

датності БД в режимі

«sui

чином , уся БД та їі значні части

а) матеріал має бути

ни захищаються від незаконного

впорядкований за відповідною

привласнення з боку користува

системою чи методикою і (б) до

ча або конкурента .

generis» :

будь-якого матеріалу БД може

В режимі «sui generis» БД

бути отримано окремий доступ .

підлягає охороні з моменту завер

Д ля р ежиму

gene г is» (на

шення процесу її створення,

відм і ну в ід авторського права) не

отже , не вимагається ні обнаро

вимагається , щоб систематизація

дування , ні публі кації , ні пере

й упорядкування матеріалу були

вірки стосовно охороноздатності ,
ні будь-якої офіційної реєстрацfі
об ' єкта . Суб ' єктом прав «sui

«sui

оригінальними . Достатньо , щоб
творчий внесок у створення БД
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geпe~s» визнається розробник

захищен і засобами паралельно

БД - особа, яка проявляє ініціа

існуючої авторсько-правової охо

тиву і йде на ризик, здійснюючи

рони , яка поширюватиметься на

і нвестиції (в широкому розумінні

БД в цілому. У даному ви пад ку

цього слова : фінансові , трудові ,

вбачається недоцільним надання

технічні та ін.) у {і створення , а

працівникові прав

значить , і несе відповідальність

щодо {і вмісту, бо це вимагатиме

за кін цевий продукт. Особи , які

узгодження з ним питань стосов

безпосередньо виконували техні

но обсягів і способів використа н

чну, організаційну, розумову чи

ня БД і конкретних користувач і в .

і ншу роботу по збиранню , пе

Це може загальм увати процес

рев і рці , упорядкуванню інфор

введення бази в господарський

«sui generis»

мації з метою об'єднання й сис

оборот і тим самим зашкодити

тематизації їі у БД , не визнають

економічним інтересам розробни

ся розробниками, якщо вони не є

ка .

носіями ініціативи й інвестиційних

Згідно з Директивою розроб

ризиків їі створення. Це стосуєть

ник БД наділяється тільки майно

ся як найманих працівників, які

вими правами. Сфера моральних

ви конують свої трудові функції,

(немайнових) прав залишається

так і залучених на договірних за

за межами

«sui geпeris»

й ре гла

садах спеціалістів чи спеціалізо

ментується авторським правом .

ваних організацій . Директива за

Як бачимо , «особливе право »

пишила на розсуд національного

покликано забезпечити гарантії

законодавства питання щодо роз

пише його економ іч них інтересі в ,

поділу прав між розробником і

захищаючи результат різнома ні

його працівниками , які виконува

тних інвестицій розробника у

пи роботу по створенню БД. До

створення БД , причому незалеж

пускається закріплення положен

но від наявності чи відсутності

ня , що в разі створення останньої

творчого внеску і не прагнучи за

працівником при виконанні ним

хистити наявні творчі складники.

службових обов'язків або спеціаль

За характером ді й , що станов

них вказівок работодавця, ос

лять зміст цього п рава , можна

танній має право на здійснення

вирізнити

2

його види : (а) право

всіх економічних прав щодо БД,

на витягнення всього або знач

якщо інше не передбачено кон

ної частини вмісту БД і (б) пра

трактом. Зазначена рекоменда

во на повторне використання

ція є цілком прийнятною для вве

всього

дення в українське законодав

вмісту БД Ці права слід розгля

чи

знач н ої частин и

ство , оскільки особисті творчі

дати як самостійні , оскільки вони

внески працівників можуть бути

дають змогу розробнику пере-
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шкоджати як сукупності зазначе
них дій , так і окремо кожній з них .
Що стосується першого виду

права . Термін «витягнення» визна

тивою

визначено ,

що

перш

продаж копії БД власником

n

чи з його згоди вичерпує право
контроль за перепродажем

чається в Директиві як постійна

копїі. Іншими словами , якщо

чи тимчасова передача всього

ший продаж копїі БД, яка вміщ

вмісту БД чи ії значної частини

всю або значну частину оригі

іншому носієві інформацІ/" в будь

лу, було здійснено законним

який спосіб і в будь-якій формі.

хом (самим розробником або

Це право поширюється на дії по

його дозволу іншою особою),

створенню копії всієї БД або

дальший·,-; перепродаж не п

·,-;

значно"і частини на аналогічному

бує додаткових дозволів і

чи іншому матеріальному носієві

може бути заборонено розробн

незалежно від того , створені вони

ком оригіналу.

як тимчасові чи для постійного

Не визнається самостійн

користування . Визначення части

об'єктом незначна частина ба

ни бази як значно"і залежить від

проте охороняється їх сукупні

якісних і (або) кількісних показ

у випадках багаторазового й с

ників. Значна частина може бути

тематичного витягнення й

оцінена з позицїі кількості вміщу

вторного використання. Такі

ваної інформації, матеріальних,

прямо заборонені, якщо вони су

n

трудових або часових витрат на

перечать нормальній експлуа

Гі створення,

значущості по

тацїі БД чи невиправдано завд

рівняно з іншими частинами бази ,

ють шкоди законним інтерес&

·,-,.

можливості використання як ок

розробника. Подібне системаl"И'+і

ремої БД та ін. Для оцінки знач

не копіювання незначних частин

ної частини бази також пропо

може використовуватися з метою

нується враховувати зниження Уі

об'єднання ·іх у подальшому І

ринкової вартості як наслідок по

окрему БД або створення зн~

яви на ринку так званих комерцій

ної частини нової . Таким чином,

них замінників , створених на ос

заборона подібних дій захищає

нові значних частин бази оригі

розробника від розкраданнtt

нальної

[4,

с.

134].

LЦодо повторного викорис

вмісту БД частинами. У разі вчи·

нення зазначених дій розробни

тання- це значить будь-яку фор

кові не обов 'язково доводити на

му оприлюднення всього вмісту

явність шкідливого результату.

БД чи ії значної частини шляхом

Достатньо обфунтовано довести,

розповсюдження копій, здачі в

що таке багаторазове й система

найом, передачі в оперативному

тичне витягнення не є нормаль

режимі чи в іншій формі.. Дирек-

ною експлуатацією БД відповід-
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но до їf призначення, а тому дає

БД і стає доступним користува

nідстави передбачати незаконне

чеві перед початком роботи з ос

використання цих частин у май

танньою. Протидія вже розпоча

бутньому й в свою чергу вимагає

тому порушенню насамперед має

його попередження . Коли ж бага

здійснюватися шляхом вимоги

торазове й систематичне витяг

припинити незаконні дії. Директи

нення незначних частин інфор

ва не містить указі вок на будь-які

мації є цілком виправданим з ог

інші способи захисту. Проте з ог

пяду на призначення БД, у про

ляду на специф і ку порушень у

цесі захисту обов ' язково має

даній сфері відновлення поруше

встановлюватись, що такі дії зав

них

цають шкоди законним інтересам

збитків і (або) компенсації мо

розробника. Причому цю шкоду

ральної шкоди. Доцільним також

прав

вимагає

стягнення

слід розуміти не тільки як майно

є застосування запобіжних за

вий збиток, а й будь-який інший

ходів, здатних попередити роз

негативний для розробника ре

повсюдження контрафактних

зультат. Зокрема, це може бути :

примірників БД. Тому при регла

(а) поява на ринку недобросовіс

ментації прав

«sui

geпeris» у на

них конкурентів , чия незаконна

ціональному законодавстві необ

ціяльність здатна зменшити по

хідно передбачити спеціальні

пит на оригінальну базу, (б) низь

способи захисту порушених прав

ка якість створеного незаконним

особливого роду і відповідні на

шляхом аналога, що негативно

слідки , зокрема , можливість заяв

вплинуло на репутацію їf закон

ляти вимогу про вилучення ство

ного розробника та його продук

рених незаконним шляхом при

ту, та ін .

мірників , їх знищення або пере

Розглянуті права сформульо

цачуна користь розробника бази .

вано в Директиві як можливість

За аналогією з правом інте

запобігати витягненню і повтор

лектуальної власності Директива

ному використанню вмісту бази.

пропонує встановлювати винят

На нашу думку, це передбачає

ки з прав особливого роду, тобто

весь комплекс правових засобів ,

передбачити випадки коли за

які мають бути спрямовані як на

конні користувачі БД можуть без

попередження посягань у май

дозволу розробника витягати чи

бутньому, так і на припинення

повторно використовувати знач

порушення , що вже триває . За
собом попередження може бути

лежать витягнення : (а) для осо

ну частину їf вмісту. До таких на

nублічне повідомлення про забо
рону незаконних дій, яке розмі

бистих цілей вм і сту неелектрон

щується на кожному примірнику

стрування навчан н я чи науково-
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но·r бази даних; (б) для цілей ілю

89

го дослідження за умови зазна

З урахуванням теоретичних ви

чення джерела ; (в) і повторне

новків щодо розмежування

використання для цілей держав

співвідношення авторсько-пра

ної безпеки , адміністративного

вого

провадження й судочинства. Ці

generis» ,

режиму

й

режиму

«S

можемо констатуват

дії є допустимими , якщо вони не

що регулювання останнього м

завдають шкоди виключним пра

здійснюватися окремою главо

вам розробника на експлуатацію

книги

БД , а їх ціль не є комерційною .

на норми розглянутої Директив

Отже , узагальнюючи викла
дене ,

режим

можна стверджувати ,

«sui generis» здатен

що

знач

но розширити захист БД як за

lV ЦК України .

Спираючи

вважаємо за необхідне розроб
ти чіткі nравові положення з ви
начення

об ' єктів

охорони

суб'єктів, видів і змісту майнов

змістом цієї охорони , так і за ко

прав

nом nідпадаючих під неї об'єктів .

собів їх захисту від порушень.

«sui generis»,

а також сп
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Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна, м. Харків

ПОНЯТТЯ СІМ'Ї В НАЦІОНАЛЬНОМУ

Й МІЖНАРОДНОМУ АСПЕКТАХ
Загальна декларація прав
людини ,

60

існувало . Ним , уперше встанов

років затвердження

лена дефініція сім'ї в окремій

якої виповнюється в цьому році,

етапі , що має назву «Сім 'я». Це ,

є універсальним документом в

безумовно, спричинило дискусію

оцінці завдань щодо забезпечен

в науці з огляду на тлумачення

ня прав і свобод індивіда для

цього поняття з урахуванням то

країн , урядів, народів, правових,

чок зору, що існували раніше . У

міжнародних і національних

цій етапі ми спробуємо визначи

інститутів. Розвиток системи за

тися

хисту цих прав на міжнародному

«сім ' я» .

рівн і був започаткований у другій
половині ХХ ст. з прийняттям Ста

з

правовою

Самою

категор і я

проблематикою

сімейних відносин і взагалі термі

туту ООН і зазначеної Декларації.

ном «сім'я» займалися такі вчені ,

Саме ці норми згодом дістали

як

статус міжнародного звичаю, на

А . О. Пушкін, В.А. Рясенцев ,

1.8.

Жилінкова , В.П. Маслов ,

той час найбільш впливового

Ю.С. Червоний , Я. М. Шевченко

цжерела міжнародного права.

та ін . [Див .: З ; 7 ; 12 ; 10;16-18] .

Життя людини так чи інакше

Для більш ретельного дослі

пов ' язано із сім ' єю. Частина З

дження цього питання насампе

ст.

16 Загальної декларації та ч . 1
23 Міжнародного пакту про

ред слід визначити поняття сім 'ї

громадські й політичні права виз

ченнях. Це обумовлено тим , що

начають сім 'ю як природний ос

регулювання сімейних відносин

ст.

в соціологічному і правовому зна

новний осередок суспільства й

здійснюється не лише юридич

цержави . Конституція України у

ною наукою , а й соціологією , ети

ст.

кою, психологією та ін.

51

проголошує, що сім'я , ди

тинство , материнство й батьків
ство охороняється законом .

До прийняття Сімейного ко

дексу України (далі

Загалом же сім 'я- це своєрі
дний мікросвіт, де сплітаються
складні економічні , політичні, пси

- СК) єдино

хологічні , ідеологічні й фізіо

го поняття сім'ї в законодавстві не

логічні проблеми . Будучи залеж-
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ним від економічного становища

країни , від політики , рівня культу
ри , сімейне життя впливає на

спільністю життя й інтересів
осіб , наділених відповідним
правами й обов'язками [12, с. 4

стан національної економіки ,

(в) природне об 'єднання осіб

політичні події тощо

реальному житті, що r'рунтуєть

[14, с . 164];

це одна з найважливіших форм

на шлюбі, родинності, усино

організації життя людей , яка має

пенні чи інших формах відно

фундаментальне значення як

між цими особами, для якого вл

для індивіда , особистості , так і

сти ва спільність духовного, м

для суспільства

ріального життя й інтересів,

[16, с. 374]. Від

неї значною мірою залежить, чи

забезпечують

бути цьому суспільству фізично й

роду й виховання дітей [7, с. 12

духовно здоровому, творчо актив

(г) цілісне соціальне утворен

продовженн

ному, сп ро можному самореалізу

якому притаманна внутріш

вати позитивний потенціал , здат

спільність частин в єдиному ціл

ному пізнати, засвоїти і збагати

му [ 18, с.

ти суспільний досвід

на група, побудована на шлюбі

[5, с . 11 ].

Сім 'я в соціологічному зна

7-8]; (д) активна соці

на родинних відносинах

[2 , с.

ченні- це заснована на шлюбі чи

8]; (е) первинний і багатогранн

кровному спорідненні невеличка

осередок нашого суспільства [

група людей , члени якої пов'язані

с.

17]. Що стосується останнь

спільністю побуту, взаємною мо

визначення сім'ї, то слід зазнач

ральною відповідальністю й взає

ти , що в ст. З СК України сім'

модопомогою . Вона має спе

трактується як первинний і осн

цифічні біологічні функції відтво

ний осередок суспільства, на

рення людського роду, водночас

диться також визначення скл

є формою соціальної спільності

сім'ї, до якої належать особи, я

людей , характер якої визначаєть

спільно проживають, і які пов'

ся економічним базисом суспіль

зані спільним побутом , маю

ства і змінюється з історичним

взаємні права й обов ' язки.

розвитком людства

[15 , с . 167].

В юридичній літературі (пра

На думку
ріплена в ч.

1.8. Жилінкової,

за

1 ст. З СК УкраТн

вовому значенні) під сім ' єю розу

дефініція сім'ї як первинного

міють : (а) союз осіб , пов 'язаних

основного осередку суспіль

шлюбом чи родинністю

не є правовим , тому що вона в

[1 , с . 80];

(б) союз осіб , заснований на

рішує лише питання щодо місця

вільному і рівноправному шлюбі,

значення сім'ї в суспільстві

близькій родинності , усиновленні

с.

чи іншій формі виховання дити-

ни ,

92

Я15ий

характеризується

[11

14].
Найбільш прийнятним сереА

наведених у правовій літерат

визначень сі м 'ї можна вважати ті ,

вибір місця свого проживання . Не

де вона тлумачиться як об ' єднан

викликає сумн і в і в , що зміна ч .

ня осі б, [Див .: 7, с . 12З ; 8, с . 42;

ст.

1З , с .

одночасним внесенням змін і до

50]. Це дає змогу підкрес

1
56 СК мала б поєднуватися з

лити сп ільність сімейного життя

ч.

й майнових інтересів їі членів , їх

ми маємо

взаємну моральну й матеріальну

правила . Згідно з першим кожен

допомогу й підтримку.

з подружжя може вільно обира

2

ст. З СК УкраІни. Натомість

2

по суті протилежних

Доволі вдалим, на нашу дум

ти місце проживання , згідно а за

ку, є визначення сім 'ї як об ' єднан

другим- подружжя може мешка

ня осіб , пов ' язаних між собою

ти окремо лише за наявності

спільн і стю життя , взаємними

поважних причин; в іншому ж ви 

майновими інтересами , мораль

падку воно не буде вваЖатися

ною й матеріальною допомогою ,

сім ' єю . Не викликає сумнівів , що

що виникає з підстав , передбаче

норма , що міститься в ч .

них у законі .

СК України , не відпов ідає сучас

Доцільним буде· перелічити
основні ознаки сім'ї:

2 ст. З

ним уявленням про право люди

ни на вибір місця мешкання . У

А. Це союз (єднання) близь

ст. ЗЗ Конституції України закріп

ких людей , які , як правило , про

лено , що кожній особі на території

живають разом і ведуть спільне

України гарантується свобода
пересування й вільного вибору

господарство ;

Згідно з ч .

2 ст. З СК України

місця проживання . У ч .

2 ст. З10

які

Цивільного кодексу України також

спільно проживають . Однак це

закріплено , що фізична особа

правило має деякі винятки . Розг

має право на вільний вибір місця

лянемо їх :

проживання та його зміну. Зрозу

сім ' ю

складають

особи ,

1. Спільність проживання не
є обов 'язковою для подружжя .
У ст. З СК України говорить
ся ,

що

подружжя

вважається

міло , що будь-яких винятків для

осіб , які перебувають у шлюбі ,
бути не може . Як уже зазначало

ся , у ч .

1 ст. 56 СК міститься ана

сім ' єю й тод і, коли дружина й чо

логічне правило. Отже вважаємо ,

ловік у з в ' язку з навчанням , ро

що ця стаття має бути змінена .

ботою , лі куванням , необхідн і стю
догляду за батьками , дітьми та з

2.

Дитина також може не

проживати разом зі своїми бать

інши х поважних причин не прожи

ками , і це не буде впливати на їі

вають с пільно .

сімейний стан . У ч .

У ч.

1 ст. 56 СК України закрі

2 ст. З СК ска

зано , що дитина належить до сім 'ї

плено , що подружжя має право

своїх батьків і тоді , коли сп ільно

не просто на вибір , а на вільний

з ними не мешкає . Однак цей
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момент також викликає запитан

підкреслювалося , що спільне

ня. Зокрема, якщо батьки між со

проживання

бою проживають окремо , дитина

термін . Тому ознакою сім 'ї має

може мешкати з одним з них. Зро

бути не спільне проживання , а

зуміло , що за таких обставин вона

спільний побут [Див .: З , с. ЗО ;

-

занадто вузький

1О,

вважатиметься членом сім'ї саме

с.

того з батьків , з ким вона прожи

слушно наголошує на тому, що

ває . З огляду на це вважаємо , що

саме «nоняття «сnільний побут»

69].

Я . М . Шевченко цілком

ст. З СК має бути доповнена ще

охоплює такі важливі елементи

одним правилом: у разі розділь

процесу життя, як взаємне піклу

ного мешкання батьків дитина

вання , виникнення спільних інте

належить до сім'ї того з них, з ким

ресів , поява домовленостей , що

вона проживає , і не належить до

стосуються самого існування

сім 'ї другого з батьків .

сім 'ї, їІ розвитку, наприклад , на

З . Права члена сім"!" має оди

родження дитини , та ін . »[17 , с.

8].

нока особа (ч. З) . Зрозуміло , що

У правовій літературі зустрі

така особа тому і вважається оди

чаються й інші визначення цієї

нокою, що мешкає окремо від

ознаки сім'ї, як-от, «спільність ду

інших осіб .

ховного , матеріального життя й

У зв'язку з цим

спільність проживання , як харак

інтересів»

терна ознака сім'ї, не може зас

та матеріальна спільність і взає

[7,

с. 12З] ; «Моральна

тосовуватися до одиноких осіб.

модопомога»

Сім 'єю вважається й жінка з ди

на матеріальна спільність і

тиною,

підтримка»

народженою поза шлю

[1 З ,

[1 ,

с.

с.

50];

89];

«моральна

бом. Отже , можемо стверджува

й

ти , що дитина має право на сім' ю.

підтримка» [7, с.

Відповідно до Хартії прав сім'ї

жаючи на деякі розбіжності , усі

сім'я

цивілісти намагаються дати виз

- це щось більше , ніж про

матеріальна

«взаєм

допомога

і

48] тощо . Незва

сто правова , суспільна чи еконо

начення тому дуже своєрідному

мічна одиниця ; це спільнота лю

зв'язку, який об 'єднує членів сім'·;

бові й солідарності , це те місце ,

у спільність . Ось чому, приєдну

де різні покоління і допомагають

ючись до точки зору

одне одному зростати у людській

кової

мудрості й узгоджувати індивіду

на тлі цих названих інтерпретацій

альні права з іншими вимогами

закріплений у законі термін

суспільного життя

4.

[9,

с. 12].

Спільність проживання, як

ознака сім 'ї, викликає заперечен

1.8 .

Жилін

[11, с. 16], слід визнати , що

«спільне проживання» вбачаєть
ся дещо невдалим.

Б. Близькість , яка

Грун

ня й з іншої точки зору. У юридич

тується перш за все на шлюбі

них джерелах

(чоловік, дружина) і кровній спо-

94

неодноразово
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рідненості (діти, батьки , інші ро

особистих немайнових і майно

дичі) , може також виникати за

вих прав та обов'язків, які за

іншими підставами (усиновлення

своєю природою є сімейна-право

тощо).

вими. Ці права й обов'язки вста

В. Як правило, основна мета
сімейного об'єднання

-

продов

ження роду.

Г. Основною юридичною оз

новлюються сімейним законодав
ством і пов ' язують учасників

сімейних відносин своєрідними
правовими зобов'язаннями.

накою сім '"і є те, що їі членів по

Спираючись на вищевикла

в 'язують взаємні права й обов'яз

дене , в результаті комплексного

ки. Ця ознака є найбільш значи

дослідження категорії «сім'я»

мою для юридичного визначення

можемо зробити певні висновки.

сім'"і. Включення юристами в по

Сім'я

-

це доволі складне

няття «сім'я» такої ознаки, як пра

соціальне явище . Правові відно

ва й обов'язки їі членів цілком

сини, що складаються в ній , пев

зрозуміле. Воно дає можливість

ною мірою відбивають їі повну

значною мірою формалізувати це

характеристику. У даній роботі ми

поняття. На відміну від належних

зробили спробу визначити, що

членам сім'"і почуттів любові ,

таке сім'я шляхом аналізу ознак

дружби, взаємоповаги, мораль

цього природного об'єднання

но"і відповідальності, які з право

осіб , а також приділили увагу

во"!" точки зору не регулюються,

змінам і доповненням у сімейно

закріплені в законі особисті й май

му законодавстві , які визначили

нові права й обов'язки членів сім'"і

суттєво інший підхід до досліджу

є цілком конкретними . Крім того ,

ваної правої категорїі.

вони, як правило , можуть бути

Поняття сім 'їми визначили як

здійснені примусово. Ці права й

об'єднання осіб, пов'язаних між

обов'язки виникають автоматич

собою спільністю життя, взає

но в результаті реєстрацїі шлю

мними майновими інтересами,

бу, народження дитини, всинов

моральною й матеріальною до

лення. Цим пояснюється те , що

помогою, що виникає із підстав,

наявність зазначених юридичних

передбачених у законі.

фактів сама по собі свідчить про

Оскільки Загальна деклара

виникнення юридичного зв'язку

ція прав людини є головним пра

чоловіка і дружини, батьків і дітей,

вовим міжнародним актом щодо

усиновителів і усиновлених неза

завдань забезпечення прав та

лежно від характеру "іх особистих

свобод індивіда, слід підкресли

відносин та інших мінливих за

ти , що однією з найважливіших

своєю природою чинників . Члени

передумов подолання сучасних

сім'ї мають комплекс взаємних

викликів цим правам і свободам
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є гласність і відкритість інфор

бальних проблем сучасності з м

мації про їх порушення , широке

тою створення більш гуманно

залучення засобів масової інфор

суспільства як «механізму», у яко.о

мації до їІ поширення , підвищен

му сім'я

ня правової культури населення ,

ханізму» де виховується людина, і

- це елемент цього «ме

усвідомлення необхідності колек

від того якою вона стане в КОЖНій

тивних зусиль у подоланні гло-

сім'ї , таким буде й суспільство.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗВИЧАЄВОЇ НОРМИ В ЦИВІЛЬНИХ
ПРАВОВІДНОСИНАХ

Учення про джерела права

лює І . С . Зикін , у цьому понятті

базується на розмежуванні в ньо

знаходить відбиття подвійність у

му 2-х аспектів

- внутрішнього й

розумінні права. Справа в тому,

зовнішнього , які в різних варіан

що цим терміном визначаються

тах можуть бути представлені у

тісно пов'язаних, однак не співпа

вигляді опозиції норми й факту,

даючих між собою понять: по

nраву й правовідносинам. Разом

перше , звичайна поведінка , по

із тим досягти послідовного роз

цруге, правило поведінки, що ви

межування норми і факту не зав

никло на підГрунті звичаю

жди можливо .

с.79] .

2

[4 ,

Це питання цікавило багать

Іноді для з'ясування питання ,

ох учених-теоретиків, як-от: І .Б. Но

коли йдеться про правило, що

Шершеневич ,

виникає на основі однотипової

П . І . Лукін , І . С Зикін , Л.Г Свєчни-

ви ц ький ,

Г.Ф .

подібної поведінки , говорять про

кова та ін .

звичаєве право. При цьому в ро

Його складність полягає в

ботах, що досліджують історич

тому, що мова права внаслідок

ний чи етнографічний аспект зви

багатозначності не надає для ви

чаю, склалося розуміння звичає

рі шення цієї проблеми необхід

вого права не як сукупності норм ,

них засобів. Запобігти терміноло

а як самостійної системи права

гічних повторень заважає nрин

с.71-78]. Якщо ж необхідно виз

[1 ,

цип економії , в силу якого для

начити зовнішню, формальну

ви раження різних понять викори

сторону звичаю , використовують

стовується , як правило , одне й те

поняття «звичаєва поведінка»

ж саме слово. Так, термін «закон»

або просто «Звичай»

може розглядатися як сукупність

Але найчастіше в обох випадках

пра вовихнорм , такіякдокумен~

використовують термін «звичай» ,

[5,

с . 197] .

у я кому вони знаходять своє ви

зміст якого можна трактувати ,

раження й закріплення.

лише з урахуванням контексту, в

Те ж саме можемо сказати й

якому він вживається. Що сто

про термін «звичай». Як підкрес-

сується цього джерела права , то
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не можна сказати, що існувала

будь-яка відповідна термінологія

(5,

с.196].

дія може виконувати знакову фун

кцію . У цивільному праві своєрі
цним аналогом знаків можуть

Отже, названий поділ не зав

бути конклюдентні дії. Розгляда

жди дотримується не тільки на

ючи їх , ми найчаст і ше має мо

практиці , а й у теорії, на що вже

справу з актами , які існують в 2-х

неодноразово зверталась увага

ракурсах. Пряме , вузь ке їх при

науковців. Таким чином , відомі

значення , не має за мету будь-що

випадки,

норма

визначати . Приміром , оплата то

тлумачиться через ознаки зви

вару, вказана в отриманій оферті ,

коли звичаєва

чаєвої поведінки, а ця , у свою

має на увазі досить зрозум ілу

чергу, наділяється властивостя

мету- отримати товар . Але ця ж

ми норми .

дія вказує й на те, що акцептант

Розглядаючи звичай , ми по

винні чітко розрізняти

2

взаємо

згоден укласти договір . У цьо му
розумінні функція такої поведі н

пов'язаних і в той же час різних

ки

аспекти , з яких складається ця

ситуації. Навіть бездіяльність (на

категорія, тобто правила звичає

приклад мовчання) може стати

вої поведінки і саме цю поведін

цеманетрацією наміру особи .

-

бути знаком зміни правової

ку. Дії учасників цивільних відно

З точки зору І.С. Зикіна , пе

син виражають зміст звичаєво

редача інформації може зді йсн ю

правової норми, що й призводить

ватись як мовним , так і немовним

до формування тексту звичаю.

засобами : будь-яка дія , призначе

Тому правила поведінки нале

на , щоб бути сприйнятою ін шою

жать до сфери визначеного , а

особою (передача речі , доп о мо

поведінка служить їх визначенню.

га у ведінні господарства , прокла

Під текстом права потрібно

дання стежки через ділянку сусі

розуміти набір знаків , доступних

да) , передбачає вольове став 

для розум і ння , що містять необ

лення з боку реципієнта (особи ,

хідну інформацію про право . В

яка сприймає повідомленн я) і

основному використовувати текст

встановлення взаємної зал еж

можна , тільки коли йдеться про

ності відповідних прав учасн икі в

п исьмовий документ, що пе ред

спілкування

[4, с . 121] .

бачає вербальну (словесну) сис

Варто враховувати , що в ос

тему позначень , наприклад за

нові звичаю лежать саме такі ути

кон . У той же час у праві існують

літарні засоб и позначення . П о

і нші , невербальні засоби позна

вторюючись , дії учасників цивіль

чен ня , які у своїй сукупності ство

ного обороту переплітаються в

рюють досить своєрідний текст.

єдину картину, спільн ий норма

Відомо , що будь-яка соціальна

тивний зміст якої випливає не з

Г\0

кожного окремого знака-дії, зна

створюють текст звичаєвого пра

ка-функції, а усієї системи пове

ва , що і є його джерелом у фор

дінки .

мально-юридичному значенні .

Необов ' язковість письмової

Знакове різноманіття джерел

фіксації звичаєво-правової норми

звичаєвого права , неможливість

nідкреслюється і в легальній

описання їх створення за допо

дефініції звичаю ділового оборо

могою однакових формальних

ту, що наводиться в ст.

ознак і правил , перешкоджають

7

ЦК Ук

раїни : «Звичай може бути зафік

вирізненню серед них якогось

сований у відповідному доку

одного , особливого , привілейсва

менті». Викладене наводить на

ного джерела , заважають розта

думку, що багато однорідних дій ,

шувати їх у порядку підпорядко

які складаються потім у текст зви

ваності (наприклад , спочатку по

чаю , недоступні безпосередньо

винні досліджуватись письмові

му спостереженню . Вони існують

джерела , потім усні). Брак ієрар

тільки у вигляді документів . «Та

хічності не дозволяє обмежити

ким чином , звичай застосовуєть

знаковий простір звичаєвого пра

ся в житті й фіксується в торго

ва, виділити найважливішу його

вельних контрактах у виді статей.

частину, відокремивши при цьо

Суд потім кваліфікує ці статті й

му все інше . Тому дослідник зав

надає їм тлумачення, визначає їх

жди знаходиться у стані невизна

зміст або сферу застосування»

ченості , коли складно остаточно

[3, с . 12]. Неможливо уявити собі,

вирішити, достатньо чи ні зібра

наприклад, звичаєву поведінку

них доказів для узагальнення

учасників електронних право

існуючої практики , бо завжди за

чинів без письмової форми .

пишається сумнів у повноті й до

Цілком очевидно , що будь-яка

стовірності отриманої інформацїі.

соціальна дія неможлива без зов

Недолік формальної визначе

нішнього , матеріального вира

ності суттєво ускладнює процес

ження , без письмової , знакової

виявлення звичаю . Крім цього ,

форми .

навіть безпосередньому учасни

Ідеться про те , що у форму

кові правовідносин важко виокре

ванні звича·ів використовуються

мити звичаєве правило поведін

найрізноманітніші системи позна

ки з низки інших , юридично не

чень- від письмових до візуаль

важливих . Тим паче непросто от

них . Уява про звичай складаєть

римати потрібні відомості для

ся з багатьох актів не тільки фак

третіх , сторонніх осіб , які не бе

тичної поведінки , а й усних або

руть участі у взаємовідносинах ,

письмових правочинів , електрон

що описуються звичаєм .

них документів , що в сукупності

?()Г\QJQQ
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простим способом вирішення

При першому зіткненні з право

цього завдання є перетворення

вою реальністю виявляється , що

цих різноманітних форм виражен

обмежитись лише їі пасивним

ня звичаєвої поведінки на один

сприйняттям неможливо.

письмовий документ. Здатність

Підводячи підсумок, зазначи

до цього значно полегшила б на

мо , що зб~рки однорідних пра

копичення , зберігання й переда

вил , кодекси поведінки станов

чу правової інформації.

лять досить відокремлену гру

Начебто, нічого й не стоїть на

пу регуляторів майнових відно

шляху перетворення звичаєвої

син , яка не може вміститись в

поведінки на письмову форму.

рамки джерел звичаєвого пра

Однак не можна ототожнювати

ва. Спроби підвести під конст

звичаї і збірки кодифікацій зви

рукцію звичаю принципово но

чаєвого права, оскільки, по-пер

вий зміст пояснюється тим , що

ше, будь-яке зібрання звичаїв з

між заходами недержавного ре

часом стає застарілим , а по-дру

гулювання і джерелами звичає

ге, сумнів стосовно переважного

вого права існують тісний взає

положення кодифікацій звичаїв

мозв'язок і постійний взаємовп

серед інших джерел звичаєвого

лив. Однак цього ще недостат

права полягає в труднощах вико

ньо для їх ототожнення , тому

нання програм точного й об'єктив

що й закон теж може безпосе

ного відтворення норм , що вже

редньо впливати на звичай , як і

склалися й існують у практиці.

навпа'ки.
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К ВОПРОСУ О СИСТЕМАТИЗАЦИИ

ДОГОВОРНО-ПРАВОВЬІХ ФОРМ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА ЖИЛИЩЕ
В СОВРЕМЕННЬІХ СОЦИАЛЬНО-ЗКОНОМИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ

Всеобщая декларация прав

пена цель смоделировать систе

человека провозгласила право

му договоров (договорньІх право

каждого на достойнь1й жизнен

отношений), посредством кото

ньІй уровень, в том числе и пра

рьІх реализуется жилищнь1й ин

во на жилище (ст.

25) [1]. Поло

терес физического лица . В пра

жение Декларации нашло пря

вовой литературе отдельно сис

мое отражение в Конституции

тематизация вь1шеобозначеннь1х

УкраиньІ: право на жили ще явля

договоров никогда не проводи

ется ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЬІХ СОЦИЗЛЬ

лась. Будучи по своей природе

НО-ЗКОНОМИЧеСКИХ прав фИЗИЧеС

гражданскими договорнь1ми пра

КОГО лица (ст.

воотношениями , они традИцион

-Ст.

47)[7; 1996. - NQЗQ .

141].

но систематизировались только

Зто право может бь1ть реали

В СОВОКуПНОСТИ СО ВСеМИ ИНЬІМИ

зо ва но в разнь1х правовь1х фор

гражданско-правовь1ми догово 

мах. Однако с переходом странь1

рами. Однако такая их система

к зкономической системе , осно

тизация по обьективнь1м причи

ванной на рь1ночнь1х отношени

нам имела в значительной степе

ях, особую значимость приобре

ни общий характер .

тает договор . Он становится тем

Тем не менее сегодня встал

правовь1м средством, с помощью

вопрос о необходимости постро

которого наиболее зффективно

ения системьІ договоров , в пре

распределяется и перераспреде

делах которь1х непосредственно

пяется жильё. Позтому в совре

реализуется жилищнь1й интерес.

менньІх социально-зкономичес

Дело в том , что любая система

ких условиях модели договорнь1х

тизация договорнь1х правоотно

отношений представляют все

шений , если она научно обосно

больший интерес .
В настоящей статье постав~---·-,....,

вана, способствует разрешению

2-х задач

- создания зффектив101

ного законодательства и его зф

жилищнь1й интерес , предполага

фективного применения на прак

ет одновременно их обьединение

т ике . Именно положительного

(ДЛЯ ЧеГО ОНИ ДОЛЖНЬІ бЬІТЬ ВЬІЧ

ответа на них и требует сейчас

nеНеНЬІ из всей совокупности

жилищная сфера .

гражданско-правовьІх договоров)

ДоговорньІе отношения , ма

и последующее разделение их на

териальньІм обьектом которь1х

основе системообразующих при

является жильё , регулируются

знаков (критериев) . В результате

сразу 2-мя базовь1ми норматив

дифференциации должна соста

ньІми актами

-

Гражданеким и

яться

группировка договоров,

Жилищнь1м кодексами . НовьІй

обьединенньІх наличием у них

Гражданский кодекс УкраиньІ (да

системообразующего признака,

лее

- ГК) , рассчитаннь1й на рьІ

и, наоборот, их разделение из-за

ночньІе отношения , уже вступил

отсутствия такового . Группиров

в действие с

1 января 2004 г. [7;
2003. - NQNQ40-44. -Ст. 356]. Се

разрешения вопросов , возникаю

годня фактически идёт апробова

щих при кодификации законода

ка договоров очень важна для

ние его норм со сторонь1 право

тельства, так как она предопре

применительньІх (прежде всего

деляет систему построения , а в

судебньІх) органов , лозтому зако

определённой мере и содержа

номерно возникают вопросьІ , свя

ние кодификационного акта . Раз

занньІе с применением норм ГК

деление договоров ,

напротив,

на практике . Что же касается но

необходимо для применения за

вого Жилищного кодекса Украи

конодательства . Оно позволяет

ньІ (далее- ЖК) , катарьІй должен

установить точнь1е границь1 меж

регулировать распределитель

ду различнь1ми их группами , что

н~е . те .

внер~ночн~е . жилищ

даёт возможность правильно оп

ньІе отношения с учётом проис

ределить, к какой группе относит

шедших в стране социально-зко

ся тот или иной договор , а зна

номических изменений, его про

чит,

ект бьІЛ представлен на всена

правовь1е нормьІ , предназначен

родное обсуждение

ньІе для его регулирования . Та

[8]

и сейчас

применить к нему именно

находится на стадии доработки .

ким образом , с помощью систе

Надо сказать , что в связи с под

матизации вь1шеназваннь1х дого

готовкой нового ЖК возникает

воров ДОЛЖНЬІ бЬІТЬ СНЯТЬІ МНО

м ного вопросов законотворческа

ГИе вопросьІ как правопримени

го порядка.

тельного , так и правотворческо

Систематизация договоров ,

го характера .

посредством которь1х физичес

ДоговорьІ , обьектом которь1х

кое лицо может реализовать свой

является жильё , относятся к чис-
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гражданско-nравовьІх, позто

отношения, у которь1х больше

му при их систематизации необ

индивидуального, специфическо

ny

ходимо использовать весь накоп

го, нежели общего . Именно по

nенньІй опь1т построения общей

зтому

системь1 гражданско-правовьІх

бьІло предложено построение

в

правовь1х

источниках

договорнь1х правоотношений. В

системь1 гражданско-правовьІх

цивилистической науке вопрос об

договоров на основании последо

их систематизации получил дос

вательно осуществляемой много

таточно широкое развитие. Он

ступенчатой классификации.

бьІл предметом исследования

Впервь1е зта идея бь1ла предло

многих советских правоведов

жена и аргументиреванна обс

учёньІх[См.:

1; З; 9-1З ; 15]. Свой

енована М.И. Брагинеким [З, с. ЗО];

вклад в его разработку внесли и

в цивилистике сегодня она явля

современньІе

ется господствующей.

исследсватели

[См . : 2;14].

Первоначально все договорь1

Как показь1вает анализ науч

с жильём необходимо разделить

ньІх работ, самь1м сложнь1м в си

на группь1 в зависимости от их

стематизации договоров являет

целенаправленности . Вь1бор

ся вь1бор критерия, которь1й дол

главного системообразующего

жен лечь в основу их дифферен

признака, на переьІй взгляд, но

циации . В юридической литера

сит формальньІй характер . Вся

туре сторонники юридического,

система

зкономического и смешанного

договорнь1х обязательств ГК по

системообразующего признаков

строена по зтому основному при

гражданско-правовь1х

цолгое время дискутировали.

знаку. Тем не менее именно на

Однако ПОПЬІТКИ ВЬІбрать ОДИН

правленность является тем кри

универсальньІй критерий, опира

терием , которь1й прежде всего

ясь на которь1й можно бьІло бь1

предопределяет особенности

охватить единой классификаци

правового регулирования дого

ей всю совокупность гражданеких

ворньІх отношений. В итоге дого

договоров в целом, не увенча

ворьІ , материальнь1м обьектом

пись успехом . С одной стороньІ,

которь1х является жиІ1ьё, можно

не всегда можно чётко опреде

разделить на

лить, является тот или иной при

по передаче жилого помещения

знак по своей природе юридичес

в собственность (купли-прода

ким или зкономическим, с другой

жи, меньІ, дарения и др.) и дого

(и зто главное)

- в результате

ворьІ по предоставлению жило

разделения договоров только по

го помещения в пользование,

одному критерию в одной группе

т. е. наём (аренда) и др.

оказь1ваются договорнь1е право-
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2 группь1: договорьІ

В свою очередь, первая груп-
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па договоров - по передаче жи

ющего ГК). Что же касается мень1

лья в собственность

делится

и пожизненного содержания (ухо

на отдельнь1е подгруппьІ в зави

да), то в них оно может бь1ть вьІ

симости от наличия у них встреч

ражено в форме как натураль

ного удовлетворения . В услови

ной , так и смешанной, т. е. нату

-

ях рь1ночной зкономики широкое

рально-денежной (статьи

развитие получает та часть иму

744 ГК).

715

и

щественно-стоимостньІх отноше

Помимо вьІшесказанньІх в

ний , которая относится к товар

ЗТУ ПОДГруппу ВХОДЯТ И ряд НОВЬІХ

но-денежньІм . Жильё становится

договорньІх правоотношений ,

обьІчньІм товаром , которь1й про

прежде всего договор ренть1.

даётся, покупается, обменивает

Противоречащий по своей сути

ся и пр. Именно возмездность

социалистической идеологии ,

придаёт отношениям с жильём

негативно относившейся к пре

товарно-денежньІй характер и

словутьІм нетрудовь1м доходам,

значительно предопределяет их

договор ренть1 нашёл закрепле

особую правовую регламента

ние в действующем ГК только с

цию. В результате деления по

переходом к рь1ночной зкономи

вь1шеуказанному признаку об

ке (гл. 56 ГК) . Тот факт, что пла

разуются

тельщик ренть1 взамен передан

2

подгруппьІ договор

ньІх отношений. Зто договорьІ ,

ного ему в собственность имуще

(а) опосредующие возмездную

ства (в частности , жилого дома ,

передачу жилого помещения в

квартирьІ и пр. ) обязуется перио

собственность, и (б) посред

дически вь1плачивать получате

ством которь1х жильё переда

лю ренту в форме определённой

ётся в собственность безвоз

денежной суммь1 или в иной фор

мездно.

ме (ст.

К первой подгруппе относят

ся традиционньІе для граждан

731

ГК), позволяет харак

теризовать договор рент~

как

возмездньІй.

ского законодательства договQ

К зтой же подгруппе относит

рьІ, полу';4ившие правовое регу

ся и наследственнь1й договор .

пирование ещё в ранее действо

Будучи новеллой для отечествен

ваешем Гражданеком кодексе

ного гражданского законодатель

УССР

ства , он получил широкое рас

1964 г. [6; 1963. - NQ30. Ст. 468] ; зто купля-продажа,

пространение в правовь1х систе

мена, пожизненное содержание

мах стран континентальной Евро

(уход) . В договоре купли-прода

пьІ

жи

договор , обеспечивающий пере

встречное удовлетворение

[5, с. 20]. Зто единетвеннь/Й

облекается исключительно в де

ход права собственности на

нежную форму (ст.

жильё физического лица после

104
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его смерти на договорнь1х нача

тому,

лах. Обязанность приобретателя

вопрос : какова же его природа

совершить по наследственному

возмездная или безвозмездная?

дого вору определённьІе дей

Считаем , что наличие в СК поло

что

паневоле

жения ч.

иму.щ ественного характера

с которой зтот договор не вправе

4

93, в

-

ствия имущественного или не
в

ст.

возникает

соответствии

пользу отчуждателя жилья (ста

ставить одного из супругов

тьи

чрезвь1чайно невь1годное матери

1302

и

1305 ГК) указь1вает на

его возмезднь1й характер.

альное положение , а также ч .

в

5

И последний из новьІх дого

зтой же статьи , где содержится

воров , катарьІй можно отнести к

прямой запрет на передачу по

данн ой подгруппе , -зто брачньІй

нему недвижимого имущества в

договор. ВпервьІе он получил

собственность только одному из

законодательное закрепление в

супругов , говорит о том , что за

Кодексе о браке и семье Украин

конодатель моделировал зтот

ской ССР

1969 г. [6; 1969. - NQ 26.
- Ст. 204], катарьІй Законом Ук
раиньІ от 23 июня 1992 г. «0 вне

брачньІй договор как возмезд

сении изменений и дополнений в

ров, направленнь1х на безвозмез

Кодексе о браке и семье Укра

дную передачу жилья в собствен

ньІй .
Ко второй подгруппе догово

инской ССР» ,

ность , следует отнести только

- NQ 36.- Ст.
ст. 27 «Право

NQ 2488 [7 ; 1992.
528] бьІЛ дополнен

договор дарения. Зто отдельньІЙ

супругов на заклю

тип договора , которому в ГК по

чение брачного контракта» . Впос

священа специальная гл.

ледствии зтот договор получил

дучи единственнь1м договором в

55.

Бу

своё развитие в Семейном кодек

зтой подгруппе , он получил дос

се УкраиньІ

2002 r: (далее - СК)
[7; 2002. - NQ 21-22. - Ст. 135].
Согласно ч . 1 ст. 93 СК, брачнь1м

таточно широкое распростране

договором регулируются имуще

витие которь1х обусловлена фор

ние . Тем не менее его нельзя от
нести к числу коммерческих , раз

ствен ньІе отношения между суп

мированием рь1нка жилья . Пас

ругами, определяются их имуще

педний же не терпит никакай без

ственньІе права и обязанности .

возмездности . Рь1ночнь1е отно

Следо вательно , зтот договор

шения в жилищной сфере пред

надо рассматривать как одно из

полагают, что в них реализуются

возможнь1х оснований возникно

не только жилищнь1й интерес

вения права собственности на

приобретателя жилья, но и ком

жильё. В то же время отсутствие

мерческий интерес его отчужда

в

теля.

законодательстве

понятия

«брач ньІй договор» приводит к

2008/99

Вторую группу договоров- по
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предоставлению жилого поме
щения в пользование

-

необходимо разделить на

также

2

под

нии указаннь1х отношений. Счи.

таем, что нормь1 гл.

60 ГК «Суд

да» ДОЛЖНЬІ СОДержать ОТСЬІЛку

группьІ . Зто договорьІ , опосреду

и к отдельнь1м положениям гл.

ющие (а) возмездное и (б) безвоз

если материальнь1м обьектом

мездное предсставление жилья

договорнь1х отношений является

в пользование . Как видим , крите

жилое помещение.

59,

рий встречного удовлетворения

К договору, опосредующему

является системообразующим

возмездное предсставление жи

признаком на второй ступени

лого помещения в пользование,

дифференциации и для зтой

в цивилистике традиционно отно

группьІ договоров, что обьясня

сят наём (аренду) жилья. Но зтот

ется всё той же коммерциализа

договор отличается особеннестя

цией отношений с жильём , когда

ми правового регулирования в

на переьІй план вь1ходят товар

зависимости от видов жилищньtх

фондов , что требует третьей сту

но-денежньІе отношения.

К числу безвозмезднь1х при

пени дифференциации. Необхо

надлежит только договор ссудь1,

димо разделить :

которь1й урегулирован нормами

ду) жилья в частном жилом фон

гл .

де и

60 ГК. Однако их анализ гово

(2)

(1) наём (арен

наём (аренду) жиль1х по

рит о том , что они не рассчитаньІ

мещений в публичнь1х фондах

на отношения,

государственном и

материальнь1м

-

коммуналь

обьектом котор~х является

ном. ПереьІй тип договора- ком

жильё . Статья

827 ГК «Договор

мерческий наём. Правовь1м осно

ссудьІ» отсь1лает к положениям

ванием его возникновения явля

гл .

ется соглашение сторон (ст. 626

58

«Наём (аренда)», но в ней

нет отсь1лок к положениям гл .

59

ГК) . СтороньІ (участники) зтого

«Наём (аренда) жилья». Можно

договора свободньІ в вьІборе кон

предположить, что законодатель

трагентов и его предмета , срока,

исходил из того, что отношения

размера и порядка внесения пла

по

тьІ за пользование жильём и т.д.

предоставлению

жилья

в

пользование прежде всего име

Зтот договор получил правовое

ют возмезднь1й характер ; и зто

урегулирование в нормах гл.

59

соответствует действительности.

ГК. Второй тип договора наёма

Однако нельзя сбрась1вать со

жилого помещения

счетов и возможность предостав

тельский наём, заключающийся

ления жилья в пользование на

на основании решения компетен

- потреби

некоммерческих началах . В та

тного органа о предоставлении

ком случае возникает необходи

жилого помещения и вь1данного

мость в правовом урегулирова -

на его основе ордера . Права , обя-
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занности и ответственность сто

обьектом которь1х является жи

рон в нём чётко регламентирова

лое помещение ; зто З кодифика

ньІ жилищнь1м

законодатель

ционньІх акта
вторьІх ,

ством .

Таким образом , предложен

-

ГК, ЖК и СК; во

провести между ними

необходимьІй водораздел, т.е.

ная в настоящей статье система

определить , которь1й из кодексов

договоров позволяет, во-первь1х ,

регулирует те или инь1е отноше

чётко определить источники пра

ния; в-третьих , вь1сказать пред

вового регулирования договор

ложение по совершенствованию

ньІХ отношений, материальнь1м

действующего законодательства .
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КОНЦЕПЦІЯ ПРИРОДНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА

В ЗАГАЛЬНІЙ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ
На сучасному етапі розвитку

щою соціальною цінністю , а ут

світової спільноти проблема прав

вердження й забезпечення прав

і свобод людини є однією з найак

та свобод людини

туальніших. У цьому напрямку

обов 'язком держави. У зв 'язку з

прийнято чимало міжнародних

цим набуває особливо"і актуаль

-

головним

нормативно-nравових актів . Не

ності створення розвиненого ме

викликає жодних сумнівів, що

ханізму реалізації цих прав та

Загальна декларація nрав люди

свобод, зокрема екологічних nра

ни є основним міжнародно-nраво

ва індивіда.

вим документом. Її норми про

Норми про права людини , що

права індивіда стали свого роду

містяться в цьому міжнародному

вимірам ступеня лібералізму, роз

правовому акті, мають здебіль

виненості , прогресивності дер

шого декларативний характер ,

жав і можливості міжнародного

становлять якийсь ідеал , до яко

співробітництва

Україна

го повинні прагнути всі члени

ратифікувала низку актів , узявши

міжнародної спільноти . Чимало

на себе зобов'язання не допуска

положень з питань прав індивіда

ти невідповідності їм свого зако

набули досить абстрактного , не

нодавства.

чіткого характеру, тому що для

[9,

с.

3].

Преамбула до Загальної дек

знаходження компромісу в прин

ларації прав людини закріnлює

ципово різних поглядах прийшло

положення, що визнання гідності ,

ся відмовитися від 9ільш конкрет

властивої всім членам людської

них формулювань. Серед міжна

сім 'ї, рівних і невід'ємних "іх прав

родних механізмів такої реалізації

є основою свободи , справедли

прав особи останнім часом усе

вості й загального миру. Ці іде"і

більше важливу роль відіграють

відображені й у ст. З Конституції

регіональні механізми їх забезпе

нашої держави , згідно з якою

чення . Приймаються регіональні

людина , їі життя і здоров'я , честь

документи у сфері реалізації за

і гідність , недоторканність і без

хисту прав та свобод індивіда ,

пека визнаються в Україні найви-

створюються регіональні право-
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захисні організації. Одним з

з огляду на накопичений світовий

н айяскравіших представників

досвід та існуючі міжнародні стан

rакої регіональної системи захи

дарти .

сту прав людини є європейська

Нагальна nроблема сього

система. У Європі створено декіль

дення -визначити загальні зако

ка регіональних організацій , що

номірності процесу встановлення

займаються цими проблемами .

й забезпечення відповідності на

Це насамперед Рада Європи і

ціонального законодавства та

створений на ·;і основі відповідно

юридичної практики держави ви

до Європейської конвенції

1950

могам міжнародних стандартів з

року про захист прав людини ос

прав людини (зокрема , нормам

новоположних свобод Євро

Загальної декларації прав люди

пейський суд по правах людини.

ни) і розробити рекомендацій для

Організація

безпечному

правотвор-~их, правоінтерпретацій

співробітництву в Європі , незва

них і правозастосовчих органів

жаючи на те , що вона не має та

держави щодо реалізацІї ними

кого контролюючого механізму, як

норм цього міжнародного доку

Європейський суд,

мента.

по

- найбільша

регіональна організація, що свою
роботу націлює на збереження й
захист прав та свобод особи.

Теоретичним

підr'рунтям

статті послужили результати на
укових доробок у сфері теорії

Наукова новизна даної статті

держави і права, екологічного

полягає в тому, що в ній (а) про

права, а також міжнародного ,

аналізовано доктринальне розу

конституційного та інших галу

міння, своєрідність сприйняття

зей права таких науковців , як

ідеї прав людини й теоретико

С . С. Алексєєв , В.І . Андрейцев ,

правове обr'рунтування екологіч

М . М. Антонович, М . І. Васильєва ,

них прав в Україні, (б) підкресле

М.В . Цвік , С.М . Кравченко ,

но значимість, універсальність і

М . Н . Копилов, В.О. Максименко ,

цінність концепції в ракурсі прак

О.А. Мірошниченко, О .А. Лукаше

тичного забезпечення екологіч

ва , П . М . Рабінович , Н . М . Редано

них прав індивіда з урахуванням

вич, Л.П. Рассказов,

положень природно-правової

О. Г Рогова, Ю.М.Тодика, Ю. С. Шем

доктрини , (в) показано особливе

шученко , ГФ. Шершеневич [Див. :

місце концепції природних еколо

1-4, 6-19]

1.8.

Упоров ,

та ін .

гічних прав у державотворчому

Усе частіше й наполегливіше

процесі, (г) робиться спроба вис

лунають твердження про універ

вітлити специфіку й особливості

сальність концепції й уявлень

прояву природного права в онов

щодо права людини . Підкрес

ленні екологічного законодавства

люється як постулат загально-
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людський і загальнообов ' язковий

тим щоб кожна людина і кожен

характер норм про права та сво

орган суспільства , завжди керу

боди особи

[9, с . 3]. Однак кон

ючись нею , могли за допомогою

цепція прав людини у тому виді ,

належної освіти сприяти пова

в якому вона існує в Декларації

жанню зазначених у Декларації

на сучасному етапі , найповніше

прав та свобод і забезпеченню

й найпослідовніше знаходить

шляхом національних і міжнарод

своє вираження в романо-гер

них прогресивних заходів загаль

манських і англосаксонської пра

ного й ефективного визнання і

вових системах . Мусульманська

здійснення їх у державах

-

чле

й іудейська правові сім 'ї мають

нах ООН так і серед народів , які

власн і уявлення про права люди

мешкають на територіях , що пе

ни , відмінні від ідей про права та

ребувають під їх юрисдикцією.

свобод , що беруть свій початок з

Іншими словами , Декларація роз

п оглядів мислителів європейсь

глядається як концепція «nраво

ких країн епохи Освіти

людяності» (людських прав) . Ідея

[9,

с.

9].

Вивчаючи екологічні права

прав людини як концепція , що

пюдини , важливо звернути увагу

віддзеркалює місце і положення

на проблему співвідношення кон

індивіда в співтоваристві, зале

цепції цих прав і норм права у

жить від цінностей конкретного

сфері забезпечення й захисту

суспільства , від розуміння сут

прав та свобод особи . Найчасті

ності особистості та {і відносин з

ше ці поняття не розмежовують

іншими людьми й суспільством у

ся . З нашого погляду, все-таки

цілому. Подібні питання слід ви

вони є різними , незважаючи на

рішувати державам з урахуван

те , що одне випливає з другого.

ням доцільності , ціннісних орієн

Концепція екологічних прав лю

тирів останнього й низки економі

дини

чних та екологічних чинників.

-

це система поглядів про

права та свободи індивіда об

Кожна особистість повинна

фунтованих з точки зору етики ,

мати всі права й ус і свободи ,

моралі . Ці соціально необхідні

проголошені цією Декларацією

права , належні людині за приро

( ст.

дою {і походження. Своїм корін

логічні права людини

ням вони глиб~жо сягають в релі

відний комплекс прав , свобод та

гі ю , культуру, світогляд суспіль

обов ' язків індивіда , які забезпе

ства . Загальну декларацію прав

чуються й охороняються держа

2) .

Норми права про еко

-

це відпо

цілеспрямованим путівником ,

вою з метою створення універ

дороговказом , що містить завдан

сальної системи в рамках даного

ня , до виконання яких повинні

суспільства й на певному етапі

прагнути всі народи й держави , з

його історичного періоду для 'іі
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всебічного розвитку. Пюдина є

ституції усі люди також визнані

невід'ємним складнико м приро

вільними й рівними у своїй

ди , тому їі діяльнК:ть має здійсню

гідності та правах . Права та сво

ватися в тісній гармонії з вимога

боди індивіда, як і основні еко

ми законів природи й бути підпо

логічні , належать до категорії

рядкованою їм. Національну

невідчужуваних ,

стратегію сталоrо розвІІ'!тку Украї

його прав як такі , що становлять

ни належить сп рямовувати на

у теорії права категорію прав при

певний економічний шnях з одно
часним захистом довкілля в інте

родних. Теорія права не містить
однозначного трактування понят

ресах прийдешних поколінь.

тя «природне право». Природне

непорушних

Норми про екологічні права

екологічне право розглядається

пюдини є породженням розгляну

як соціально-правове явище , до

тої концепції. У той же час вони

вічне право індивіда Воно має

становлять сугубо юридичне яви

моральну природу й характер

ще й зазнають на собі сильний

абсолютної цінності. Природно

вплив об' єктивних умов та інте

правова доктрина у сфері еколо

ресів соціальних суб'єктів, які

гічного права приймає як посту

побіюють ці норми. Концепція

nат існування невід'ємних, не

природних екологічних прав лю

відчужуваних прав людини, які

дини більше охоплює собою фун

властиві їй за фактом народжен

даментальні уявлення людини

ня; і жодна держава , жодна вла

про своє місце в суспільному про

ца не вправі відібрати або обме

цесі , включаючи не тільки юри

жити ЇХ.

дичні явища, й вплив філософії,

Природне екологічне право

релігії, культури та інші чинники

~рунтується на особливостях лю

[9, с . 13,14].

дини як соціально-біологічної

Цікаво, що останнім часом у

істоти, їі потребах та інтересах .

питаннях про права людини спо

До загальної системи природних

стерігається тенденція примирен

входять екологічні права на :

ня й інтегрування природно-пра

(а) безпечне для життя і здоро

вово"і теорії й позитивістського

в'я людини довкілля ; (б) вільний

н а прямку до праворозуміння з

доступ до інформації про його

метою підвищення ефективності

стан, про якість харчових про

механізму реалізації й забезпе

дуктів і предметів побуту та пра

чення екологічних прав . У Декла

во на їі розповсюдження ; (в) за

рації проголошується, що всі

борону засекречувати таку інфор

пюди народжуються вільними й

мацію; (г) відшкодування шкоди ,

рівними у своїй гідності та правах

завданої порушенням зазначених

(ст.

прав, тощо. Природні екологічні

1).

Відповідно до ст.
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Кон-
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права формують об'єктивно їй

свого регулятивного ефекту воно

необхідні умови життєдіяльності

потребує деталізації й конкрети

людей , служать підставою для

зації в окремих актах , потреба в

виникнення й розвитку численних

яких обумовлена ще й тим , що

прав . За сучасних умов існують

ситуація наприкінці 40-х років

усі підстави, щоб вести мову не

ХХ ст. і сучасні умови різняться.

про сукупність природних прав, а

За останні роки з ' явилися нові

про сталу їх систему, складником

права й потреби , виникнення яких

якої , безумовно, виступають пра

неможливо було передбачити під

ва екологічні.

час написання цього міжнародно

Поряд із цим уявлення про

го документа . Виникають також і

права людини , які не знайшли

нові перешкоди в цьому процесі .

~вого закріплення в позитивному

ООН реагує на це шляхом прий

rfpaвi, можуть залишатися лише

няття відповідних актів щодо еко

абстрактними ідеями , ідеалами,

логічних питань . Проблема прав

так званим

людини

позазаконодавчим

правом. Правотворча діяльність

лишнє

на

сприятливе

природне

навко

середовище

цержав усе частіше спрямовуєть

була обговорена як самостійна на

ся на активне сприяння реалізації

Стокгольмській конференції ООН

прав, свобод і здібностей індиві

з навколишнього середовища в

да . Особистість потребує не

1972

тільки пасивного здійснення своїх

відна спеціальна Декларація .

прав у рамках , окреслених дер

Перший принцип Стокгольмської

р., де була прийнята відпо

жавою й закріплених у законо

декларації говорить , що людина

давстві. Необхідно також створи

має фундаментальне право на

ти умови соціального й міжнарод

вільні , рівні і сприятливі умови на

ного

порядку, за яких права та

життя в навколишньому середо

свободи, викладені в цій За

вищі, якість якого дозволяє вес

гальній декларації , мали б бути

ти гідне і процвітаюче життя , і

28), сnря

несе головну відповідальність за

мовані на реалізацію прав, закрі

охорону й поліпшення довкілля

плених у п· нормах. Отже , при

на благо нинішнього й прий

родні екологічні права все більше

дешніх поколінь . Низка положень

мають потребу в регламентації , в

про місце людини в природі , роль

гарантіях належних умов для їх

і принципи людської діяльності

повністю здійсненні (ст.

здійснення кожним індивідом .
Якщо первинне нормативне

міститься у Всесвітній хартії при

роди , прийнятій у

1982 р . на 37

положення Загальної декларації

сесії Генеральної Асамблеї ООН ,

прав людини вважаємо

надто

у Конвенції ООН з навколишньо

стислим , загальним, а тому для

го середовища й розвитку (1992 р .,
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конкретизуються й уточнюються ,

Бразилія) та ін.

Особливе значення має Ор

вдосконалюються в чинному еко

хуська конвенція «Про доступ до

погічному законодавстві . Консти 

інформації, участь громадськості

туційні екологічні приписи слу

в процесі прийняття рішень та

жать під~рунтям для розвитку

п,оступ до правосуддя з питань,

екологічного права як галузі , для

що стосуються довкілля»

[5;

формування сучасного законо

296]. Вона
20 За

давства. Вони спрямовані на ре

деталізує положення ст.

гулювання основ екологічних

гально"! декларацїІ щодо свободи

відносин . Розглянемо деякі з них .

1999. - NQ

З4. -Ст.

мирних зборів та асоціацій. Вона

Загальна декларація прав

не тільки декларує екологічні пра

пюдини, безумовно , є першим

ва громадян (на сприятливе дов

універсальним документом , у

кілля, екологічну інформацію,

якому в ст. З закріплено право

участь у прийнятті екологічно зна

кожного на життя . Однак у цій

чимих рішень тощо), а й регулює

статті воно дещо характеризуєть

процедурні (процесуальні) питан

ся узагальнено , без розкриття

ня їх захисту. Конвенція спрямо

змісту цього права . На сьогодн[ ця

вана на захист екологічних прав

норма визначається звичаєвою

громадськості, у першу чергу- на

нормою міжнародного права , якої

захист права на інформацію. У ній

повинні дотримуватися всі держа

наводиться

ви . Вона також є імперативною

визначення

гро

мадськості: це одна (або більше)

нормою загального міжнародно

фізична чи юридична особа, їх

го права, відхилення від якої не

об'єднання, організація або гру

допускаються

[10,

с.

8].

Це фун

пи, які діють згідно з національ

даментальне природне , не

ним законодавством або практи

від 'ємне, невідчужуване, загаль

кою (ст.

не, універсальне, вічне, незмінне

2).

Заслуговує на увагу

положення про право доступу до

й природжене право людини, яке

правосуддя

питань охорони

реалізується безпосередньо,

довкілля, яке створює нові умо

здійснюється об'єктивно і всю

з

ви щодо включення судової вла

ди має однакову силу. Під~рунтям

ди в механізм вирішення екологі

сучасних природно-правових те

чних проблем.

орій прав людини служать ідеї,

Україна включила до своєї

висловлені ще в

XVII-XVIII

сто

Конституції чимало нормативних

літтях. Вони закріплені нормами

приписів (статті З,

16, 21, 24, 27·,

багатьох міжнародно-правових

та ін . ), які відтворюють

документів про права людини .

відпо відні положення Загальної

Така велика увага зумовлена тим,

цекларації, що в подальшому

що чимала кількість держав виз-

41, 50
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11 з

начає право на житrя абсолют

складники для існування пра

ною цінністю світової цивілізації,

ва людини на життя. Крім того

оскільки всі інші права втрачають

в ст.

смисл і значення у випадку заги

що кожен має право на такий жит

бел і ЛЮДИНИ.

тєвий рівень , включаючи їжу, одяг,

25

Декларації закріплено,

Ці ідеї відбиваються в низці

житло, медичний догляд і необхі

статей Основного Закону України .

дне соціальне обслуговування,

Зміст права на житrя становлять

який є необхідним для підтриман

права :

вима

ня здоров'я й добробуту його са

гати усунення небезпеки , створе

мого та його сім 'ї. Для цього в

ної внаслідок підприємницької чи

нашій державі створено необхід

(1)

народитися ;

(2)

інш ої діяльності, яка загрожує

ну нормативно-правову базу: Ос

житrю і здоров' ю; (З) на самоза

нови законодавства України про

хист від реально·і небезпеки для

охорону здоров'я
Ст.

[5; 1993. - N2 4.

Закони України «Про

житrя , у тому числі право на не

-

обхідну самооборону;

охорону навколишнього природно

(4) на звер

19],

нення за охороною й захистом

го середовища»

свого житrя до державних, недер

-

жавних і міжнародних органів та

ферного повітря»

організацій ;

546],

[5; 1991 . - N2 41.

«Про охорону атмос

[5; 2001. - N2 48.

типравних посягань інших осіб ,

252], «Про питну воду та пит
[5; 2002. N2 16. - Ст. 112], «Про відходи»
[5; 1998. - N2 36-37. -Ст. 242],

так і від нещасних випадків, по

«Про забезпечення санітарного

в'язаних з техногенними катаст

та епідемічного благополуччя

(5)

на захист і на ря

Ст.

тування житrя кожної людини як

від умисних чи необережних про

-Ст.

не водопостачання»

рофами , природними катаклізма

населення»

ми, дією джерел підвищеної не

Ст.

безпеки тощо:

(6)

на те, що зако

218] ,

[5; 1994. - N2 27. -

«Про об'єкти підвище

ної небезпеки»

Ст.

[5; 2001 . - N2 15.

та ін . До того ж, Украї

нодавство не міститиме жодних

-

підстав для свавільного позбав

ною ратифіковано низку міжна

пення людини житrя ;

родних правових актів .

(7)

розпо

ряджатися життям на власний
розсуд, у тому числі піддавати

його ризику

[13, с. 117, 118].

Такі чинники , як гармонійна

73]

Відповідно до ст.

6

Загальної

декларації кожна людина , де б
вона не перебувала, має право

на визнання їі правосуб'єктності .

взаємодія природи й суспільства ,

Визнання Конституцією України

небезпечний стан довкілля , еко

природних прав людини є підста

логічна безпека, безпечне для

вою для корекції поняття «nраво

житrя і здоров'я довкілля та інші ,

здатність» як безпосередньо при

мають розглядатися як невід'ємні

родної здатності мати права й
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обов'язки. Екологічна право

відцивільного (ст.

здатність

не містяться в узагальненому

-

невід ' ємна влас

16 ЦК України) ,

тиві сть кожного громадянина ,

виді. Хоча слід визнати, що в роз

який є правоздатним протягом

різненому вигляді вони одержа

усього свого життя незалежно від

ли закрі плення в законодавстві

віку та здоров'я. Вона є абстрак

поресурсовому. До таких можна

тною можпивістю суб'єкта (тому

віднести наступні їх види : (а) виз

що належить кожному) позитив

нання екологічних прав; (б) віднов

ного й природного екологічного

лення порушеного права; (в) при

nрава мати відповідні права, а

пинення дій , що перешкоджають

також обов'язки від народження

здійсненню права ; (г) відшкоду

до смерті , що мають невід'ємний

вання збитків та ін ші способи

і невідчужуваний характер і за

відшкодування майнової і мо

безпечують єдність приватних і

ральної шкоди ; (д) зміна право

публічних інтересів в екології.

відносин; (е) визнання незакон

Положення Загальної декла
рації (ст.

7)

вимагає визнання

ним рішень, дій або бездіяльності
органів державної влади , органів

того , що всі люди рівні перед за

місцевого самоврядування , служ

коном і мають право без будь-якої

бових і посадових осіб ; (є) і інші

різниці на рівний їх захист зако

способи , встановлені в норматив

ном. У ст.

но-правових актах.

8 проголошується

пра

во на ефективне поновлення в

Інші приписи Загальної дек

пра вах компетентними націо

парації, що стосуються природ

нальними судами в разі порушен

них прав (володіння майном, без

ня основних прав людини, нада

підставне позбавлення цього пра

них їй конституцією або законом.

ва- ст.

Ці положення трансформуються

лені законом виключно з метою

в українське національне законо

забезпечення належного визнан

давство. Статтею

17;

обмеження, встанов

55 Конституція

ня й поваги прав та свобод інших,

України проголосила право на

забезпечення справедливих ви

судовий захист прав та свобод

мог моралі, громадського поряд

громадян. У ст.

ку й загального добробуту в де

11

Закону Украї

ни «Про охорону навколишнього

мократичному суспільстві- ст.

при родного середовища» закріп

захист їІ моральних і матеріаль

лено захист прав громадян Укра"і

них інтересів людини (ст.

ни у сфері охорони довкілля . Такі

роваджені в нормативно-право

ж норми містяться й у поресур

вих актах України . В екологічно

совому законодавстві . У той же

му законодавстві, на жаль, бра

час способи захисту екологічних

кує належної уваги до екологіч

прав в законодавстві, на відміну

ного інтересу та питань його за-

2008/99

27)

29;
уп
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хисту, що може бути предметом
майбутніх досліджень авторки .

Тенденція наближення при
родно-правової доктрини до по

Екологічні права людини зав

зитивної в екологічному праві

жди пов'язані з об'єктивними умо

відбувається переважно за таки

вами, характер та обсяг яких за

ми напрямками, як-от: (а) потре

лежить від політичної й економі

ба в нормативному визначенні

чної ситуації. Природні екологічні

державою природних екологічних

права- це ніяк не абсолют, нічим

прав особи; (б) необхідність кон

не зумовлений або обумовлений

ституційного й судового сприян

лише біологічною природою інди

ня пом'якшенню суперечностей

віда; це не універсальне явище,

між позитивістськими і природно

що існує незалежно від суспіль

правовими підходами , що зумов

ного устрою. Права та свободи

лює зменшення розбіжностей між

пюдини

цими доктринами: відсторо

-

це віддзеркалення ха

рактеру і статусу особистосt( в

неність позитивістського підходу

суспільстві, тому що поза ним

від особистих і соціальних цінно

немає ні прав, ані свобод. При

стей та незахищеність природних

родні екологічні права широко

прав поза правовим регулюван

універсальні за значенням, адре

ням державою. Настав час удос

совані до всіх без винятку право

коналювати правову систему Ук

здатних суб'єктів. Вони заклика

раїни в сфері захисту екологічних

ють відповідати сформульованим

прав шляхом (а) адаптації зако

у них приписам, бо ті кореспон

нодавства України до прав люди

дують нормам усе те , що містить

ни розвинутих країн; (б) його по

ся в них, тому що їх природно

дальшої кодифікації; (в) удоско

правові ідеї відповідають вимо

налення правової системи сто

гам вищої, абсолютної справед

совно механізму захисту екологі

ливості.

чних прав та інтересів .
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МІЖНАРОДНЕ ВИЗНАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ:

ВІД ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ
ДО СЬОГОДЕННЯ

Міжнародне визнання еколо

хуванням нових політичних, еко

не

номічних і соціальних умов . Хоча

від ' ємних і фундаментальних,

треба відмітити, що й сьогодні

безпереч·но, має свою історію .

цей важливий міжнародний акт

гічних

прав

людини

як

Воно базується на концепції прав

визнається практично всіма дер

людини як джерела їі гідності , яка

жавами й має вагомий політичний

почала реалізовуватися з прий

авторитет. Його головні постула

няттям Загальної декларації прав

ти дали поштовх для

людини у

широкої системи прав людини , в

1948

році . У даний час

відбувається переосмислення

розвитку

тому числі й екологічних.

цього найважливішого правового

Дослідження історії розвитку

документа в історії людства з ура-

міжнародної концепції екологіч-
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них прав людини набуває особ

голосила їІ як стандарт, до досяг

ливої значимості в процесі фор

нення якого повинні прагнути всі

мування основних засад їх реалі

народи і всі держави .

зації й захисту. Наукова розроб

Прийняття Декларації мало

зазначених питань є також

певні історичні передумови . Ігно

складовою частиною стосовно

рування і пряме порушення прав

нової галузі

міжнародного пра

пюдини в низці країн на націо

ка

-

ва навколишнього середовища ,

нальному, а потім і світовому

яке базується на основних стан

рівнях, напередодні й під час дру

дартах , проголошених Деклара

гої світової війни об'єктивно при

цією , і знаходиться на стадії роз

мусили

витку.

відповідні міжнародні загально

людство

створити

Питання міжнародно-право

визнані стандарти з прав люди

вого забезпечення екологічних

ни шляхом прийняття міжнарод

прав були предметом наукових

но-правових актів, які визначали

і нтересів багатьох учених-право

б і гарантували певне коло най

знавців , як-от: Ю.С . Шемшучен

важливіших прав та свобод. Тре

ка [14], С . М. Кравченко
лишевої

[1 0], О.С.

[9],

Н . Р Ма

Колбасова

ба зазначити той факт, що в після

[7],

воєнні роки гостро постала про

С . О. Балашенка , ТІ. Макарової

блема забезпечення особистої

та ін. Науковцями достатньо

безпеки людини . Тому концепція

[2]

проаналізовані головні принципи

прав людини, яка виходила з Дек

міжнародної концепції екологіч

ларації, базувалася в першу чер

них прав, основні засади їх міжна

гу на по нятті «індивідуальні пра

родного захисту, досвід іноземних

ва», тобто права , притаманні ок

держав у сприянні їх реалізації та

ремій особі: це право на життя,

інші питання .

Метою й основним завдан

свободу, особисту недоторканість
та ін .

ням цієї статті є дослідження

Водночас з прийняттям теорії

впливу Загальної декларації прав

прав людини як соціального чин

пюдини на формування міжна

ника сформулювалася концепція

родної концепції сталого розвит

й колективних прав, носієм яких

ку й визнання екологічних прав у

могла бути соціальна спільнота.

міжнародному співтоваристві.

Діалектичний зв'язок індивідуаль

Ця Декларація вважається

них і колективних прав людини

першим в історії міжнародних

достатньою мірою просліджуєть

відносин правовим актом , у яко

ся· в системі екологічних прав

му закрі плено широке коло ос

( права людини на безпечне дов

новних прав і свобод людини .

кілля, на інформацію про його

Генеральна Асамблея ООН про-

стан, на відшкодування екологіч-
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ної шкоди та ін.). Початок форму

них сил як на внутрішньодержав

вання цих життєво важливих прав

ному, так і на міжнародному

був викликаний об'єктивними

рівнях, хоча в той же час ці права

чинниками: збільшенням антро

виражають також індивідуальні

погенного навантаження на при

екологічні потреби індивідів.

роду в умовах розвитку світової

Повертаючись до згаданої

економіки і значне погіршення

Декларації, зазначимо, що вона

стану навколишнього природно

не містила відповідних статей , де

го середовища.

закріплювалися б конкретні еко

У цьому зв'язку необхідно зу

логічні права . Проте деякі їі нор

пинитись на загальній характери

ми стали базовими й отримали

стиці екологічних прав . Вважаєть

подальше формування. Зокрема ,

ся, що ці права (зокрема, право

ст. З (право на життя), ст.

на безпечне довкілля) відповідно

во на захист законом) , ст. 1З (пра

7

(пра

до сучасної концепції прав індиві

во на вільне обрання місця про

да належать до нового, так зва

живання) і, нарешті, ст.

ного З-го покоління прав. Дана

пюдини на відповідний життєвий

категорія прав має загальний,

рівень, необхідний для підтри

колективний, міжнародний, со

мання здоров 'я) стали взірцем

лідарний, фундаментальний ха

для розуміння й формулювання

рактер. Це виражається в тому,

основних засад міжнародної кон

що вони міжтериторіальні, тобто

цепції екологічних прав

25

(право

[5].

не є обмеженими територією

МІжнародне право почало

однієї держави, і наднаціональні,

базуватися на так званій лібе

тому що є незалежними від на

ральній концепції прав людини , в

ціонального статусу людини. Така

основі якої теза : кожна людина

обставина підкреслює міжнаціо

наділена природними невід'ємни

нальну, загальнолюдську приро

ми правами, які належать їй від

ду основних екологічних прав,

народження. Цим пояснюється

оскільки охорона життя і здоро

істотне зростання значення тако

в'я людини від несприятливого

го природного права,

впливу ·забрудненого довкілля

людини на життя, одним із спо

виходить за межі компетенції

собів забезпечення якого є відпо

як право

однієї держави і стає вже спра

відна сприятлива якість оточую

вою націй (народів). Колективний

чого п· природного середовища.

і солідарний характер таких прав,

В умовах інтенсивного роз

особливо права на безпечне на

витку економіки , вичерпання при

вколишнє природне середовище ,

родних ресурсів, що викликало

виявляється в тому, що їх реалі

екологічну кризу, а в майбутньо

зація вимагає зусиль усіх соціаль-

му може призвести й до реаль-
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ної загрози щодо існування люд

навколишнього природного сере..

ства , охорона й поліпшення

довища , яке забезпечує їі фізич

якості довкілля стають завдан

не існування й надає можливоСТі

ням глобального масштабу й ви

для інтелектуального , морально

няткового значення, необхідною

го , соціального і духовного роз

умовою дотримання належного

витку

[3,

с.

682-687].

здоров 'я , добробуту й економіч

Наступним суттєвим кроком

ного процвітання нинішнього й

до формування у світовому

прийдешніх поколінь . Зараз існує

співтоваристві екологічної свідо

нагальна потреба в забезпеченні

мості стала так звана концепція

екологічної безпеки як складової

стійкого розвитку, яка пізніше

частини ідеї всеосяжної системи

була висунута на Конференціf

всесвітньо·; безпеки . Назріли

ООН по навколишньому середоа

об 'єктивні передумови для виз

вищу і розвитку (Ріо-де-Жанейро,

нання й офіційного закріплення

1992

фундаментального права люди

важливі документи , як «Деклара

ни на безпечне для життя і здо

ція по навколишньому середови

р . ), де були прийняті такі

ров'я навколишнє природне сере

щу і розвитку», «Порядок денний

довище.

на ХХІ століття» , та ін . Згідно з

Це знайшло своє відбиття в

цими декларативними докумена

низці міжнародно-правових актів

тами людина була поставлена в

з питань довкілля. Вагому роль у

центр уваги стійкого розвитку.

справі залучення громадської

Вони визначили основне завдана

думки до проблеми якості навко

ня концепції

лишнього природного середови

мальних результатів розвитку з

ща і закріплення права на безпеч

урахуванням інтересів людей і з

не довкілля як самостійної пра

мінімальним збитком для довкіл

вової норми відіграла Стокголь

ля

мська конференція ООН з навко

розвиток» (переклад з англ.

пишнього середовища

(1972

р.) ,

-

досягнення опти

[12 , с. 2]. Сам

sustaiпable

термін «Стійкий

development) у

-

різних

на якій міжнародною спільнотою

джерелах одержав різну інтерп

вперше були вирізнені й обгово

ретацію й назву. Зокрема , в ук

рені важливі питання екологічних

раїнській еколого-правовій літеа

прав . Прийнята на ній Деклара

ратурі можна зустріти такі його

ція (хоча і не мала обов'язкового

варіанти, як «сталий розвиток» ,

для всіх держав характеру). про

«гармонічний розвиток» , які вза

голосила основні керівні принци

галі розуміються як синоніми , що

пи у сфері охорони довкілля . Нею

означають розвиток , при якому

визнавалося , що людина є творі

екологічні

нням і одночасно творцем свого

нинішніх не повинні ставити під

120
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загрозу можливості майбутніх

індивІДІВ якість довкілля , були

задовольняти свої потреби

дуже різноманітними . Так , у

с.

[1 ,

112]. З вивченням цієї пробле

міжнародних документах ООН

ми виникла необхідність розши

зустрічаємо наступні формулю

рення змісту зазначеної кон

вання :

(а)

екологічних, виробничих, демог

an environment
adequate for the health and well
being of individuals (навколишнє

рафічних , а й низки інших чин

середовище , що сприяє здоров ' ю

цепції, включення до неї не тільки

ників , що сприяють спільному

і благополуччю людей) ; (б)

процесу розвитку і впливають на

environment

стійкість процесів

лишнє середовище) ; (в)

- глобальних ,

healthy

(здорове навко~

політичних , правових, соціаль

environment

них , гуманітарних, національних ,

лишнє середовище) ;

культурних та ін.

satisfдctory

enabling

(сприятливе навко

and

(r) sound,
healthy

Ідеологічним під~рунтям ука

environment (здорове , безпечне і

заного напрямку була визнана

сприятливе навколишнє середо

природно-правова доктрина, що

вище) . Крім того , існують такі тер

висунула постулат про природні

міни щодо навколишнього сере

невід' ємні права індивіда . При

довища , як

такому підході людина з Уі права

збалансоване, незабруднене, за

ми на свободу, на жипя, особис

довільне , стійке , жипєздатне

ту недоторканість , безпечне дов

с.

-

чисте, екологічно

[1 З ,

53].

кілля , гідний рівень жипя тощо є

Певна спроба систематизува

відправною точкою й кінцевою

ти й дати найбільш повне і

метою сталого розвитку, який є

змістовне визначення змісту еко~

для не)" головним орієнтиром .

логічних прав була розпочата

Однак варто відзначити, що

підкомісією ООН з прав людини

на той час на міжнародному рівні

й навколишнього середовища в

екологічні права все ж таки ще не

1994

виокремлювалися в самостійну

міжнародному праві як «Доповідь

групу,

Ксентіні» , пропонується Деклара~

а розглядалися лише як

р . У її звіті , відомому в

складники цивільних , політичних,

ція принципів «Права людини і

соці альних і культурних прав осо

навколишнє середовище» . Цей

бистості . Серед причин цього

документ проголошує основне

можна назвати невизначеність

(фундаментальне) право кожно~

терм і нів і критеріїв якості навко

го на безпечне , здорове й еколо

лишнього природного середови

гічно сприятливе довкілля

ща . Нав іть назви , покликані виз

Наводиться такождокладний пе

начати необхідну для забезпе

релік складників цього права . Зок

чення екологічних інтерес і в

рема , зазначається , що всі люди
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мають право : (а) на свободу від

Конвенці я про доступ до і нфор

забруднення , екологічної дегра

мації , участь громадськості в про

дац ії й дій , що несприятливо

цесі прийняття рішень і доступ до

впливають на навколишнє сере

правосуддя з питань , що стосу

д овище , загрожують життю , здо

ються довкілля (Оргус , Дан і я ,

ров ' ю , засобам існування , добро

1998 р. ) .

Конвенція визнала пра

буту й життєздатному розвитку;

во КОЖНОЇ ЛЮДИНИ «ЖИТИ В НаВКО

(б) на найвищий досяжний рівень

ПИШНЬОМу середовищі , сприятли

здоров ' я незалежно від навко

вому для

лишнього середовища ; (в) на без

ту» , а також обов ' язок їі самої як

печні і здорові продукти харчуван

індивідуально , так і разом з інши

·r;

здоров 'я й добробу

ня й воду ; (г) на землекористуван

ми людьми захищати й поліпшу

ня в екологічно безпечних умовах

вати навколишнє середовище на

та ін . Таким чином, у назВЗ!іfОМУ

благо нинішнього й майбутнього

документі проблема невизначе

поколінь

н ост і термінології вирішується

сприяла формуванню механізму

[8]. Оргуська

Конвенція

шляхом переліку складників пра

реалізації й захисту права люди

ва на безпечне довкілля.

ни на безпечне (сприятливе) дов

Прийняття зазначених прин

кілля , а проголошен і в ній права

ци п ів у виді Декларації має вели

-на доступ до екологі чної інфор

ке значення для визнання еколо

мації , на участь у прийнятті

гічних прав у світі . Вона, зокре

рішень щодо навколишнього се

ма , проголосила, що «всі держа

редовища , а також на доступ до

ви повинні поважати й гарантува

правосуддя з питань навколиш

ти право на безпечне, здорове й

нього середовища

екологічно сприятливе навко

не тільки гарантами права на без

пишнє середовище і вжити адмі

печне довкілля , інструментами

ністративних , законодавчих та

для його здійснення , а й окреми

інших заходів , необхідних для

ми екологічними правами .

ефективного здійснення цього
права»

[4] .

Крім того , прийняття

-

виступають

Підкреслимо , що Оргуська
конвенція

1998

р . також закріпи

цього документа додало екологі

ла поняття «екологічна і нформа

ч ним правам автономного і виз

ція» , яке за своїм зм і стом знач но

наченого характеру, чого доне

ширше , ніж і снуюча до того

цавна бракувало в існуючому

«інформація про стан навколиш

міжнародному праві .

нього середовища» , оскільки

Вирізненню екологічних прав

включає не тільки дані про стан

в окремий інститут міжнародного

усіх компонентів довк і лля , а й

права навколишнього природно

відомості про джерела й чинники

го середовища

його забруднення , про заходи ,
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сприяла також
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вжиті для його охорони, інформа

Великобританії, Німеччині, Нідер

цію про діяльність державних

пандах , Данії тощо) ухил робить

органів , які приймають рішення ,

ся не на судовий захист права на

що впливають на стан навколиш

безпечне довкілля , а на превен

н ього природного середовища ,

тивні способи , зокрема , на актив

здоров ' я й безпеки людей . Важ

ну

участь

громадськост і

в

nиве значення має положення

здійсненні екологічної політики

Конвенції , що у випадках, які ста

держави. Більшість громадян на

н овлять безnосередню загрозу

званих країн розглядають судо

для здоров ' я людини або навко

вий шлях уже як останній захід , а

лишнього середовища і які вини

для захисту екологічних прав на

к ають у результаті людської

дають перевагу активній участі в

діяльності чи є наслідком природ

розробці рішень уряду на почат

них явищ , уся інформація , що

ковій стадії й адміністративним

могла б дозволити громадськості

заходам впливу на правопоруш

вжити заходів для попередження

ників безпеки довкілля

шкоди, повинна негайно розпов

Вивчення й удосконалення меха

[6 ,

с . 58] .

сюджуватися серед членів гро

нізму участі міжнародної гро

мадськості, яких потенційно сто

мадськості в прийнятті екологіч

сується ця загроза .

но значимих рішень і його засто

Таким чином, у міжнародно

сування в національній правовій

му праві протягом другої полови

практиці

ни ХХ ст. сформувалася система

сучасної науки.

-

актуальне завдання

загальних принципів і стандартів

Сьогодні екологічні права на

у сфері здійснення й захисту еко

чолі з правом на безпечне навко

погічних прав . Вони всі засновані

лишнє

н а загальновизнаній у зазначеній

фундаментальними , невід ' ємни

сфері системі цінностей , яку за

ми правами людини , визнаними

початкувала Загальна деклара

міжнародною спільнотою . Водно

ція прав людини.

час вони , як органічна частина

природне середовище є

Необхідно відзначити , що

цілого , розвиваються разом з

міжнародне право в розгляду

комплексною галуззю міжнарод

ваній царині зібрало досить ба

ного права про навколишнє сере

гатий досвід . У спеціальній літе

довище й виступають одним з

ратурі наводяться приклади усп і

його основних принципів [2 , с. 2223] . Стосовно цього особливої

шного захисту екологічних прав
громадян міжнародними органі

актуальності набуває проблема

заціями , різними зарубіжними

співробітництва , кооперації й гар

країнами

с . 15] . На

монізації екологічного законодав

приклад , у Європі (особливо у

ства в європейському й у плане-

[9,
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с.

134; 11 ,
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тарному масштабі. Для створен

прав людини зробила величезний

ня належних гарантій реалізації

внесок у розвиток системи не

й захисту екологічних прав інди

від' ємних прав кожної особи, ста

віда належить залучити певні

ла базисом для численних міжна

механізми , що мають за мету от

родних конвенцій і послужила

римання найбільш високого рівня

передумовою прийняття націо

узгодженості й сумісності систем

нальних конституцій . Основні Іі

екологічного законодавства ,

положення знайшли своє відбит

створення

загального еколого

тя й у сформованій системі еко

124].

логічних прав людини . За в с іх

Це сприятиме одностайному ро

обставин ця Декларація була й

зумінню принципів, ідеалів і по

залишається загальним надба н

нять , що виражають суть екологі

ням людства, однією з найважли

правового простору

[1 О ,

с.

чних прав та інтересів .

Отже, Загальна декларація
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ОСОБЛИВІСТЬ ПРАВ
НА ОБ'ЄКТИ РОСЛИННОГО СВІТУ

Загальна декларація прав

1991. - N2 41 . - Ст. 546] закріпи

людини- перший універсальний

ли низку екологічних прав . Як заз

міжнародний акт з прав людини ,

начають правознавці , в умовах

при йнятий Генеральною Асамб

складної екологічної ситуації в

леє ю ООН

1О грудня 1948 р . Дек

країні , низької ефективності при

пар ація складається з Преамбу

родоохоронної діяльності держа

ли й ЗО статей , у яких проголо

ви законодавче (особливо кон

шен о коло основних цивільних,

ституційне) закріплення екологі

пол~ичних , со~альних , економ~

чних прав має велике як політич

чни х і культурних прав та свобод

не , так і юридичне значення

людини . Незважаючи на те, що

с.

139] .

[4,

Саме тому зараз як ніко

цей документ не є міжнародним

ли актуальним є питання

договором, він отримав достатньо

екологічних прав , зокрема, прав

го поширення й здобув на сьо

на об'єкти рослинного світу.

год ні обов ' язкову силу.

щодо

Якщо дослідження екологіч

Значення Загальної декла

них прав постійно перебувають в

ра ції важко переоцінити , бо саме

полі зору вчених , фахівців еколо

в ні й було проголошено право

гічного права, Г.В. Анісімової,

людини на життя. По суті , вже

М . М . Бринчука, М . В. Краснової

знач но пізніше, на Стокгольмській

[Див. :

кон ференції ООН з навколишньо

та інших, то проблема сутності й

го середовища

(1972 р.) було пе

особливостей прав на об ' єкти

редбачено, що людина має пра

рослинного світу залишаються

во на сприятливе довкілля, якість

без уваги науковців . Саме тому й

1О ,

с.

66-80; 4; 9,

с.

39-66]

якого дає змогу вести гідне , бла

виникла необхідність у з'ясуванні

гополучне життя [11, с . 11].

вказаних питань.

На даний час законодавство

Мета статті - обгрунтувати

України, насамперед Конституція

методологічні засади побудови

р.) і Закон України «Про

системи екологічних вимог, зокре

(1996

охорон у навколишнього природ

ма флористичних, визначити їх

ного середовища»

сутність з точки зору загальної

2008/99

(1991

р.)

[7 ;
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теорії права . З урахуванням цьо

і в екологічному законодавстві.

го завданням роботи є проведен

Так, зазначений Закон Украї

ня комплексного аналізу чинного

ни названим правам прид ілив

еколо гічного законодавства щодо

достатньо значну увагу, включив

зазначеної проблеми, сформулю

ши до свого змісту ст.

вання поняття «флористичні ви

жання екологічних вимог при ви

40 «Додер

користанні природних ресурсів» .

моги» .

Теоретичні й практичні підва

До того ж і Закон України « Про

лини статті фунтуються на пра

рослинний світ» від

цях учених теорїі держави і пра

1999

9 к в ітня

ва : С.С. Алексєєва, В . О . Котюка ,

присвятив окрему статтю

р . вказаним положен ням

- «Ос

А. М . Колодія , В. В . Копєйчикова ,

новні вимоги до охорони , викори

С .Л . Лисенкова [Див .:

стання й відтворення рослинно

13; 17; 20],
а також екологічного права -

го світу» [7; 1999.-NQ 18. -Ст. 775].

Б .Ж. Абдраїмова, М . М . Бринчука ,

Незважаючи на вказані при

С . О. Боголюбова , Ю . Є . Виногра

писи , існуючі в законодавстві ,

дова , А. К. Голиченкова ,

грунтовни х наукови х розробо к

1.1.

Кара

каша, О. І . Крассова , К. В . Новико

уч еними-правознавцями

вої,

цієї проблематики не провадило

0 .0 . Погрібного [Див .: 1; 2; 4;
8; 14; 15; 21] та ін . Крім того , в
статті

використані

доробки

фахі вців у галузі природничих
наук, зокрема М.Ф. Реймерса

[18].

Досліджуючи основні права

щодо

ся , хіба що деяку увагу названим

питанням науковці приділили в
навчальній літературі [Див .:
с.

9,

120-123; 12]. Аледосл ідники

основному не розглядали

в

про

на об 'єкти рослинного світу- пра

блему в цілому, а зупинялися на

во власності , користування ( в

їі певних аспектах, що стосували

тому числі й на умовах оренди) ,

ся екологічних вимог стосовно

серв ітутні права тощо , слід , на

певного природного об 'єкта

нашу думку,

ще на

лісів , вод, надр тощо або ж навіть

одному важливому питанні , без

конкретно визначеного природно

посередньо пов'язаному з указа

го об'єкта- озера , ріки та ін . При

зупинитися

-

ною проблемою. Воно стосуєть

міром , ними визначалися вимоги

ся з ' ясування сутності особливих

цо водного режиму озера Байкал

умо в ,

до

[8, с . 51]. Побічно такі доробки

суб'єкті в, які користуються відпо

здійснювали вони й стосовно пев

що

висуваються

відними правами на об'єкти рос

них вимог у сфері лісових право

линного світу. Ідеться про е ко

відносин

погічні вимоги ; положення ж

Як

[14].
слушно

зауважують

щодо них сьогодні знайшло своє

провідні вчені в царині екологіч

відбиття як у флористичному, так

ного права , ще й дотепер не до-
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Згаданий Закон від

сягнено одностайності у визна

25 черв

ченні, використанні й тлумаченні

ня

екол ого-правової термінології, що

дефініції правової категорії «еко

заст осовується

погічні вимоги» . Що ж стосується

в

науковому

1991

р . не містить легальної

навчально-методичних

флористичного законодавства , а

джерелах і законодавстві . Бракує

також інш·их підгалузей екологіч

чіткості, точності , одноманітності ,

ного законодавства , то треба ска

зрозумілості щодо трактування

зати ,

вжитку,

що трактування цього по

таких основних екологічних по

няття в ньому т~ж бракує . Між

нять, як «nрирода», «nриродні

тим цим терміном користуються

об'єкти», «навколишнє природне

цоволі активно законодавчі акти ,

середовище», «екологія», «еко

наприклад , відповідні екологічн і

логічні вимоги» та ін.

Закони України («Про тваринний

[15, с. 7].

Звертаючись до напрацю

свіТ» , «Про охорону атмосферно

вань загальної теорії права,

го повітря» тощо), кодекси Украї

підкреслимо,

що оперування

ни (Земельний, Водний , Лісовий

юридичними термінами в ·;х точ

та ін.), а також інші галузі законо

ному смислі забезпечує високий

цавства . Підкреслимо , що

рівень

вня

законодавства ,

дос

2004

24 чер

р. було прийнято Закон

тупність у визначенні та зручність

«Про внесення зм ін до деяких

у застосуванні . Тому надзвичай

закон і в України з метою забезпе

но важливо, щоб у терміни вкпа

чення врахування екологічних

дався однаковий смисл, щоб

вимог у процесі приватизації»

вони були сталими , доступними

2004.- N2 29.- Ст. 1949].

цля розуміння

[17,

с.

348].

[16;

Термін «вимоги» в правовій

Має значний інтерес для на

літературі , на відміну від законо

ших подальших наукових пошуків

давства , застосовується досить

саме поняття «екологічні вимо

неоднозначно: він охополює ви

ги», встановлення його сутності ,

моги і «законодавчі», і «nравові» ,

окреслення видів цих вимог, їх

Й «ОСНОВНі»

наукова класифікація , з обов ' яз

сфер правового регулювання

[2]

СТОСОВНО ріЗНИХ

ковим урахуванням насамперед

екологічних відносин , хоча за

здобутків у сфері загальної теорії

своєю сутністю в названих випад

права , а також інших галузей пра

ках і йдеться саме про відповідн і

ва . Передовсім зупинімося на

вимоги екологічні . Цей висновок

тлумаченні терміна «екологічні

випливає з аналізу тих положень ,

вимоги», для чого звернімося

що розглядаються науковцями.

спочатку до чинного законодав

У вітчизняній науковій літера

ства -екологічного і флористич

турі фундаментального дослід

ного.

ження категорії «екологічні вимо-
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ги»

ще

не провадилося,

хоча .

встановлення сутності цього тер

повторимося, оперують ним по

міна. Не зайве буде звернутися й

рівняно давно. Серед фахівців же

до самого визначення «вимоги»

зарубіжних країн його вже ретель

й «умови»: умова- правила , ви

но вивчали , тому є сенс зверну

моги , виконання яких забезпечує

тися до їх напрацювань щодо

що-небудь

розглядуваного поняття . Отже ,

дія за значенням «вимагати»; по

[6 , с . 1295]; вимога -

nід ним слід розуміти вимоги ,

бажання , прохання, висловлене

встановлені законодавчими та

так , що не припускає заперечен ь ;

іншими нормативними актами в

норми , правила , яких хто- або що

царині природокористування й

небудь має дотримуватися ; nо

охорони навколишнього середо

треби, запити , які хто- або що

вища [4 , с . 385] . Також під ними

небудь має або ставить до когось,

мають на увазі обов'язкові вимо

ЧОГОСЬ

(6, С . 101 ].

ги, визначені в законодавчих і

Таким чином , можемо конста

нормативних документах стосов

тувати , що в основному наведені

но забезпечення раціонального

науковцями дефініції, по суті , не

природокористування, охорони

дуже відрізняються від формул ю

навколишнього середовища, за

вань , запропонованихтлумачн им

хисту здоров ' я й генетичного

словником .

фонду людини

[21 , с . 165]. У пра

Що ж стосується вимог, уста

вових джерелах сформульовані й

новлених щодо різних виді в

інші дефініції екологічних вимог.

діяльності юридичних і фізичн их

Наприклад , ось як трактує останні

осіб стосовно рослинного світу,

словник-довідник М . Ф. Реймерса :

тобто флористичних вимог, то

« ... Це комплекс вимог до якості

доцільно було б інтерпретувати їх

повітря, вод , сировини , харчової

наступним чином:

та промислової продукції , техно

вимог (правил, умов, обмежень),

логії виробництва, технологічних

закріплених законодавством у

це система

викидів і методів їх очистки й

сфері охорони, відтворення й

відводу» [18, с . 520]. Або ось виз

використання об'єктів рослин

наче ння фахівців Республіки Ка

ного світу.

захстан: «Екологічні вимоги- ви

Вважаємо за необхідне розг

моги (приписи , обмеження , забо

пянути, як же можна системати

рони) з охорони навколишнього

зувати екологічні вимоги . Для

середовища, що містяться в нор

цього варто звернутися до чинно

мативно-правових і нормативно

го законодавства України й дер

технічних актах»

жав зарубіжжя. Це перш за все

[15,

с.

99] .

Наведені поняття рекомен

норми Законів України: «Про охо

цуємо прийняти до уваги для

рону навколишнього природного
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середовища», «Про рослинний

(б) фауністичні

св іт» , «Про тваринний світ»

ринного ; (в) водні- щодо водних

[16;

2002. - N2 2. -Ст. 47], «Про охо
рону атмосферного повітря» [16;

стосовно тва

об ' єкті в ; ( г) надрові

- стосовно

надр ; (А) атмосферно-пов ітряни 

1383], Лісово

ми- щодо атмосферного повітря

го, Водного , Земельного та інших

і т. д . Тим паче це може мати місце

кодексів України .

з огляду на існуючі доробки вче

2001 . - N2 31 . -

Ст.

-

У них всіх і в подібних норма

них

- фахівців з екологічного й

ти вно-правових актах (маються

земельного права Російської Фе

на

існують

дерації й Казахстану. Науковці

відповідні приписи щодо встанов

цих держав при розгляді земель

л ення конкретних екологічних

них правових відносин вирізня

ви мог. Різниця між ними полягає

ють вимоги екологічні й земель

в наступному. Якщо приписи За

но-аграрні

увазі

Закони)

[1 , с . 223].

кону України «Про охорону навко

У свою чергу, серед , при

л ишнього природного середови

міром , вимог флористичних мож

ща» стосуються всіх без винятку

на виокремити специфічні , влас

природних ресурсів (тваринного

тиві, наприклад , використанню,

й рослинного світу, земель , надр ,

охороні або відтворенню окремої

вод природно-заповідного фонду,

категорії чи виду об'єктів рослин

атмосферного повітря тощо) , то

ного світу, що виділяються згідно

відповідні поресурсові кодекси

з проведеною в цій роботі класи

мі стять уже вимоги щодо конкрет

фікацією . Це можуть бути такі

ресурсу

об'єкти рослинного світу, як зане

( окремо щодо вод , рослинного

сені до Червоної книги України ,

св іту, земель та ін . ) .

віднесені у встановленому зако

н ого

виду природного

Такий підхід законодавця ,

ном порядку до Зеленої книги ,

підкреслимо , слід визнати цілком

визначені як отруйні або такі , що

послідовним , зважаючи на дИфе

містять наркотичні речовини , та

ренціацію й уніфікацію , що при

ін .

таманні саме екологічному зако

Отже , система досліджува

н одавству. Що ж стосується на

них вимог має наступний вигляд :

з ви певних видів вимог, то вва

(1)

жаємо , що за родове потрібно

жати загальними) ;

взя ти саме поняття «екологічні

сові

ви моги» ; конкретні ж види ос

тичні тощо (вони є основними для

танніх щодо окремих природних

певного природного об'єкта) ; у

об ' єкті в необхідно назвати відпо

той же час серед кожного виду

відно : ( а) флористичні вимоги

-

основних вимог є специфічні

щодо об ' єктів рослинного світу;

(спеціальні) , про які може йти
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екологічні вимоги (їх слід вва

(2) поресур
- земельні, водні , флорис
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мова при користуванні , охороні й
відтворенні певної категорії при
родного об 'єкта .
Існуючим загальним екологі

[22,

с.

379-383].

Наведена систематизац і я

екологічних вимог є вдалою й
доречною , зважаючи на в ідпов і

чним вимогам у питаннях викори

дну редакцію Закону РФ від

стання природних ресурсів мають

грудня

відповідати всі інші вищевказаних

жающей природной средьІ»

їх види . Вони є спільними для всіх

також на ту обставину, що в тако

підгалузей екологічного права,

му випадку аналізу зазнали всі

мають різний конкретний смисл у

екологічні вимоги , а не тільки обо

кожній з підгалузей екологічного

в'язкові для конкретного виду дій ,

права , в тому числі й у флорис

точніше, використання природних

тичному праві.

ресурсів.

1991

19

р. «Об охране окру

[5] , а

Слід зазначити , що в юри

На сьогодні , зауважимо , еко

дичній літературі свого часу про

логічне законодавство Російської

вадилася класифікація екологіч

Федерації теж оновлюється . Фе

них вимог, яка базувалася на ро

деральний закон від

сійському законодавстві . Так ,

2002 р .

І . Ф . Панкратов запропонував

средьІ»

1О

с і чня

«Об охране окружающей

[19] ,

по суті , визначив

поділити екологічні вимоги на за

принципи охорони не навколиш

гальні і спеціальні. До першої гру

нього середовища , а вже госпо

пи вчений відніс ті з них, які сто

дарської та іншої діяльності . Се

суються розміщення , проектуван

ред них названо забезпечення

ня , будівництва , реконструкції,

інтегрованого й індивідуального

вводу в експлуатацію підприємств,

підходів до встановлення вимог

споруд та інших об 'єктів . У цьому

у царині охорони довкілля до

випадку йдеться про стадії еко

суб 'єктів господарської та іншої

логічно шкідливої діяльності .

діяльності , які їІ здійснюють або

Окрім того , до цієї групи треба

планують . Окрім того , гл .

7

при

п риєднати й вимоги до експлуа

свячена саме питанням , пов'яза

тації підприємств , споруд, інших

ним з вимогами в зазначеній

об ' єктів і виконання іншої діяль

сфері . У даному випадку окрес

ності, тобто треба вести мову про

лено певні заборони , обов'язки

об 'єкти й види останньої. До дру

щодо різних вид і в діяльності в

гої групи фахівець відніс конк

с і льському господарстві ,

ретн і показники й вимоги екологі

транспорті, в енергетиці тощо . У

на

ч ної безпеки й охорони здоров'я

випацках порушення зазначених

населення , майнагромадян , охо

вимог передбачаються такі юри

рони й оздоровлення навколиш

дичні наслідки , як можливість об

нього

меження, призупинення чи взагалі
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припинення діяльності, що призво

ки тієї чи іншої господарської

дить до відповідних заборон.

діяльності

Цей Федеральний Закон РФ
містить ст.

[15, с . 99, 1ОО] .

Як бачимо , законодавство і

50 «Охрана окружаю

Російської Федерації, і Республі 

щей средь1 от негативного биоло

ки Казахстан містить майже од

гического влияния» . Згідно з нею

накові названі види екологічних

забороняється вирощення, роз

вимог. Що ж стосується екологіч

ведення й використання рослин ,

ного законодавства України , тут

т варин та інших організмів , не

маємо констатувати наступне .

Закон Укра·іни від

властивих природним екологіч
ни м системам , а також утворених

1991

25

червня

р. «Про охорону навколиш

ш тучно , без опрацювання ефек

нього природного середовища» ,

ти вних заходів з попередження їх

як уже зазначалося , розрізняє

н еконтрольованого розмножен

екологічні вимоги , що встановлю

ня , без ПОЗИТИВ,ГІОГО ВИСНОВКУ дер

ються : (а) при використанні при

жаВНОЇ екологічної експертизи чи

родних ресурсів і (б) під час

цозволу федеральних органів

здійснення будь-якої діяльності,

виконавчої влади, що здійснюють

яка може вплинути на стан довкі

державне управління у сфері охо

лля . До другого виду вимог тре

рони довкілля, або інших органів

ба віднести екологічні вимоги , що

в ідповідно з їх комплектацією й

ставляться: (а) до розміщення ,

законодавством РФ .

проектування, будівництва, ре

Вивчаючи екологічне законо

конструкції, введення в дію й ек

давство республіки Казахстан

сплуатацію підприємств, споруд

(Закон РК «Об охране окружаю

та інших об'єктів (ст.

щей средьІ»

розміщення й розвитку населених

1997

р.}, К.В. Нови

кова звернула увагу на безсис

пунктів (ст.

59),

51),

(б) до

а такождеякі інші.

Проаналізувавши наведені

темність екологічних вимог, закрі

2

плених на правовому рівні . Вона

види екологічних вимог, можемо

пропонує їх класифікувати за та

констатувати, що між ними є

кими критеріями, як-от:

відчутна різниця. Так, екологічні

(1)

рівень

і характер актів законодавства

-

законодавчий , підзаконність рес

вимоги при використанні природ

них ресурсів безпосередньо сто

публіканських нормативів, доку

суються саме використання їх.

менти екологічного планування;

Що ж до другого виду вимог, то

(2) стадії господарської діяль

на використання цих ресурсів

ності; (З) категорії «Загальні еко

вони впливають опосередковано.

л огічні вимоги» і «спеціальні еко
логі чні вимоrи» , а також ті, що
стосуються екологічної небезпе-
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Цетальніший розгляд першо
го

виду

вимог має

послужити

об' єктом наступних поглиблених

131

наукових пошуків . Наприкінці вар

правових вимог з точки зору за

то зауважити, що висвітлена в

гальної теорії права, специфічних

роботі проблема потребує по

вимог, притаманних саме флори

дальшого дослідження з огляду

стичному праву, та багато інших ,

на необхідність вивчення таких

пов 'язаних із зазначеною темати

питань, як установлення сутності

кою.
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ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
ЗА УЧАСТЬ У ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ,

ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ НЕЗАКОННОЮ
ТРАНСПЛАНТАЦІЄЮ

Загальна декларація прав
людини

ходяться в полі зору вчених-прав

р. і Конституція Ук

ників, про що свідчать роботи

раїни визнають людину найви

А. В . Войціховського , Н.А. Зелінсь

щою соціальною цінністю. Це оз

кої, /.В . Пшеничного, АЛ. Репець

начає, що вона є цінністю не

кої [Див.:

1948

2; 5; 12; 14] та

ін. Метою

тільки для самої себе, а й для

запропонованої статті є дослід

всього суспільства . Причому, ос

ження підстави кримінальної

кільки ця цінність- найвища , ніщо

відповідальності за окремий

інше не може оцінюватися ним

транснаціональний злочин, пе

вище, аніж індивід [Див.:

редбачений ч.

10,

с.

101].

6,

с.

164;

5

ст. 14З Кримі

Вихідною передумо

нального кодексу України, а також

вою життєдіяльності людини є

сформулювання висновків і про

забезпечення їй права на життя,

позицій по вдосконаленню чинно

здоров'я й особисту недотор

го кримінального законодавства.

каність різноманітними правови

Частина

5

ст. 14З КК України

ми механізмами, в тому числі й

передбачає кримінальну відпові

шляхом установлення криміналь

дальність за участь у трансна

ної відповідальності за посяган

ціональних організаціях, які зай

ня на ці блага

[1 З,

с.

5, 6].

маються вилученням у людини

У цьому зв 'язку особливу ува

шляхом примушування чи обма

гу привертають транснаціональні

ну ії органів або тканин з метою

злочини, організованість яких

їх трансплантац!Іабо вчиненням

значною мірою підвищує ступінь

таких дій щодо осіб, які перебу

їх суспільної небезпечності, а на

вають у безпорадному стані, в

слідки вкрай негативно познача

матеріальній чи іншій залеж

ються в усіх сферах життєдіяль

ності від винного. (У зв ' язку з

ності суспільства й держави. Про

тим , що аналіз незаконної торгівлі

блеми кримінальної відповідаль

органами або тканинами людини

ності за такі злочини завжди зна-

лежить за межами даного досл і-
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дження , участь у транснаціональ

трансплантації органів або тка

них організаціях розглядається

нин

тільки стосовно вказаного) .

підкреслює , що ці організації си

людини

М. І.

Хавронюк

Аналіз цієї підстави кримі

стематично займаються вилучен

нальної відповідальності необхі

ням органів або тканин у людей

дно розпочати з поняття трансна

шляхом примушування або обма

ціональної організації. Зазначи

ну з метою їх трансплантації ре

мо , що закон про кримінальну

ципієнтам , які перебувають в

відповідальність за розглядува

інших країнах , та/або міжнарод

ний злочин не містить дефініції

ною незаконною торгівлею орга

цього поняття . На думку А. В. Вой

нами чи тканинами живих або

ціховського, вихід злочинної

померлих людей. До них може

діяльності за межі конкретних

бути віднесено стійке ієрархічне

цержав породжує транснаціо

об'єднання 3-х і більше осіб, чле

нальну злочинність

[2, с . 40] .

ни якого або структурні частини

А. Л. Репецька визначає останню

за попередньою змовою зоргані

як функціонування злочинних

зувалися для спільної діяльності

організацій та угруповань, які ма

з метою вчинення діянь, перед

ють розгалужену мережу філій в

бачених частинами

інших країнах , використовують

України

2-4 ст. 143 КК
[9, с . 309]. ПЛ . Андруш

міжнародні зв 'язки для постійно

ко зазначає, що організація

го здійснення незаконних опе

транснаціональна повинна мати

рацій , пов ' язаних з переміщен

ознаки злочинної , що передба

ням потоків інформації, грошей,

чені ч . 4 ст. 28 КК України . Її

фізичних об ' єктів, людей, інших

діяльність поширюється на тери

матеріальних і нематеріальних

торію декількох країн , у тому числі

засобів через державний кордон

й на Україну. Дії такої організації

з метою використання сприятли

пов'язані з незаконним вилучен

вої ринкової кон'юнктури в одній

ням у людей органів або тканин

або декількох іноземних держа

та/або торгівлею ними

вах для отримання істотного

Г.В . Чеботарьова пропонує розг

економічного прибутку

[14 , с . 9].

лядати їі як різновид злочинної

[8 , с . 297].

1.8 . Пшеничний розуміє це понят

організації , яка характеризується

тя як кримінальне об ' єднання ,

спеціалізацією їі учасників пере

злочинна діяльність якого вихо

важно на однорідних злочинах у

[12,

сфері трансплантації органів або

27]. Подібні точки зору вислов
лені й іншими правознавцями [5,
С . 287].

тканин людини , має міжнародні

дить за межі однієї країни

с.

Стосовно злочинів у сфері

134

злочинні зв ' язки , а ·п діяльність
поширюється на територію іншої
держави (або держав)

[15, с . 149].
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Наведені визначення одно

стайно вказують на

2

характерні

суттєві його наслідки мають місце
в іншій.

ознаки транснаціональної органі

Беручи до уваги , що крім на

зації: (а) поширеність їі діяльності

ведено·; Конвенцїі іншого міжна

н а територію 2-х або більше дер

родного нормативного акта , рати

ж ав (міжнародний елемент) і

фікованого Україною , який містив

(б) їі класифікацію як різновид

і розкривав би зміст поняття

~лочинної організацїІ. На жаль,

«транснаціональна організована

аргументів для таких висновків ці

злочинність» , не існує, є достатні

п равники не наводять, тому не

підстави погодитися з основною

обхідно знайти докази правиль

характерною ознакою транснаці

ності або помилковості їх позицій .

ональної організації

-

поши

Коли йдеться про вчинення зло

реність їі діяльності на територію

чин у на території декількох дер

2-х або більше держав .

жав, перш за все необхідно звер

Стаття

28

КК України перед

нутися до міжнародного законо

бачає вичерпний перелік установ

давства. Згідно зі ст. З Конвенції

лених законодавцем форм співу

ООН проти транснаціональної

часті, тому транснаціональна

організованої злочинності, прий

організація в будь-якому випад

нятої резолюцією

ку є різновидом названих їі форм.

55/25

Гене

ральної Асамблеї ООН від

15
ли стопада 2000 р. [4, с . 428, 429]
і ратифікованої Україною 4 люто
го2004 р. [1; 2004.-N2 19. -Ст. 26З],

Необхідно

враховувати ,

що

організованою злочинною діяль
ністю займаються насамперед

особи, які входять до складу

з метою уніфікації кримінальних

організованої групи чи злочинної

законодавств держав- учасниць

організації. За ч. З ст.

28

злочин

Конвенції пропонуємо трактуван

визнається вчиненим організова

ня одностайного розуміння понят

ною групою , якщо в його готуванні

тя злочину, що має транснаціо

або вчиненні брали участь декіль

нальн ий характер . Зокрема, він

ка осіб (З й більше) , які поперед

вважається таким , якщо він учи

ньо зорганізувалися у стійке

нений: а) у 2-х або більше краї

об ' єднання для скоєння цього чи

нах; б) в одній країні , але суттєва

іншого (інших) злочинів , об ' єдна

частина його підготовки і плану

них єдиним планом з розподілом

вання, керівництва й контролю

функцій учасників групи, спрямо

має місце в іншій ; в) в одній країні ,

ваних на досягнення плану, відо

але за участю організованої зло

мого всім їі учасникам . Частина

чинної групи, що здійснює зло

4 ст. 28

чинну діяльність у 2-х або більше

чинна організація» як стійке

країнах; г) в одній країні, але

ієрархічне об ' єднання декількох
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тлумачить поняття «зло
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осіб (3-х і більше) , члени або

дає з поняттями «організована

структурні частини якого за попе

груnа» або «злочинна організа

редньою змовою зорганізувалися

ція» , наведеними в законодавстві

для спільної діяльності з метою

України.

безпосереднього вчинення тяж

Щоб установити, якою фор

ких або особливо тяжких злочинів

мою співучасті є транснаціональ

учасниками цієї організації, або

на організація, знову звернімося

керівництва чи координації зло

до Конвенції ООН , яка визначає,

чинної діяльності інших осіб, або

що організована злочинна група

забезпечення функціонування як

створюється з метою вчинення

самої злочинної організації, так і

х видів злочинів: (а) серйозних

інших злочинних груп.

(ідеться про всі можливі злочини)

2-

Наведені дефініції організо

або (б) визнаних такими самою

ваної групи і злочинної організації

Конвенцією (легалізація грошо

не дають відповіді на запитання,

вих коштів та іншого майна , зло

підвидом якої з них є організація

чини у сфері службової діяль

транснаціональна.

Єдина

схожість категорій «злочинна

ності, проти правосуддя)

- NQ 19. -Ст. 263].

[1; 2004.

Окремо злочи

організація» і «Транснаціональна

ни у сфері трансплантації органів

організація» полягає в тому, що

або тканин людини цим міжна

обидва

родно-правовим не виділяються .

поняття

включають

термін «організація». У даному

Отже , предметом аналізу зали

випадку ми знову вимушені звер

шається лише

нутись до Конвенції ООН проти

серйозні злочини . Коли йдеться

перша

група

-

транснаціональної організованої

про такі , необхідно застосовува

злочинності, яка в ст.

містить

ти застереження , передбачені в

поняття «організована злочинна

Законі України «Про ратифікацію

група»: це структурно оформле

Конвенцїі Організації Об'єднаних

2

на група в складі 3-х або більше

Націй проти транснаціональної

осіб, що існує протягом відповід

організованої злочинності та про

ного періоду часу й діє узгодже

токолів, що їі доповнюють (Про

но з метою вчинення одного чи

токолу про попередження та при

декількох злочинів серйозних або

пинення торгівлі людьми, особли

визнаних такими відповідно до

во жінками і дітьми, і покарання

цієї Конвенції, щоб прямо або

за неї і Протоколу проти незакон

опосередковано одержати фінан

ного ввозу мігрантів по суші,

сову або іншу матеріальну виго

морю і повітрю)» від

ду

[4,

с.

427].

Як бачимо, поняття

2004

4

лютого

р . , в якому зазначено, що в

«організована злочинна група»

укра·інському законодавстві про

на конвенційному рівні не співпа-

кримінальну відповідальність ка-

136
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тегорії «серйозний злочин» відпо

стійний склад злочину

відають злочини «тяжкий» і

255, 257,

«ОСОбЛИВО ТЯЖКИЙ» .

України) .

ч.

ст.

4

258,

-

ст.

статті

260

кк

Таким чином, з урахуванням

Разом із тим виникає питан

наведеного Закону можемо зро

ня доцільності існування такого

бити висновок , що Конвенція

складу злочину, як участь у транс

спрямована на боротьбу й попе

національній організації, яка зай

редження вчинення тяжких та

мається такою діяльністю (ч .

5

особливо тяжких злочинів орган ізо

ст.

ванимизлочинними групами, я~

сумніви в такій доцільності пород

143 КК України). Насамперед

мають транснаціональний харак

жує проблема можливості засто

тер . Наведений аналіз міжнарод

сування ціє·; частини КК. Так ,

ного законодавства й ч.

4 ст. 28

транснаціональна організація ,

КК України дає підстави для вис

яка є різновидом злочинної, пе

новку, що транснаціональна

редбаченої ч.

організація є різновидом злочин

на містити в собі всі специфічн і

ної.

ознаки останньої:
Що стосується завдань дано

4

ст.

28

КК, повин

1) кількісну -чи

сельність учасників , які об 'єдна

го дослідження , то поняття

лися;

«транснаціональна організація»

ну- ієрархічність об'єднання ;

2) якісні ознаки :

а) об'єктив

можна було б сформулювати та

б) суб'єктивну

ким чином: це злочинна організа

злочинної організації; в) об'єктив

- мета створення

ція, яка створена з метою вчи

но-суб'єктивну- стійкість об'єднан

нення злочинів у сфері транс

ня

[3,

с.

39].

У свою чергу, метою

плантації органів або тканин

створення злочинної організації

людини

за ч.

і

поширює

свою

4 ст. 28 КК може бути : (а) без

діяльність на територію декіль

посереднє вчинення тяжких або

кох держав.

особливо тяжких злочинів учасни

Для подальшого аналізу ч .

5

ками цієї організац/і, або (б) керів

КК необхідно зазначити,

ництво ЧИ КООрДИНаЦіЯ ЗЛОЧИННОЇ

що участь у транснаціональних

діяльності інших осіб , або (в) за

організаціях розглядається нами

безпечення функціонування як

як самостійний, окремий складу

самої злочинної організації, так і

злочину, а не як особливо квалі

інших злочинних груп .

ст.

143

фікуюча обставина . Ця позиція,

У ч.

5 ст. 143 КК передбачена
одна мета - безпосереднє

підтримана науковцями

[15, с. 75;
7, с . 297], ~рунтується на систем

лише

ному аналізі КК України (участь у

частинами

злочинних організаціях законо

учасниками транснаціональної

цавцем передбачається як само-

організації. Проблема полягає в
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тому, що ці злочини відповідно до

що виявляється в наступному. До

ч. З ст.

транснаціональних злочинів крім

12

КК є злочинами серед

ньої тяжкості , що .виключає маж

зпочину, передбаченого ч.

пивість застосування ч.

КК, можна віднести багато інших,

5

ст.

143

5 ст. 143

КК, бо об'єднання, члени якого

зокрема, тероризм, торгівлю

зорганізувалися з метою вчинен

людьми, контрабанду, крадіжку

ня злочинів невеликої або серед

інтелектуальної власності , фаль

ньої тяжкості, не може бути виз

шивомонетництво

нане злочинною організацією

наркобізнес

с.

[11,

[11,

с.

[2, с . 40, 41],
7] тощо . Але ж

45]. Отже, законодавець, імові

у жодній зі статей КК, які перед

рно, не врахував , що даний склад

бачають відповідальність за ці

злочину не містить усіх характер

злочини, не передбачено кримі

них ДЛЯ ЗЛОЧИННОЇ організації ОЗ

нальної відповідальності за

нак, передбачеНИХПОЛОЖеННЯМИ

участь у транснаціональних

загальної частини КК України .

організаціях . Ця обставина пояс

Таке припущення підкріплює й

нюється тим, що участь у злочин

порівняльно-правовий аналіз

них організаціях, різновидом яких

норм, що передбачають кримі

є транснаціональна організація,

нальну відповідальність за зло

передбачена як самостійний

чини у сфері трансплантації

склад злочину в ст.

255

КК, а тому

органів або тканин людини в кри

передбачати цей склад злочину

мінальних законодавствах пост

в інших його статтях для посилен

радянських держав . У жодному з

ня кримінальної відповідальності

іх Кримінальних кодексів участь

є зайвим.

у транснаціональних організаці

Спираючись на викладене , з

ях , які вчиняють незаконну транс

метою подальшого вдосконален

плантацію, не передбачена ані як

ня чинного кримінального закону

обставина, що обтяжує кримі

та практики його застосування

нальну відповідальність, ані як

вважаємо за доцільне запропону

окремий склад злочину

вати з ч.

[7] .

Крім того, склад злочину, пе
редбачений ч.

5

ст.

143

КК, пору

5 ст. 143 КК України

вка

зівку на кримінальну відпові
дальність за

«...участь у трансна

шує існуючу уніфікацію кримі

ціональних організаціях, які займа

нального законодавства України,

ються такою діяльністю» усунути.
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ЗАГАЛЬНА ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ ЛЮДИНИ
І МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ

ПОВОДЖЕННЯІЗЗАСУДЖЕНИМИ

Загальна декларація прав

жорстокого, нелюдського або

людини є першим міжнародно

принижуючого його гідність по

правовим документом, що прого

водження чи покарання . У ст. 10

лосив основні права і свободи

Пакту встановлюється , що всі

індивіда незалежно від його пра

позбавлені волі особи мають пра

вового

й

во на гуманне ставлення й пова

суспільстві . Між тим, певні кате

гу гідності, притаманній людській

статусу в державі

горії осіб можуть мати крім за

особі, а пенітенціарною системою

гального ще й спеціальний, галу

передбачається режим для ув'яз

зевий , індивідуальний або інший

нених, метою якого є їх виправ

статус . Окремі аспекти правово

лення й соціальне перевихован

го статусу в подальшому були

ня. Зазначається також, що не

врегульовані Міжнародним пак

повнолітні правопорушники відок

том про громадянські й політичні

ремлюються від повнолітніх, їм

права . Це права затриманих за

надається режим, що відповідає

кримінальним обвинуваченням,

їх віку й правовому статусу.

заарештованих, інших осіб , з тих

Ці та інші положення Декла

чи інших причин позбавлених

рації знайшли додаткове відбит

волі , у тому числі й засуджених.

тя в низці міжнародно-правових

У ст. 9 Пакту відповідно до ст.9

документів , які в подальшому от

Декларації зазначається, що

римали назву «Міжнародні стан

ніхто не може бути свавільно за

царти поводження із засуджени

арештований або триматися під

ми» . Взагалі ж ідея розробки уні

вартою ; ніхто не повинен бути

версальних норм , які стосуються

позбавлений волі інакше , як на
підставах і згідно з процедурою,

вперше була висунута Міжнарод

які встановлені законом . У ст. 7

ною кримінальною й пенітенціар

поводження із засудженими,

Пакту відповідно до ст. 5 Декла

ною комісією , яка підготувала

рації підкреслюється , що ніхто не

збірник відповідних правил, що

повинен зазнавати катувань чи

були схвалені Лігою Націй ще в
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19З4 р . У

р . Комісію було

у галузі поводження із в'язнями

розпущено, але перш ніж пере

та в управлінні установами . Пра

1951

дати свої функції ООН , вона пе

вила відбивають тільки загальн і

реглянула текст правил, які мали

принципи й практику поводження

бути подані на розгляд першому

із в'язнями і становлять собою , по

Конгресу ООН з профілактики

суті , мінімальні умови, які ООН

злочинності й поводження із в'яз

вважає найбільш прийнятними , а

нями. ЗО серпня

р. Конгрес

також покликаними забезпечува

одноголосно затвердив нові пра

ти захист ув'Язнених від нелюдсь

вила,

кого поводження , особливо що

які

1955

отримали

назву

«Мінімальні стандартні правила

стосується підтримання режиму

поводження із в'язнями» (далі

й дисципліни в установах вико

-

Правила), і рекомендував Еко

нання покарань, а також застосу

номічній і соціальній раді ООН їх

вання заходів щодо наведення

схвалити, що й було зроблено

порядку.

нею З1 липня
66З СІ

(XXIV).

1957 р . (резолюція
1977 р. Рада роз

У

Правила складаються з 2-х

частин, що містять , як уже зазна

ширила сферу застосування Пра

чалося,

вил шляхом включення до них

Частина перша Правил присвя

правила 95 (резолюція 2076 (LXII)

чена загальним приписам повод

від

ження із в'язнями, частина друга

1З травня 1977 р.),

яке визна

95 розгорнутих приписів.

чило статус осіб, заарештованих

встановлює приписи, що застосо

або поміщених у тюрму без пред

вуються до особливих категорій

' явлення обвинувачення, а

25

ув'язнених (засуджених до поз

р . схвалила ще й

бавлення волі; душевнохворих чи

Процедури ефективного виконан

розумово відсталих; перебуваю

ня Правил (резолюція

чих під арештом або які чекають

травня

1984

1984/47) [2,

с. 61-76].

суду; ув'язнених за цивільними

Правила , як зазначається в

справами; заарештованих або

попередніх зауваженнях до них,

поміщених у тюрму без пред'яв

не мають на меті детально опи

лення обвинувачення) .

сати взірцеву систему установ

Стосовно засуджених до поз

виконання покарань , а призна

бавлення волі Правила встанов

чені, лише щоб на підставі за

пюють ,

що режим в установах

гальновизнаних досягнень сучас

виконання покарань має зводити

ної думки й з урахуванням найк

до мінімуму різницю між життям

ращих систем виконання пока

в установі і життям на свободі. У

рань викласти те, що зазвичай

спілкуванні з ними слід підкрес

вважається правильним з прин

лювати не їх ізоляцію від суспіль

ципового й практичного поглядів

ства , а , навпаки , ту обставину, що
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продовжують залишатися

Прийняття Мінімальних стан

його членами . Всюди , де це мож

дартних правил поводження із

ливо , треба заохочувати гро

в ' язнями та їх схвалення світо

вони

мадські організації до співробіт

вою спільнотою стало поштовхом

ництва з адміністрацією установ

для розробки й прийняття відпо

виконання покарань з метою по

відних стандартів щодо окремих

вернення ув ' язнених до життя в

категорій засуджених або в пев

суспільстві ,

підтримувати

і

них сферах поводження. Зокре

з міцнювати їх бажані стосунки із

ма , у подальшому були прийняті

сім ' єю та іншими соціальними

наступні міжнародно-правові до

і нституціями . Необхідно викори 

кументи: (а) Декларація про за

стовувати індивідуальний підхід

хист осіб від тортур та інших жор

до в 'язнів , створювати гнучку си

стоких , нелюдських чи таких , що

стему їх класифікації по групах , а

принижують гідність , видів повод

групи розміщувати в окремих зак

ження та покарання

ладах з різними рівнями безпеки

( б) Кодекс поведінки посадових

тощо . Правила передбачають

осіб у підтриманні правопорядку

(1975

р.);

забезпечення кожного засудже

(1979

ного достатньо калорійною для

етики , що стосуються ролі праці

р . ) ; (в) Принципи медичної

підтримання здоров 'я й сил їжею ,

вників охорони здоров 'я , а особ

одягом , постільними речами й

ливо лікарів , у захисті ув ' язнених

окремим ліжком , туалетним при

чи затриманих осіб від тортур та

ладдям та іншими засобами осо

інших жорстоких, нелюдських чи

бистої гігієни . Ув 'язненим треба

таких , що принижують гідність,

надавати належне медичне об

видів поводження та покарання
р.) ; (г) Конвенція проти ка

слуговування , створювати умови

(1982

для відпочинку, занять фізични

тувань та інших жорстоких , не

мивправамита спортом , відправ

людських або таких , що принижу

лення релігійних обрядів, забез

ють гідність , видів поводження і

печувати можливість подальшої

покарання

освіти , підвищення або отриман

що гарантують захист прав тих ,

ня професійної кваліфікації тощо .

хто засуджений до страти

У цілому поводження із засудже

(е) Мінімальні стандартні прави

(1984

р . ) ; (д) Заходи ,

(1984);

ними повинно зміцнювати в них

ла ООН , що стосуються відправ

відчуття власної гідності й усві

лення

домлення своєї відповідальності,

нолітніх (Пекінські правила,

правосуддя

щодо непов

прищеплювати їм бажання не

1985

порушувати закон і забезпечува

сту всіх осіб , що зазнали затри

р.) ; (є) Звід принципів захи

ти своє існування після звільнен

мання або ув ' язнення в будь якій

ня без учинення злочинів .

формі
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р. ; (ж) Мінімальні
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стандартні правила ООН стосов

(1976); (6)

но заход і в , не пов ' язаних з тю

ту Мін і стрів Ради Європи щодо

ремн им ув ' язненням (Токійські

системи ув ' язнення й поводжен 

пр авила ,

1990

р . ) ; (з) Основні

Рекомендація Коміте

ня з небезпечними злочинцями

при нципи поводження із в ' язня

(1982) ; (7)

ми

ту М і н і стр і в Ради Європи щодо

(1 990 р . ) ;

(и) Кері вні принципи

Рекомендація Коміте

О ОН по попередженню злочин

надання

ност і серед неповнолітніх (Ел

відпусток ув ' язненим

Рі яцські керівні принципи ,

1990 р .);

(8)

короткотермінових

(1982) ;

Європейська конвенція про

(і) Правила ООН , що стосуються

запобігання катуванням чи не

захисту неповнолітніх, позбавле

людському або такому, що при

н их волі

( 1990) та

ін.

нижує гідність , поводженню чи

На рівні Ради Європи , з ура
ху ванням положення Загальної

покаранню

(1987

р.);

(9)

Рекомен

дація Комітету Міністрів Ради

декларації прав людини , Євро

Європи про проблему громадсь

пейської конвенції про захист

кої реакції на злочинність серед

прав людини й основоположних

неповнолітніх

свобод

р . та Мінімальних

золюція Комітету Міністрів Ради

стандартних правил поводження

Європи про освіту в пенітенціар

1950

(1987

р.);

(10)

Ре

і з в ' язнями теж було прийнято

них закладах

низку документів щодо поводжен

пейські правила щодо громадсь

ня із засудженими , як-от:

ких санкцій та заходів впливу

(1)

Ре

р.) ;

(11)

Євро

золюція Комітету Міністрів Ради

(1992

Європи стосовно виборчих , гро

мітету Міністрів Ради Європи

м адянських та соціальних прав

щодо пенітенціарних і криміноло

ув ' язнених

Євро

гічних аспектів контролю над

пейська конвенція про нагляд за

інфекційними хворобами , вклю

(1962

р. ) ;

(2)

р.);

(1989

(12)

Рекомендація Ко

умовно засудженими особами

чаючи СНІД , а також щодо про

або умовно звільненими особами

блем охорони здоров 'я в пенітен

(1964

р . ) ; (З) Резолюція Комітету

М і н і стрі в Ради Європи про пра

ціарному закладі (199З) ;

(1 З)

Ре

комендація Комітету Міністрів

Декла

Ради Європи про персонал , заді

раці я про захист всіх осіб від ка

яний у виконанні санкцій і заходів

ц ю ув ' язнених

(1975); (4)

тувань та інших жорстоких , не

(1997); (14) Рекомендація

л юдських або таких , що принижу

ту Мін і стрів Ради Європи про

ють гідність , видів поводження і

етичні й організаційні аспекти охо

покарання

(1975); (5)

Резолюція

Коміте

рони здоров ' я в пенітенціарному

Ком ітету Міністрів Ради Європи

закладі

пр о деякі заходи покарання , аль

Ком ітету Міністрів Ради Європи

тернативні позбавленню волі

про вдосконалення застосування
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(1998); (15)

Рекомендація
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Європейських правил щодо гро

засуджених до позбавлення волі

мадських санкцій і заходів впли

до установ виконання покарань,

ву

їх розподіл і розміщення в уста

р.);

(2000

(16)

Рекомендація

Комітету Міністрів Ради Європи

новах, режиму, праці, освіти , осо

про умовне або дострокове

бистої гігієни, охорони здоров'я,

звільнення

Рекомен

харчування, підтримання поряд

дація Комітету Міністрів Ради

ку й застосування заходів фізич

Європи про адміністрування кері

ного впливу, спеціальних засобів

(2003); (17)

вництвом пенітенціарних зак

і зброї, підбору й навчання пер

ладів довічного ув'язнення та

соналу, управління установами

інших довгостороков их ув'язнень

виконання покарань та інші не

(2003); ( 18) Європейські тюремні
правила (2006 р . ) та ін.

ня покарань у виді позбавлення

Серед численних документів

менш важливі аспекти виконан
волі.

Ради Європи , безумовно , слід

Але й Мінімальні стандартні

виокремити Європейські тюремні

правила поводження із в'язнями,

правила, затверджені Комітетом

і Європейські тюремні правила

Міністрів Ради Європи ще в

це міжнародні документи-реко

1987

р. (рекомендація

R (87)3),

-

мендації, які не мають обов'язко

які замінили собою Мінімальні

вої юридичної сили для держав

стандартні правила поводження

-

членів ООН чи РЄ. Зокрема, в

із в'язнями, прийняті Радою

попередніх

Європи в

р. (резолюція

Мінімальних стандартних правил

с . 232-266]. У подальшо

прямо зазначається, що з огляду

(73)5) [2,

1973

зауваженнях

до

му Комітет Міністрів Ради Євро

на різноманітність юридичних,

пи, виходячи з того, що рекомен

соціальних, економічних і геогра

дація

фічних умов зрозуміло , що не всі

R (87)3

потребувала фун

товного перегляду й поновлення

правила

з метою відбиття змін, що відбу

повсюди й водночас. У рекомен

лися в кримінально-виконавчій

дації

політиці , практиці виконання ви

ких тюремних правил теж вка

років і керування установами ви

зується, що Комітет Міністрів РЄ

конання покарань у цілому в

тільки рекомендує урядам дер

Європі , у

р . прийняв нову

жав-учасниць керуватися в зако

редакцію Європейських тюрем

нодавстві , політиці та практиці

н их правил (рекомендація

вказаними правилами . Автори

2006

Rec

можна застосовувати

Rec(2006)2

до Європейсь

На сьогодні ці Пра

підручника «Кримінально-вико

вила складаються з 9-ти частин і

навче право» зазначають з цього

містять

що деталь

приводу, що «формально розреб

но регулюють питання прийому

пені міжнародною спільнотою

(2006)2) [3].
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стандарти поводження із засуд

кодексу Україн и. Проте й цей п ра

женими є лише дороговказом для

вовий акт має як позитив ні, та к і

адміністрації установ виконання

негативні сторони , страждає пев

покарань по створенню належних

ними недоліками й п ротиріччами ,

мін імальних умов людяності й

на що вже неодноразово зверта 

по ваги»

л ась увага прав н иків (Д ив .:

(1 ,

с.48] . Між тим , щоб

4,

вищезазначені та інші міжнародні

с . БО-93 ;

стандарти стали дійсно «дорогов

даній статті немає сен су їх повто

каз ом» для установ виконання

рювати .

7,

с . 5 1 - 1 76], а то му в

по карань , їх положення мають

До позитивних же моменті в

знайти своє відповідне закріплен

сл ід в іднести наявн ість у Коде ксі

ня в першу чергу в національних

окремої гл .

законодавствах, у тому числі й у

вому ~татусу засуджених неза

законодавстві України.

лежно від виду кримінальних по

У науковій літературі зазна

карань , гл .

2, присвяченої п раво

17, якадоситьдеталь

ча ється , що свого часу виправно

но регулює умови відбування по

трудове законодавство України

карання у виді позбавлення волі

біл ьш-менш відповідало міжна

в колоніях, і окремої ст.

род но-правовим документам .

вказані права й обов 'язки в'язн і в .

Проте не є секретом, що за ра

Але в цілому правовий статус

дян ських часів фактичні умови

засуджених до позбавлення вол і

трим ання засуджених до позбав

ще далекий від досконалості. До

107,

де

лення вол і у виправно-трудових

цієї категорії ув'язнених ще зас

установах мали значні розбіж

тосовуються обмеження , я кі не

ності з м іжнародними стандарта

відповідають міжнародним ста н

ми [Див .:

с. З9] , а їх

дартам , у першу чергу Євро 

права досить часто або порушу

пейським тюремн и м прав илам .

вал ись , або просто і гнорувались

Попереду ще тривалий процес я к

5,

с. 118 ;

6,

адміні страцією установ виконан

удосконалення кри м і нально-в и

ня покарань . Реформування кри

конавчо го за конодавства , та к і

мінально-виконавчої системи Ук

приведення умов трима н н я за 

раїни, яке розпочалось на почат

суджених до позбавле н ня волі в

ку 90-х рокі в ХХ ст., суттєвих змін

установах викона нн я п ока рань до

у правовий статус в'язнів теж не

міжнародних ста ндартів . Гол овне

внесло. Це сталося вже з п рий

- щоб цей nроцес знову не затяг

няттям Кримінально-викона вчого

нувся н а десятки років .

Список літератури: 1. Кримінально-виконавче право України: Підручник для r::туд . юрид.
спец. вищ. навч . закладів І За ред . А.Х. Степанюка.

- Х .: Право , 2005. - 256 с. 2. Права

людини 1 професійні сrандарти для працівників пенітенціарної сисrеми в документах міжна-
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Національна юридична академія України

імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ОКР ЕМІ П ИТАННЯ ЗВІЛЬ НЕННЯ ЗАСУДЖЕ Н ИХ

ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ

Загальна декларація прав
nюдини була прийнята в
З тих часів минуло

і поширюються на багато сторін

1948 р.

людського життя й на правовідно

60 років , але

сини міждержавою й індивідами.

положення сформульовані в ній

Однією зі значних цінностей,

фактично не зазнали змін. Цей

які охороняє Декларація є nраво

м іжнародний нормативний акт,

на свободу й особисту недотор

можливо, є єдиним , до якого не

каність . Її ст. З так формулює цей

вносять доповнень та уточнень .

припис: «Кожна людина має nра

І це зрозуміло , оскільки Деклара

во на життя , свободу та особисту

ція зафіксувала правові приписи ,

недоторканність

які є вічними й незмінними . Саме

правило не є безумовним. Винят

[1 ,

с. З] . Але це

тому вона й має назву «Загальна

ком з нього є випадки , коли осо

декларація» . Правові й моральні

ба вчинює злочин , за який спра

цінн ості , закріплені в цьому доку

ведливий і неупереджений суд

менті , мають постійний характер

призначає покарання , зокрема , у
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виді позбавлення волі . Стосовно

на особу засудженого . Тому ця

такої ситуації Декларація у ст.

тема дуже важлива для кримі

9

визначає , що ніхто не може заз

нально-виконавчої галузі права .

навати безпідставного арешту,

Останнім часом , з прийняттям

затримання або вигнання. Отже ,

нового Кримінально-виконавчого

будь-яке покарання повинно при

кодексу, інститут звільнення ще

значатися за доведене й установ

не отримав ретельного вивчення .

пене · кримінально-каране діяння

Саме тому метою даної статті є

(злочин).

висвітлення проблемних мо

Безумовно, покарання · має
певні цілі й мету. За сучасних

ментів звільнення від відбування
покарання .

умов важко собі уявити покаран

Одним із завдань, які законо

ня , яке призначається лише, щоб

давство України ставить перед

зробити неприємно чи болісно,

кримінальним покаранням , є вип

людині, винній у вчиненні право

равлення і ресоціалізація засуд

п орушення . Кримінально-право

жених , а також запобігання вчи

ва галузь будь-якої країни завж

ненню нових злочинів як засуд

ди має доктрини , так би мовити ,

женими, так і іншими особами .

виправдання покарання, ідеоло

Кримінально-виконавче законо

гію його юридичного й соціально

давство створює умови виконан 

ня й відбування покарання для

го сенсу.

Іншою тезою

є

правило,

згідно з яким покаранню , крім

його мети, має бути притаманна
пюдяність і гуманізм. Стаття

досягнення цієї мети .

Стаття

6

КВК України визна

чає, що виправлення засуджено

5

го становить собою процес пози

Декларації так окреслює межі

тивних змін, які відбуваються в

покарання: «Ніхто не повинен

його особистості і створюють у

зазнавати тортур або жорстоких,

нього готовність до самокерова

нелюдських або таких, що прини

ної правослухняної поведінки .

жують його гідність поводження і

Інакше кажучи , цей процес має

І якщо пока

певний результат, досягнення

рання має так звану межу стосов

якого може свідчити про на

но форми та способу впливу на

явність виправлення . Аналогічно

покарання

[1 ,

с.

4].

засудженого, то воно повинно мати

й ресоціалізація є свідоме віднов

й ту межу, за якою воно закі нчуєть

лення засудженого в соціально

ся.

му статусі повноправного члена

Звільнення від відбування
покарання

-

це той юридичний

суспільства й повернення його до
самостійного загальноприйнято

факт, який є завершенням основ

го повноправного життя в ньому.

ного впливу державного примусу

Таке відновлення передбачає

2008/99

147

також констатацію того , що осо

оформлення цього факту. На

ба ресоціалізована. А оскільки

звані моменти тісно взаємоnов ' я

такі результати можуть бути кон

зані , але не тотожні . В контексті

статовані, в цей момент ми ствер

кримінально-виконавчих право

джуємо, що покарання, так би

відносин без відбуття неможли

мовити, спрацювало . Тому й про

ве звільнення , а звільнення , з

цес виконання й відбування по

іншого боку, не може відбутися

карання nовинен мати на увазі

без відбуття певного (можливо не

закінчення впливу на засуджено

всього) строку покарання . Ситу

го і його повернення до само

ації, коли засуджений так і не по

стійного загальноприйнятого

чав відбувати покарання й був

соціально-нормативного життя в

звільнений від нього, можливі з

соціумі . Кримінальне покарання в

точку зору кримінального права,

більшості випадків призначаєть

однак для nрава кримінально-ви

ся на певний строк і закінчуєть

конавчого такі випадки можуть

ся , як правило , у зв'язку з його

свідчити тільки про відсутність

відбуттям , після чого засуджений

кримінально-виконавчих право

звільнюється.

відносин як таких.

Заслуговує

на

увагу

обхідність розрізняти ці
ти

Важливо звернути увагу на

2 момен

те, що засуджений може випра

і

витися значно швидше, ніж закі

звільнення від нього. Обидва

нчиться його повний строк пока

-

відбуття

не

покарання

вони є юридичними фактами , але

рання. Тому вітчизняний закон

їх зміст не співпадає. Відбуття

містить низку підстав , за якими

це процес, що про

цю особу може бути звільнено до

тікає в часі й полягає в підкоренні

закінчення строку відбування по

засудженого певним правилам і

карання. Отже, покарання не є

покарання

-

правообмеженням,обумовленим

незмінюваним. На момент його

видом кримінального покарання.

призначення суд виходить з тяж

Закінчення цього відбуття пока

кості вчиненого особою злочину,

рання пов'язано зі спливом його

враховує особистість засуджува

строку або з інших підстав , з яки

ного, обставин справи й вимог

ми закон пов'язує зупинення кри

закону. Поки покарання ще не

мінально-виконавчих правовідно

почало виконуватися , засудже

син із засудженими. Що стосуєть

ний залишається особою , яка

ся звільнення від відбування по

вчинила злочин і ще не зазнала

карання, то цей юридичний факт

державного примусу. Призначене

передбачає підстави й порядок

покарання ще тільки має по

завершення кримінально-вико

тенційну змогу змінити засудже

навчих правовідносин , фіксацію й

ного . Але після того, як воно по-
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ч инає виконуватися, людина під

конодавцем залишено в ідкритим ,

й ого впливом може змінитися. На

тобто названі підстави не є вичер

такі випадки закон тежреаrує, пе

пними , а закон може передбача

редбачаючи можливість достро

ти й інші

кового звільнення від покарання .

це тим , що змінююється і життя , і

[2, с. 140]. Пояснює ться

Це пов ' язано з тим, що в разі змін

законодавство , світова спільнота

н а краще в поведінці засуджено

дотримується напрямку пом ' як

го презюмується , що покарання

шення кримінальної репрес ії й

цосягло своєї мети , що відпала

економії засобів щодо неї , тому

н еобхідність його подальшого ви

можуть виникати нові підстави

кон ання . І якщо покарання не

звільнення в ід покарання . Пе

буде припинено, воно може лише

релік цих підстав поширюється на

завдати

шкоди засудженому,

всі види покарань , передбачені

щодо якого є позитивний кримі

національним законодавством .

н ологічний прогноз. Крім того,

Виняток становить звільнення від

ін ститут звільнення гарантує за

відбування покарання з випро

судженій особі, що застосування

буванням , оскільки воно згідно

державного примусу має певні

зі ст.

м ежі , правила й обмеження в

ся не до всіх покарань [З , с.

75 КК України

застосовуєть

36].

час і. Особа , яка набула статус

У науці кримінально-виконав

засудженого, повинна усвідомлю

чого права існують усталені кла

вати , що про неї «Не забудуть» і

сифікації підстав звільнення від

що вона постійно знаходиться в

відбування покарання , за якими

пр авовому полі , а все , що з нею

останні поділяють за ознакою

тра пляється під час відбування

наявності або відсутності певних

пок арання , регламентовано .

додаткових умов для цього й за

Усе це дозволяє підкреслити ,

лежно в ід того , відбув засудже

що з вільнення від відбування по

ний повний строк покарання ачи

кар ання є одним із центральних

був звільнений достроково. Кри

інститутів кримінально-виконав

терієм є також стан здоров' я осо

чого права й важливою гарантією

би, їі стать . Кр і м того , поділяють

дл я особи і громадянина стосов

підстави звільнення залежно від

но м ожливості обмежень права

того , який орган і н і ці ює зв і льнен

на свободу пересування й особи

н я . Усі назван і класифікації мають

сту н едоторканість . Саме ця га

пізнавальне з н аче н ня й допома

рантія є центральною серед по

гають з ' ясувати сутн і сть звільнен

пож ень Загаль н о ї декларац ії

н я в ід відбува н ня покарання.
Аналізуючи

пр ав люд и н и.

П ерел і к п ідстав зв ільнен н я ,
який м і ститься в ст.
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КВК, за-

питання

про

з в ільнення засуджених за чинним
кримінально-виконавчим законо-
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ми виявляємо низку

« ... Строк закінчується в останній

nоложень , які можуть викликати

календарний день , на яки й при

на практиці певні труднощі й нео

падає сплив кількості календар

цавством

днаковість їх у застосуванн і .
Окремого розгляду вимагає
питання про обчислення строків

них днів , що входять у період
часу, визначений судом як строк

відбування покарання» .

відбування покарання . При його

Наступною

підставою

обчисленні місяцями строк закін

звільнення , яка має правазасто

чується відповідного числа остан

совчу і правову специфіку, є

нього місяця , а коли цей місяць

звільнення у зв 'язку зі скасуван

не має відповідного числа , то в

ням вироку й закриттям кримі

останній день такого місяця . Це

нальної справи . Існування такої

правило має цікавий аспект, на

п ідстави зумовлено тим , що саме

який варто звернути увагу. При

по собі скасування вироку не зав

пустимо , що засуджений повинен

жди

відбути один рік позбавлення

звільнення засудженого . У таких

означає

автоматичного

волі . Строк відбування розпочи

випадках

нається

змінитися статус. Наприклад,

1О

січня . Відповідно до

в

останнього

може

букви закону, його звільнення має

якщо вирок скасовано , але спра

відбутися

січня наступного

ва направлена на новий розгляд

року. Але в такому випадку засуд

до суду, особа втрачає статус за

жений

судженого , але може бути взята

1О

відбуває

покарання

більше року, оскільки

1О січня
366 днем.

під варту й етапована до слідчо

наступного року буде

го ізолятора як підозрюваний або

Виникає запитання : як оцінюва

п ідсудний. Фактично , якщо ми го

ти це положення закону? Можна

воримо про скасування вироку й

стверджувати, що кримінально

закриття кримінальної справи в

виконавче законодавство України

аспекті кримінально-виконавчого

в цій частині має репресивний ,

права , ми ведемо мову про ска

негуманний характер , оскільки

сування

збільшує час примусового впли

інстанцією , яка переглядала ви

вироку

касаційною

ву на засудженого . Вважаємо, що

рок, що набрав законної сили,

подібні приписи кримінально-ви

скасувала його й закрила кримі

конавчого законодавства потре

нальну справу. У всіх інших ви

бують змін , які повинні чітко відпо

падках (розгляд справи апеляцій

вісти на запитання , коли ж про

ним судом) ми маємо справу з

вадиться звільнення у зв'язку з

вироком , який не набрав закон

відбуттям строку покарання.

ної сили . У такому разі не існує

Можливою редакцією вказаного

кримінально-виконавчих право

положення закону може бути :

відносин і немає сенсу вказувати
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в крим і нально-виконавчому зако

з яким звільненню від відбуван

н одавстві цю підставу звільнен

ня покарання підлягають особи ,

ня . Тому, як вбачається , названа

щодо яких строки давності вико

підстава звільнення здається

нання обвинувального вироку

зайвою для визначення їі окремо ,

закінчилися . Суд постановляє

оскільки , якщо вирок не набрав

обвинувальний вирок і зв ільнює

чинності , засуджений не почне

засудженого від відбування по

в ідбувати покарання , а кримі

карання на підставах , передба

нально-виконавчі установи не

чених ст.

розпочнуть виконувати його . Що

можливості звільнення у зв ' язку

80 КК України.

ж стосується скасування вироку

з закінченням строків давност і

к асаційною інстанцією , то такі

виконання обвинувального виро 

випадки нечасті у вітчизняній пра

ку пояснюється тим , що зі спли

возастосовчій діяльності , тому ця

вом певних строкі в , установлених

п ідстава звільнення не заслуго

законом ,

виконання

Наявн ість

покарання

вує на окреме виділення і їі мож

втрачає свою й актуальність і

на називати серед інших.

ефективність . Воно , так би мови

Підстави скасування вироку

ти , забувається , і засуджений уже

суду можуть бути різними, і нале

не сприйматиме цей захід приму

жать вони як до матеріально-пра

сового впливу як покарання .

вових , так і до процесуально-пра

Якщо для кримінального за

вових . Ці питання врегульовані

конодавства наявність можли

нормами кримінального й кримі

вості звільнення за цією підста

нально-процесуального права .

вою є цілком логічною , то цього

А ле для процесу виконання

не можна сказати про законодав

в ідбування покарання в аспекті

ство кримінально-виконавче. Тре

кримінально-виконавчого права

ба звернути увагу на наступне .

не має значення , у зв ' язку з чим

Коли засуджений звільняєть ся у

вирок суду скасовано і криміналь

зв ' язку із закі нченням строкі в дав

н а справа закрита . Для установ

ності виконання обвинувального

та органів виконання покарання

вироку, це означає , що стосовно

ця процедура є безумовною

нього з якихось причин не розпо

п ідставою для звільнення засуд

чався процес виконання-в ідбу

женого від відбування покарання .

вання покарання. Інакше , тобто

Незрозумілим є поява в КВК

при відбуванні засудженим пока

України положення про звільнен

рання або у випадку його втечі ,

н я у зв' язку із закінченням строків

строки давності виконання обви

давності виконання обвинуваль

нувального вироку припиняють

ного вироку. У кримінальному за

ся . Виходить , що кримінально

конодавстві існує правило , згідно

виконавчі установи й органи ви-
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не можуть

ця підстава не повинна стосува.

керуватися цією підставою, оскіль

тися кримінально-виконавчого

ки кримінально-виконавчі право

права.

конання

покарання

відносини між цими суб'єктами не

Із наведених прикладів вид.

виникли . Особа не набула стату

но , що кримінально-виконавче

су засудженого в контексті крим і

право й КВК України мають ще

нально-виконавчого

чимало положень , які потребують

права ,

а

органи й установи виконання по

ретельного вивчення й дослід·

карань не здійснювали діяльності

ження . Діяльність у сфері вико

з виконання відповідного пока

нання кримінальних покарань

рання стосовно цієї особи. А якщо

повинна мати чітку регламента

це так, то зазначені органи й ус

цію, яка не залишала б прогалин,

танови не можуть скористатися

rак званих , білих плям і неврегу

закріпленою в ст.

152 КВК підста

льованих питань у процесі заето

вою для звільнення засудженого

сування механізмів державного

від відбування покарання. Отже,

примусу.
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- Х . : Право , 2005. - 172 с. З. Кримінальний кодекс України : Офіційний текст. - К. : Юрінком
І нтер , 2001 . - 240 с.
Надійшла до редакці'і 16.09.2008 р.
М. : Приор ,
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імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ЄВРОПЕЙСЬКІСТАНДАРТИ
ДОСТУПНОСТІПРАВОСУДДЯ

НА СТАДІЯХ АПЕЛЯЦІЙНОГО Й КАСАЦІЙНОГО
ПЕРЕГЛЯДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ

Відповідно до світових стан

в Україні , який відповідав би євро

дартів правосуддя , насамперед

лейським стандартам , до основ

ст.

8

Загальної декларації прав

людини від
кожна

1О

людина

грудня
має

1948

право

р.,
на

ефективне поновлення у правах
ком петентними національними

них цілей і завдань названого
правового документа належить

забезпечення доступності і спра
ведливості суддівства

[7,

с.

5].

Постановка викладено·! в цій

судами в разі порушення їІ основ

статті проблеми та їІ зв'язок з

них прав , наданих їй конститу

важливими науковими і практич

цією або законом. Однією з га

ними завданнями вимагає дослі

рантій належного судового захи

дження європейських стандартів

сту прав та інтересів індивіда ви

правосуддя на стадіях апеляцій

ступає доступність правосуддя та

ного й касаційного перегляду су

ії реалізація в ftІИВільному судо

дових рішень по цивільних спра

чинстві, зокрема, на етапах пере

вах. У цій статті ми проаналізує

гляду судових рішень в апеляцій

мо міжніродно-правові акти , прак

ном у й касаційному порядках.

тику Європейського суду з прав

У юридичній науці цій гарантії

людини та імплементацію їх ок

з недавнього часу приділяється

ремих положень вітчизняним ци

пильна увага. Доктринальний їІ

вільним процесуальним правом .

аналіз здійснено Н.Ю . Сакарою в

При буквальному розумінні

дисертац ійному дослідженні

ч . 1 ст. б Конвенції про захист прав

«Проблем а доступності право

людини та основоположних сво

суддя по цивільних справах»

бод може скластися враження ,

[11 ].

Практичний інтерес у вив

що вона прямо не закріплює пра

ченні зазначених питань зумовле

ва заінтересованої особи на вирі

но тим, що згідно з Концепцією

шення судом спору про цивільні

вдосконалення суддівства для

права й обов'язки , а окреслює

утвердження справедливого суду

виключно вимоги справедливості
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розгляду. У той же час очевидно :

і нстанці ями , то недостатньо , щ

я кщо в особи немає доступу до

тільки суд першої інстанції діяв

п равосуддя , решта гаранті й пра

повній відповідності з вимогам

ва н а с п раведл иви й судовий роз

справедливо го правос уддя

гл яд стають безглуздими .

с.

[6

37].
Європейськ і

На підставі цієї тези Євро

стандарти

пе й ський суд з прав людини роз

здійснення правосуддя перед

р обив принцип «право на дос

чають , що , в принципі , повин

туп» , який випливає з положень

існувати можливість контролю

ч . 1 ст. б Конвенції , ч .

будь-яким рішенням нижчесто

1

ст.

6

якої

гарантує кожному право на звер

що го суду (суду першої інстанці1)

нення до суду з будь-якою вимо-

з боку вищестоящого (суду дру

, гою ,

що стосується

спору про

гої інстанції) . Якщо буде визнан

його цивільні права й обов 'язки

цоцільним передбачити будь•

(«Право на суд») . Порушення пра

який виняток із цього принцип~

ва на суд , одним з аспектів якого

то він має бути заснованим на

є право на доступ до правосуд

законі й відповідати загальним

дя , має місце в тих випадках ,

принципам справедливості . Сто

коли особа , обгрунтовано вважа

ронам належить надавати інфор

ючи незаконним втручання будь

мацію про їх право на оскаржен

яких інших осіб у здійснення своїх

ня і про те , яким чином це право

цивільних прав , не має можли

зді йснювати , зокрема , про стро

вості звернутися з відповідним

ки , в які слід подавати скаргу

позовом до суду, що відповідає

с . 2] .

[2,

вимогам ч . 1 ст. б Конвенції. Крім

Зміст доступності правосуддя

того , право на доступ до право

на стадіях перегляду судових

.

суддя повинно не тільки фор-

актів

мально визнаватися, але й бути

інстанцій треба розглядати з ура

ефективним.

хуванням істотних положень, які

судами

контролюючих

Актуальність дослідження

є найбільш актуальними у визна

доступності правосуддя в аспекті

ченні цих питань у вищезгадано

перегляду судових актів обумав

му контексті і пропозиції заходів

п юється також вимогами Кон

по їх вирішенню , а саме : а) коло

венції щодо необхідності розгля

суб ' єктів права на оск арження

цу справи компетентним і спра

судового акта ; б ) можливість об

ведливим судом . О . М . Овчаренко

меження

має рацію , стверджуючи : якщо

судового рішення ; в ) інституцій

з аконодавством передбачено

на доступн і сть судів контролюю

можливість судового розгляду

ч их і нстанцій ; г) остаточність сили

ц ивільно ї справи декількома

судового рішення , що набрало
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них суб'єктів права на перегляд

законної сили .

У зв' язку з реформуванням

судового рішення . ПрІоритет за

nроцедури оскарження судових

конодавчого закріплення кола

рішень і судової системи в ціло

таких осіб названий орган відно

му видається доцільним приділи

сить до національного законодав

ти увагу моделям перегляду су

ства Договірних Сторін . Проте

дових актів в порядку цивільного

ст.8 Загальної декларації прав

судочинства стосовно загальної

людини передбачене право кож

nроблеми доступності правосуд

ного на ефективне поновлення в

дя . На t:~еобхідність забезпечен

правах компетентними націо

ня заінтересованим особам пра

нальними судами у випадках по

ва ефективного судового захис

рушення його основних прав , на

ту nри перегляді рішення звертав

даних йому конституцією або за

увагу Європейський суд з прав

коном

людини

[4,

с.

повною мірою стосується і права

36].

Комітет міністрів Ради Євро
пи в Рекомендації

[5, с . 194]. Це положення

зацінтересованих осіб на оскар

NQ R (2000) 2

ження судових рішень за прави

по перегляду справ і відновлен

лами, передбаченими національ

ню провадження в справі на внут

ним законодавством .

рішньодержавному рівні у зв'яз

Доступність засобів перегля

ку з рішеннями Європейського

ду судових актів у першу чергу

суду з прав людини не визначає ,

має на увазі наявність у заінте

кому належить звертатися за пе

ресовано"( сторони права на ос

реглядом справ . Беручи до ува

карження рішень суду першої

ги , що основною метою рекомен

інстанції. Незважаючи на те, що

дації є забезпечення адекватно

ч.1 ст.6 вказаної Конвенції не пе

го захисту потерпілих унаслідок

редбачає й не має на увазі право

порушень Конвенції, встановле

на апеляційне оскарження судо

них Судом , логіка системи перед

вих рішень по цивільних справах,

бачає , що вказані особи повинні

таке право може бути надане сто

мати право звертатися з необхі

ронам національним процесуаль

дним клопотанням до компетен

ним законодавством . Відповідно ,

тного суду або в інший внутріш

якщо вищестоящий суд вирішує

ньонаціональний орган. Зважаю

спір про цивільні права й обов 'яз

чи на різні традиції Договірних

ки, ці приписи застосовуються й

Сторін, положення подібного ха

на стадії апеляційного або каса

рактеру не були включені в заз

ційного перегпя.цу.

начену Рекомендацію

[8, с. 69].

Статті

292 і 324

ЦПК України

Комітет міністрів РЄ не пе

називають коло суб'єктів права

редбачає переліку рекомендова-

на апеЛяційне й касаційне оскар-
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ження судових актів. У правазас

чому звернутися з апеляційною

тоссвч ій практиці не виникає про

або касаційною скаргою до суду

блем при оскарженні акта право

може й той суб'єкт, який не брав

суддя особами, які брали участь

участі у справі , але права якого

у розгляді судом цивільної спра

прямо або опосередковано пору

ви. Закріплюючи як суб 'єктів пра

шені названим актом правосуддя.

ва оскарження цих осіб та осіб,

На цій підставі видається спірною

указаних у статтях

позиція

45

і

46

ЦПК

0 .0 . Борисова ·! , яка

Укра·Іни , законодавець надав таке

стверджує й обгрунтовує тезу, що

право також особам , які не бра

особи, які не брали участі у

ли участІ в розгляді справи , але

справі , не мають права оскарже н

щодо прав та обов'язків яких суд

ня судового акта

виніс рішення. Саме останнім і

[1,

с.

162-168].

Крім вищеназваних аргу

важко деколи реалізувати гаран

ментів , якими обгрунтовується

товане ст.1 З ЦПК право на апе

наша незгода з викладеними по

ляційне й касаційне оскарження

зиціями О.О.Борисової, додамо ,

судових рішень.

що згідно з ч . З ст.61 ЦПК, до об

На відміну від ЦПК України

ставин, що не підлягають дока

1963 р. , правом оскарження в

зуванню , належать ті , які встанов

даний час наділено, по суті, нео

лені судовим рішенням , що на

бмежене коло осіб. Це призво

брало законно·! сили , у цивільній ,

дить до певних проблем тлума

господарській або адміністра

чення норм процесуального пра

тивній справі, в яких брали участь

ва ,

коло

ті ж особи або особа, щодо якої

суб 'єкті в права на апеляційне й

встановлені ці обставини . Тому

які

регламентують

касаційне оскарження судових

зміст судо вого рішення може по

рішень. Труднощі виникають

ширюватися й на осіб , які не бра

перш за все при визначенні тих

ли участі в розгляді справи за на

критеріїв , якими потрібно керува

явності умов, указаних в ч . З ст.61

тися при прийнятті скарг від осіб ,

ЦПК.

які не брали участі в розгляді

Суд не вирі шує питання по

справи. У зв ' язку з цим судам

суті в момент прийняття скарги

буває важко оцінити судове

про те , порушен і чи ні права осо

рішення з позиції того, чи зачіпа

би, яка звертається зі скаргою н а

ються в ньому права й обов'язки

судове рішення. Цим можна об

цих осіб.

грунтувати і снуюче положенн я

На нашу думку, до суду зі

цивільного процесуального зако

скаргою може звернутися будь

нодавства щодо браку підста в

я ка особа , яка вважає , ЩО їі пра

для відмови в прийнятті апеляц і й

ва порушені судовим актом. При-

ної скарги . Наприклад , при вирі -
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ш енні питання про прийняття

брали участі у справі, але суд у

апеляційної або касаційної скар

рішенні вирішив питання про їх

ги до розгляду суд не може зро

права й обов'язки . Отже , проку

бити висновок, порушені чи ні су

рор , який не брав участі у справі ,

довим рішенням права особи, яка

не повинен мати nрава оскаржу

не брала участі у справі, але є

вати судове рішення.

суб ' єктом права оскарження.

В.М . Жуйков nише , що в

Тому висновок, порушуються чи

рішенні по сnраві «Брумареску

ні судовим рішенням права або

проти Румунії» Європейський суд

інтереси осіб, які не брали участі

відзначив , що суб'єктом оскар

у розгляді справи судом nершої

ження рішення національного

інстанції, робиться судами конт

суду був Генеральний прокурор

ролюючих інстанцій під час судо

Румунії, який виступав стороною

вого розгляду по суті апеляційної

у провадженні і в силу національ

(касаційної) скарги .

ного законодавства володів по

Стаття

45

ЦПК nередбачає

вноваженнями

подавати заяви

можливість участі в цивільному

про скасування судового рішен

процесі органів та осіб , яким за

ня .

коном надано право захищати

У рішенні по справі «Рябих

права , свободи й інтереси інших

проти Росії» цей Суд відзначив ,

осіб. Насамперед у випадках, ус

що перегляд судового рішення

тановлених законом ,

прокурор

від

8 червня 1998

р. було ініційо

може звернутися до суду із зая

вано головою Бєлгородського

вами про захист прав , свобод та

обласного суду, який не був

інтересів інших осіб або держав

учасником судового розгляду [З ,

них чи суспільних інтересів і бра

с.

134-142].
Як

ти участь у цих справах.

бачимо

з

наведених

У юридичній літературі вка

рішень Європейського суду, пере

зується , що суб'єктами оскаржен

гляд судового рішення , що стало

ня мають бути особи , які беруть

цля сторін обов' язковим , недопу

участь у справі , а також інші, якщо

стимий за заявою державної по

їх права або законні інтереси

садової особи , яка не брала

порушені судовим рішенням

участі в розгляді справи .

с.

146].

[3 ,

На нашу думку, врахову

До проблеми суб'єктного

ючи практику Європейського суду

складу права на оскарження су

з прав людини , можна зробити

дового

висновок , що правом оскаржен

доцільність допуску осіб до ос

ня судового рішення повинні во

карження актів правосуддя з боку

nодіти тільки ті особи , які брали

органів судової влади й можливе

участь у справі , або особи , які не

обмеження такого права для
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за інтересованих осіб з боку дер

апел яці йному або касацій ному

жави . Про це наголошується в

п орядку

п равов ій літературі

б е зп осеред н ьо

на

[1 , с . 251 -270]

п ідстав і цього Основно го Закону,

й у Ре к омендац і ях Комітету

який має найвищу юридичну

м іні стрів РЄ від

сипу.

7 лютого 1995 р .,

Згідно з їх вимогами

У зв ' язку з цим вбачається ,

пропонується в законодавчому

що рекомендації щодо можли

п орядку виключити або обмежи

вості допуску осіб до оскаржен

ти в оскарженні низку категорій

ня судового акта й обмеження

N2R (95) 5.

справ

На думку

оскарження рішень по деяких ка

В . М . Жуйкова , необхідним є обме

тегоріях цивільних справ супере

[2 ,

с.

2, 3].

ження права оскарження до суду

чить судовій практиці Європейсь

другої інстанції рішень судів по

кого суду в тому, що ст. 1 З Кон

деяких категоріях справ (мало

венції передбачає можливість

значних , як рекомендує Комітет

наявності ефективних засобів

м і н істрі в РЄ , і тих , які мають особ

захисту стосовно перегляду судо

ливості , що вимагають негайно

вого рішення. Якщо ж особі на

го набрання винесеними по них

ці ональним законодавством не

рішеннями законної сили) . Науко

надано права оскарження судо

вець , як бачимо , вважає за мож

вого рішення , така процедура за

ливе існування законодавчих об

хисту прав не є достатньо ефек

межень по оскарженню о~ремих

тивним засобом захисту заявни

категорій справ, приміром , судо

ка . У подібних випадках , як

вих наказів , рішень , винесених у

відзначає Суд , має місце пору

справах, підсудних мировим суд

шення ст.2 Протоколу

дям тощо

венції

[3 , с . 101 ' 148].

Разом із тим вітчизняне ци

N27 до

Кон

[4, с . 36].

Міжнародно-правові стандар

в ільне процесуальне законодав

ти правосуддя вказують на мож

ство не передбачає обмежень ос

ливість для національного зако

карження рішень по окремих ка

нодавства передбачати в окре

тегоріях цивільних справ. Як уже

мих випадках необхідність допус

заначалося , у ЦПК не встановле

ку особи до окремих вид і в оскар

но вичерпного кола суб ' єктів пра

ження ( пере гляду) судових актів .

судови х

Так , ст. ЗЗ2 ЦП К називає попе

р іш ень , а також механізми якого

редн ій порядок розгляду справи

небудь допуску до права на ос

судом касаційної і нстанції, де ко

карження з боку органів держав

легіально вирішується питання

ної влади. Статтею

України особ і гарантується пра

про можливість передач і касацій
ної скарги на розгляд цивільної

во оскаржити судові рішення в

справи по суті судовою палатою

ва
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оскарження

8

Конституції

2008/99

п о цивільних справах Верховно

цумку, реалізація в національно

го Суду України як судом касацій

му законодавстві такого положен

ної і нстанції . Статтею

ЦПК

ня сприятиме позбавленню за ін 

356

з а к р і плюється , що питання про

тересованих осі б права на ос кар

д опуск скарги у зв ' язку з винят

ження судових актів , що супере

ковими обставинами до провад

чить ст. 1 З ЦПК і статтям

ження суду вирішується судовою

п . 8 ч . 2 ст. 129 Конституції. Кр і м

колегією Верховного Суду Украї

цього , оскарження рішень по так

ни у складі

званих

7-ми

суддів без вик

малих

і

55, 124

позовах

може

л ику осіб , які брали участь у

зовсім не стосуватися ціни позо

с праві , впродовж

ву. Адже предметом оскарження

15

днів з дня

н адходження скарги . Скарга вва

може бути й мотивувальна час

жається допущеною до провад

тина судового рішення . Іншими

ження у зв ' язку з винятковими об

словами ,

ставинами і справа витребовуєть

рішення з огляду на незгоду осо

с я , якщо хоча б троє суддів

би , яка подала скаргу, зі встанов

дійшли висновку про необхідність

леними судовим рішенням обста

оскарження судового

цього . Про допуск скарги й вит

винами ,

ребування справи або відмови в

дальшому фактами , не підляга

що можуть стати в по

ць ому суд виносить ухвалу, яка

ючими

о скарженню не підлягає .

цивільній справі , повинно бути

Підставами касаційного ос

карження є тільки неправильне

доведенню

в

інш і й

гарантозана і не обмежено ціною
позову.

з астосування судом (судами)

Видається справедливим по

н орм матеріального права або

ложення гл .

порушення норм права процес::у

конодавством

ального (ч.2 ст.З24 ЦПК) . Судові

граничного строку для відновлен

1 розд. 5 ЦПК,
не

що за

встановлено

р і шення по цивільних справах

ня строку на подачу апеляці йної

можуть бути переглянуті у зв 'яз

скарги , оск і льки суб ' єкт цього

ку з винятковими обставинами

права може д і знатися про пору

пі сля їх перегляду в касаційному

шення свого права рі шенням суду

п орядку, якщо вони оскаржені з

першої інстанції набагато п ізн і ше

м отивів , викладених у ст. З54

за

ц пк.

силу. Крім того , ст. З18 ЦПК перед

вступ

останнього

в законн у

Можливість обмеження пра

бачає за судом апеляц і йної

ва н а оскарження судового рішен

і нстан ції повноваження на ска су

ня з урахуванням малозначності

вання раніше винесеного ріш ен

ціни позову передбачено вищез

ня ( ухвали) , якщо апеляційна

гаданими Рекомендаціями Комі

скарга на рішення суду від осо

тету міністрів РЄ . Але , на нашу

би , яка не брала участі в розгляді
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справи , надійшла до апеляційно

дове рішення .

го суду вже після розгляду скар

У цьому зв 'язку вважаємо за

ги , поданої за ініціативою осіб , які

доцільне закріпити в ЦПК Украї·

брали участь у справі. Після роз

ни можливість розгляду скарги

гляду апеляційної скарги суб'єкт

судом касаційної інстанції за пра.

права на оскарження має право

вилами письмового процесу,

як

подати касаційну скаргу до Вер

це передбачено ст. 222 Кодексу

ховного Суду України впродовж

адміністративного судочинства

2-х місяців з дня набрання закон

України. При цьому суб'єкти ка·

ної сили рішенням (ухвалою) апе

саційного провадження можуть

ляційного суду (ст.З25 ЦПК) .

не бути присутніми при розгляді

Інституційна доступність судів

скарги Верховним Судом.

контролюючих інстанцій визна

Оскільки система судів цивіль·

чається їх територіальним розмі

ної юрисдикціJ в Україні , на

щенням і структурною побудовою.

відміну від судової системи

Що стосується судів апеляційної

Російської Федерації, передбачає

інстанції, то варто зазначити , що

існування судів першої інстанЦІ~і

вони розташовані, як правило, на

(місцевих судів) , апеляційних

обласному рівні. У той же час у разі

судів і суду інстанції касаційної,

потреби замість апеляційного суду

видається можливим висловити

області можуть створюватися апе

деякі міркування стосовно вдос

ляційні суди, територіальна юрис

коналення інституційності судів

дикція яких поширюється на декіль

цивільної юрисдикції. Безпереч

ка районів області.

ним, на нашу думку, Є положення

Інституційна доступність Вер

процесуального законодавства,

ховного Суду України як суду ка

що всі цивільні справи розгляда

саційної інстанції визначається

ються місцевими судами як суда

розглядом касаційної скарги

ми першої інстанції (ст. 107 ЦПК

тільки з позиції правильного зас

України}, що відповідає демокра

тосування судами першої й апе

тичному принципу судового уст

ляційної інстанцій норм матері

рою про те , що кожне рішення

ального і процесуального права .

суду першої інстанції може бути

Цей Суд не має права перевіря

оскаржене до суду інстанції кон

ти обгрунтованість і фактичну

тролюючої . Суди апеляційної

сторону оскаржуваного рішення .

інстанції переглядають рішення

Тому учасники касаційного про

судів першої інстанції, що не на

вадження можуть і не бути при

брали законної сили, й обмеже

сутніми при розгляді справи ,

не коло ухвал указаних судових

оскільки мотиви оскарження вик

органів . У цілому ж територіаль

ладено в касаційній скарзі на су-

на юрисдикція апеляційних судів
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відповідає їх предметній компе

ви вже пройшли слухання в 2-х

тенції. Апеляційний суд перевіряє

інших судах. Скарги до суду тре

рі шення місцевих судів з погляду

тьої інстанції належить подавати

їх законності й обгрунтованості .

в першу чергу в рамках справ , які

С уд же касаційної інстанції не

заслуговують третього судового

в праві робити висновки про об

розгляду, наприклад , справ , які

гр унтованість оскаржуваного

розвиватимуть право або сприя

рішення судів першої або апеля

тимуть одностайному тлумачен

ційної інстанцій і перевіряє пра

ню закону. їх коло може бути та

вильність застосування нижчес

кож обмежено скаргами по тих

тоящими судами норм матеріаль

справах , які стосуються питань

ного і процесуального права.

права, що мають значення для

З урахуванням існуючої право

всього суспільства в цілому. Від

вої традицїі і значущості касацій

особи, яка подає скаргу, необхід

ного перегляду судових рішень

но вимагати обгрунтування того ,

вважаємо, що без розгляду спору

чим його справа сприятиме до

про право цивільне , діяльність

сягненню таких цілей

[2, с. 4].

Верховного Суду має бути спрямо

Тому навряд чи можна пого

вана на формування одностайної

дитися з думкою про те, що Комі

судової практики й відповідності

тет міністрів РЄ у своїх реко

актів правосудця міжнародним зо

мендаціях виходить з того , що су

бов 'язанням України .

довий контроль, як правило, пови

Можливість існування суду

нен завершуватися апеляційною

третьої інстанції передбачається

інстанцією. Хоча міжнародні стан

Рекомендацією

дарти правосуддя (приміром, ст.

Ng R (95) 5.

Ця

2

категорія судів не включає кон

Протоколу NQ7) і не зобов'зує ство

ституційні чи аналогічні їм суди .

рювати апеляційні й касаційні суди ,

Винятковість можливості існуван

вищевикладене дозволяє зробити

ня суду третьої інстанції зумовле

висновок, що має існувати мож

на особливостями національно

ливість контролю за будь-яким

го законодавства . Якщо буде виз

рішенням нижчестоящого суду з

на н о доцільним назвати винятки

боку вищестоящого.

з принципу двоінстанційності ,

З доступністю і нстанцій судів

вони мають бути засновані на

пов'язана проблема остаточності

зако ні й відповідати загальним

законної сили судового рішення ,

принципам справедливості .

що набрало законної сили , та

При розгляді можливості за

його правової визначеності .

стосування заходів, що стосують

Аналіз рішень Європейсько

ся суді в третьої і нстанції, держа

го суду з прав людини свідчить ,

вам слід мати на увазі , що спра-

що принцип правової визначе-
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ності не передбачає можливості

дури в даній справі .

перегляду рішення суду націо

Остаточність рішення перед

нальними судовими установами

бачає неможливість повторного

після винесення остаточного

судового розгляду цивільноТ спра

рішення . Жодна зі сторін не праві

ви між особами, які брали участь

вимагати перегляду остаточного

при первинному розгляді цивільно

судового рішення тільки з метою

правового спору

нового судового розгляду й вине

[9, с. 28, 29; 10].

На підставі вищевикладено

сення по суті нового рішення

го можемо підсумувати , що про

Винятки із цього принципу допу

блема доступності правосуддя

стимі тільки в разі виявлення важ

при реалізацїі апеляційного й ка

пивих нових обставин . Процеду

саційного оскаржень судових

ра перегляду цивільної справи за

рішень за Конвенцією про захист

нововиявленими обставинами не

прав людини і основоположних

су перечить принципу правовот

свобод, а також рішень Євро

визначеності в тому випадку,

пейського суду з прав людини

якщо використовується для вип 

потребує активнеТ імплементацїі

помилок , допущ~них

національним процесуальним

під час відправлення правосуддя .

законодавством європейсь ких

Завдання суду .полягає в тому,

держав та УкраІни , зокрема. У той

равлення

щоб установити, чи суперечило

же час варто враховувати особ

ч. 1 ст. б КонвенціТ про захист прав

пивості національного процесу

л юдини та основоположн их сво

ального законодавства й зако но

бод застосування вказанот проце-

давства про судоустрій .
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28-30. 10. Решение Евроnейского суда по nравам человека по
11 Рос. юстиция . - 2001.- N!! 12.- С. 65-67. 11. Сакара Н.Ю.
Проблема доступності правосуддя у цивільних сnравах: Дис.... канд. юрид . наук: 12.00.03Х. , Нац. юрид . акад. України.- 2006. -209 с.
Надійшла до редакцfі 16.09.2008 р.
України . -

2006. - N2 2 (66). -

С.

11

С.

а,елу «Хаккар против Франции»
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УДК 347.91/.95(477)

Н.Ю. Сакара, канд. юрид. наук
Національна юридична академія України

імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ПРОБЛЕМА ЮРИДИЧНОЇ ЗАІНТЕРЕСОВАНОСТІ
ТА Їі ЗНАЧЕННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВА

НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД
У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИН.СТВІ

Загальна декларація прав
пюдини , прийнята резолюцією

217

А (ІІІ) Генеральної асамблеї

ного законодавства.

Ратифікуючи

17 липня 1997 р.

Конвенцію про захист прав люди

є першим

ни та основоположних свобод ,

документом, який на міжнародно

Україна не лише визнала права ,

ООН

1О грудня 1948 р.,

му рівні визначив основні права

перелічені в ній, а й взяла на себе

та свободи людини , до виконан

зобов'язання гарантувати їх дот

ня й додержання яких мають

римання й привести своє законо

прагнути всі народи й держави .

давство у відповідність із норма

8 указаного

ми цього правового акта. З наве

міжнародного документа кожна

деного випливає , що , проводячи

Відповідно до ст.

людина має право на ефективне

кодифікацію цивільного процесу

поновлення у правах компетент

ального законодавства. законо

ними національними судами в

давець мав не тільки враховува

разі порушення їІ основних прав ,

ти вимоги п.

наданих їй конституцією або за

практику Європейського суду з

1

ст.

6

Конвенції та

коном . Ця норма безпосередньо

прав людини , які тлумачать відпо

закріплює право на звернення до

відну норму, а й повинен був пе

суду. Крім того їІ можна розгля

редбачити дійові механізми , що

дати як прообраз права на спра

дадуть змогу ефективно реалізо

ведливий судовий розгляд, яке в

вувати право на справедливий

поцальшому знайшло своє за кр і

судовий розгляд, у тому числі й

плення в ст.

право на доступ до суду.

14 Міжнародного пак

ту про громадянські та політичні
права, ст.

6

Конвенції про захист

Частина

1 ст. З Цивільного

процесуального кодексу України

nрав людини та основоположних

(далі- ЦПК)

свобод , а також в інших міжна

що кожна особа має право в по

2004 р . передбачає ,

родно-правових актах, конститу

рядку, встановленому цим Кодек

ціях, а також на рівні національ-

сом, звернутися до суду за захи -
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етом своїх порушених, невизна

ЦПК Франції передбачає , що пра

них чи оспорюваних прав, свобод

во на позов належить будь-якій

чи інтересів. На відміну від ч.

1

особі, яка має законний інтерес у

наведена вище

задоволенні чи у відхиленні по

ст.

4

ЦПК

1963 р.

норма прямо не встановлює , що

зовної вимоги за винятком ви

до суду має звертатися заінтере

падків, коли закон надає право на

сована особа . Крім того, чинний

звернення до суду лише тим , кого

ЦПК не встановлює, в який спосіб

він наділяє правовим статусом,

має діяти суддя, з'ясувавши, що

необхідним для пред'явлення,

особа, яка звернулася до суду,

оспорювання вимоги або для за

захищає не свої, а чужі права ,

хисту певного інтересу

свободи чи інтереси, не маючи

тобто особа, яка звертається до

при

чином

суду, має бути юридично заінте

оформлених повноважень. Іна

ресованою. У Німеччині на

кше кажучи,

явність заінтересованості в осо

цьому

належним

на законодавчому

[10, с. 40],

рівні встановлено концепцію ши

би є спеціальною передумовою

рокого розуміння права на звер

звернення до суду лише в окре

нення до суду, яке належить будь

мих категоріях справ , хоча (як

якій без винятку особі. З нашого

було зазначено в одному з рішень

погляду, такі зміни в регулюванні

Федерального верховного суду

зазначеного права потребують

цієї країни) одним із загальних

оцінки з точки зору їх доцільності

принципів цивільного процесу

й відповідності праву на справед

ФРН служить положення про не

ливий судовий розгляд, яке дер

припустимість марних звернень

жава зобов'язана забезпечити . У

до державних судів [11 , с.

зв'язку з цим вважаємо за доціль

згідно з п.

не повернутися до вирішення

цесуального уложення Німеччи

59]. Так,

1 § 256 Цивільного про

проблеми юридичної заінтересо

ни позов про встановлення наяв

ваності та їі значення для цивіль

ності або відсутності правовідно

ного судочинства .

син , про визнання документа або

Зауважимо , що в законо

про встановлення його підробле

давстві різних країн на сьогодні

ності може бути пред 'я влено ,

питання щодо заінтересованості

якщо позивач має правовий інте

особи, яка звертається до суду,

рес в тому, щоб правовідносини

вирішується по-різному, тобто в

або дійсність чи підробленість до

одних випадках їі наявність є обо

кумента в найближчий час були

в'язковою умовою звернення до

встановлені судовою постановою

суду, в інших- така умова ніяк не

[4,

впливає на можливість особи от

ному процесі наявність в особи ,

римати судовий захист. Так, ст.

яка звертається до суду, юридич-

164

31

с.

85].
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ної заінтересованості взагалі не

коном не надано таке правило, і

враховується , а позов приймаєть

якщо в заяві, поданій від свого

ся від будь-якої особи , яка вва

імені , оспорюються акти , які не

жає , що їІ право порушено, оскіль

зачіпають права , свободи або

ки сама процедура подання по

інтереси заявника . Виявлення

зову до суду не передбачає ·п

наведених обставин після прий

встановлення

няття

[9, с. 2ЗО-2З2]. Аме

справи до провадження

риканське право закріплює прин

суду є підставою для припинен

ципіальне положення стосовно

ня провадження у справі (ст.

властивості особи бути стороною

ЦПК РФ)

процесу. Згідно з правилом

220

[15].

17 (а)

Проблема юридичної заінте

Федеральних правил цивільного

ресованості не є новою в науці

судочинства,

З67 ЦПК Калі

цивільного процесуального пра

форнії позов повинен бути пред

ва , хоча протягом тривалого часу

'явлений дійсно заінтересованою

залишається дискусійною. Її дос

особою. Наведене правило озна

лідженням свого часу займалися

чає,

§

що в першу чергу до суду

Є . В. Васьковський, М . А. Вікут,

мають звертатися особи, яким

В . М.Гордон,

відповідно до норм матеріально

М.А . Гурвіч,

го права належить вимога,

становить предмет спору [2, с.

що

251].

Р.Є.
О.Н .

Г.Л . Оськіна,
В.М.Семенов,

Гукасян ,
Кожухар ,

Є. Г.
Д . М.

Пушкар,
Чечот,

ст. З ЦПК Російської

В . Н . Щеглов та ін. У загальному

Федерації прямо проголошує, що

вигляді всі існуючі точки зору на

заінтересована особа вправі в

цю проблему можна поділити на

Частина

1

порядку, встановленому законо

З групи. Так, перша група вчених

давством про цивільне судочин

розглядає заінтересованість осо

ство, звернутися до суду за захи

би обов'язковою передумовою

стом порушених або оспорюва

права на пред'явлення позову

них прав , свобод чи законних

[Див. :

ЦПК РФ передбачає , що

6-14; 5, с. 50; 8, с. 6984; 1З , с. 42-46; 16, с. 111 , 112;
22, с. 62-68]. Представники дру

судця може відмовити у прийняпі

гої групи зазначають , що юридич

інтересів . У той же час п .
ст.

1З4

1 ч. 1

1,

с.

позовної заяви лише у випадках,

ний інтерес не має значення пе

якщо заяву пред'явлено на захист

редумови права на пред'явлення

прав , свобод чи законних інте

позову для осіб , які захищають

ресів іншої особи державним

своє право або охоронюваний

органом , органом місцевого са

законом інтерес, тобто передба

моврядування , організацією чи

чуваних суб'єктів спірних право

громадянином , яким цим Кодек

відносин. Юридичний інтерес є

сом або іншим федеральним за-

передумовою права на пред'яв-
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лення

позову лише у випадках

судочинстві є не лише теоретич

звернення осіб , яким за законом

ною , а й практичною , про що , до

надано

речі , свідчить і судова практика.

право захищати

права

або і нтереси інших осіб [Див .:

12,

Ідеться про справи, які до внесен

Третя

ня змін до Господарського проце

група науковців з різних підстав

суального кодексу Укра ї ни в

взагалі заперечує за юридичною

грудні

с.

170, 171 ; 18,

с.

64, 65].

2006

р . порушувалися в

заінтересованістю таке значення

судах загальної юрисдикції акці

[Див. :

онерами від власного імені , однак

6, с . 79; 14, с . 319-322; 21,
с. 339J.

спрямовані вони були на захист

Як вбачається , недооцінюва

прав та інтересів акціонерних то

ти значення юридичної заінтере

вариств , учасниками яких були ці

сованості особи , яка звертаєть

акціонери . Прикладом може по

ся до суду, nід час вирішення пи

служити

тання про відкриття проваджен

В . М . Барсука в інтересах О . В . Па

ня у справі , не можна. Адже це

бата , І . А. Грачова, І . А. Фрунзе як

може призвести до невиправда

акціонерів ВАТ «Луганськобле

ного перевантаження судової си

нерго» до Міністерства палива та

стеми позовами від осіб , які в

енергетики України , Державного

силу рі зних причин не мають пра

підприємства «Енергоринок»,

ва їх пред 'являти , або , зловжива

ВАТ «Луганськобленерго» , СДП

справа

за

позовом

ючи своїм правом на звернення

« Укрспец юсТ» Міністерства юс

до суду, намагаються в такий

тиції України та Луганської філїі

спосі б впливати на протилежну

СДП «Укрспецюст» про визнання

сторону. При цьому результат

нед і йсними прилюдних торгів

розгляду таких позовів може бути

(аукціону) з реалізації майна ВАТ

відомий

навіть

на

момент

«Луганськобленерго»

[18] , а та

відкриття провадження у справі :

кож інші справи . Однак фізична

суддя зобов' язаний буде відмови

особа-акціонер за чинним законо

ти в задоволенні позову, оскільки

цавством не може звернутися до

п рава , свободи чи інтереси , на

суду з позовом до посадових осіб

з ахист, визнання чи встановлен

акціонерного товариства або

н я яких пред 'явлено позов , про

треті х осіб на захист порушених

сто не можуть належати особі ,

прав акц і онерного товариства ,

я ка звертається до суду, що вид

акціонером якого вона є , оскіль

н о безпосередньо з позовної за

ки вона не має юридичної заінте

я ви .

ресованості й відповідно до ст. З

Проблема, пов ' язана зі з 'я

чинного ЦПК (ч .

1 ст. 4 ЦПК

р . ) не може бути визнана

суванням вагомост і юридичної

1963

заінтересованості в цивільному

суб ' єктом права на звернення до
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суду

[19, 20].

перечить п.

1 ст. 6

Конвенції про

У зв 'язку з наведеним знов~

захист прав людини та основопо

таки виникає запитання : а чи слід

ложних свобод , з якої випливає ,

юридичну заінтересованість осо~

що особа повинна мати реальну,

би , яка звертається до суду, роз~

а не формальну можливість звер

глядати як передумову права на

нутися до суду із заявою , а суду

звернення до суду? На нашу дум~

належить розглянути їі без зай

ку, для його вирішення дореч

вих і неналежних правових чи

но звернути увагу на позицію

практичних перешкод.

8 .8. Яркова , який вказує, що із
сучасних позицій становлення

Однак з п .

1 ст. 6 Конвенції та

рішень Європейського суду не

судової влади й послідовної реа~

випливає , що суди зобов 'язані

лізації в Конституції та процесу

приймати позовну заяву від будь

альному законодавстві доступу

якої особи , не враховуючи при

до правосуддя (в плані звернен

цьому їі заінтересованості . Так ,

ня до суду, зняття обмежень

указана норма передбачає , що

щодо підвідомчості) слід інакше

кожен має право на справедли

оцінювати теорію передумов.

вий і публічний розгляд його спра

Характеристика права на пред

ви упродовж розумного строку

'я влення позову й на звернення

незалежним і безстороннім су

до суду з позиції складної систе

дом , установленим законом , який

ми передумов була історично

вирішить спір щодо його прав та

виправданою в період їі обфун

обов ' язків цивільного характеру.

тування М.А. Гуревичем. Зараз

Буквальне тлумачення положень

же при розширенні сфери судо

Конвенцїі , навпаки , дає мож

вого захисту й визнання права на

ливість зробити висновок , що

звернення до суду практично за

право на справедливий судовий

кожною особою виникає не

розгляд визнається за особою

обхідність інакше теоретично та

лише у випадку,

практично трактувати право на

справи стосується іїправ та обо

якщо розгляд

звернення до суду й саму динамі

в' язків. Інакше кажучи , особа , яка

ку порушення справи в суді

[3 ,

звертається до суду є юридично

існуюче тлумачен

заінтересованою в результатах

с.

275]. Дійсно ,

ня права на пред'явлення позову

розгляду

через систему об'єктивних і

вплинути на права, свободи та

суб' єктивних , позитивних і нега

інтереси , які ·;й належать . Тому, з

справи ,

що

можуть

тивних передумов складає вра

нашого погляду, концепція широ

ження , що законодавець будь

кого розуміння права на звернен

яким чином намагається обмежи

ня до суду як такого , що належить

ти доступ особи до суду, що су-

будь-якій особі , незалежно від
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наявності у неї юридичної заін

ваність процесуаліст пропонує

тересованості є недоцільною, ос

розглядати

кільки вона не відповідає загаль

«фільтр» на стадІі порушення

ному духу права на справедливий

справи, для того щоб не переван

судовий розгляд, закріпленого в

тажувати суди зайвими справа

п.1 ст.

6

Конвенції.

Європейський суд з прав лю

як

своєрідний

ми, а не передумови [Див.:

с.

57. 58; 23,

с.

84-87].

11,

Наведена

дини виходить з того, що право

позиція , як вбачається, за своєю

на доступ до суду не є абсолют

суттю є правильною, однак потре

ним, воно може бути й обмеже

бує уточнення.

ним. Це випливає зі змісту цього

Судді під час відкриття про

права, тому що право на доступ

вадження у справі в обов'язково

до суду за своїм характером ви

му порядку належить перевіряти,

магає регулювання з боку держа

чи є в особи юридична заінтере

ви. У цьому Договірні держави

сованість . При цьому, на нашу

користуються певною свободою

думку, останню слід розуміти як

власного розсуду, хоча остаточне

необхідну ознаку цієї особи , на

рішення щодо дотримання вимог

явність якої дає можливість їй

Конвенції залишається за Євро

легітимувати себе як суб'єкта

пейським судом . Останній має

права на звернення до суду. Інши

впевнитися , що такі обмеження

ми словами, юридична заінтере

не позбавляють особу доступу до

сованість повинна розглядатися

суду такою мірою, що порушуєть

не як «фільтр», а як юридичний

ся сама сутність цього права. Але

факт, тобто обставина, з якою

обмеження не буде сумісним з п . 1

закон пов'язує виникнення права

Конвенції, якщо воно не ма

на звернення до суду. Гі брак

тиме правомірної мети і якщо бра

свідчить , що особа не є суб 'єктом

кує пропорційного співвідношення

вищезазначеного права , тобто за

між ужитим засобами й поставле

їі заявою не може бути відкрите

ною метою

[7, с. 288-292].

провадження у справі . При цьо

Хотілося б відмітити, що

му сутність такої заінтересова

ст.

6

В.В . Ярков пропонував визначи

ності полягає в тому, що рішення

ти межі доступу до правосуддя на

суду може безпосередньо впли

законодавчому рівні. Він зазна

нути на права й обов'язки особи ,

чав, що це можна зробити шля

що порушує процес. Вона має

хом установлення певних обме

поєднувати в собі процесуальний

жень для звернення до суду у

і матеріальний складники , тобто

зв 'язку з тим , що заінтересова

особа повинна бажати не просто

ності в результатах справи немає .

отримати судове рішення (це їі

Як бачимо, юридичну заінтересо-

процесуальна
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ваність), а таке, в якому вирішу

ня у справі. При цьому, як видить

ватиметься питання саме про їі

ся, ця підстава має бути прямо

права , свободи чи інтереси (це

закріплена в п .

матеріально-правова заінтересо

ного ЦПК, яку пропонуємо викла

ваність) . Ось чому, на нашу дум

сти в наступній редакції: «Суддя

ку, ч .

1 ч . 2 ст. 122 чин

З чинного ЦПК України

відмовляє у відкритті проваджен

необхідно викласти в новій ре

ня у справі, якщо заява не підля

цакції, передбачивши, що «КОЖ

гає розгляду в порядку цивільно

1 ст.

на заінтересована особа має пра

го судочинства або подана осо

во в порядку, встановленому цим

бою, яка не є суб'єктом права на

Кодексом, звернутися до суду за

звернення до суду». Якщо ж у

захистом своїх порушених, невиз

позовній заяві не зазначено, яким

наних чи оспорюваних прав, сво

чином рішення у справі може

бод чи інтересів».

вплинути на права, свободи чи

У зв'язку з викладеним, вва

інтереси особи, суддя зобов'яза

жаємо , що при зверненні до суду

ний на підставі ст.

особі належить у позовній заяві

ни залишити п· без руху й запро

викласти обставини, які свідчать,

понувати особі навести своє об

121

ЦПК Украї

що рішення у справі може безпо

Грунтування . Якщо особа не по

середньо вплинути на їі права,

годжується з рішенням суду в ча

свободи чи інтереси. Певною

стині невизнання їі суб'єктом пра

мірою таке правило вже містить

ва на звернення до суду, вона на

ся в ст.

підставі п .

247

і в п.

1

ч.

1

ст.

258

ЦПК. Так, у заяві про визнання

4 ч. 1 ст. 293 ЦПК може

оскаржити ухвалу про відмову у

фізичної особи безвісно відсут

відкритті провадження у справі до

ньою або оголошення їі помер

апеляційної інстанції.

лою, встановлення факту, що має

Запропоноване розуміння

юридичне значення особа має

юридичної заінтересованості як

зазначити мету, чому необхідно

юридичного факту, з яким пов'я

визнати особу саме такою, тобто

зано виникнення в особи права

обГрунтувати свою юридичну

на звернення до суду, відповідає

заінтересованість в отриманні

стандартам справедливого судо

рішення У. справі. Суддя, з'ясував

вого розгляду і в той же час без

що позовна заява подана

позбавлення особи доступу до

незаінтересованою особою, тоб

суду сприяє зменшенню кількості

то такою , яка не є суб'єктом пра

необГрунтованих звернень до

ва на звернення до суду, повинен

нього та підвищує ефективність

відмовити у відкритті проваджен-

судового захисту.

ши ,
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ПРАВО НА СУДОВИЙ ЗАХИСТ
У СИСТЕМІ ОСНОВНИХ ПРАВ ЛЮДИНИ

Розбудова в Україні правової

вості незалежним і безстороннім

держави , реалізація конституцій

судом . Аналогічні положення зна

них п ринципів становлення гро

ходимо й у п .

мадя нського суспільства перед

ст.

9

2 ст. 6, п .

З ст.

8, п .

З

Міжнародного пакту про

ба ч ають необхідність створення

громадянські та політичні права ,

такої системи правозахисту, яка

ст.

надавала б кожному можливість

людини та основоположних сво

р еально захистити свої права.

бод . На рівні Конституції України

Важливою гарантією щодо цього

право на судовий захист отрима

в и ступає право на судовий за

ло закріплення у їі ст.

6

Конвенції про захист прав

55.

хи ст, закріплене в міжнародних

Порівняльно-правовий аналіз

документах з прав людини , в Кон

цієї статті з наведеними міжна

ституцїі Укра·іни й у галузевому

родними документами свідчить

за ко н одавств і , які детально рег

про неоднаковість нормативного

л аментують порядок його реалі

визначення змісту цього права ,

зації.

що зумовлює необхідність науко

8 Загальної

вого дослідження його сутності ,

декларації прав людини «Кожна

значення , з 'ясування місця й ролі

Відповідно до ст.

люди н а має право на ефективне

в системі прав людини . Аналіз

пон овлення у правах компетент

спеціальної правової літератури

ним и наці ональними судами в

свідчить і про досить широкий

разі п орушення їі основних прав ,

діапазон наукових позицій із цієї

надан и х їй конституцією або за

проблематики . Право на судовий

кон ом» . Стаття

захист є міжгалузевим інститу

10 Декларації

га

рантує кожному для визначення

том , тому його поглибленим вив

його прав та обов 'язків і для вста

ченням опікуються фахівці різних

но влення об~рунтованості обви

галузей права

нувачення право на підставі по

(О . Я . Бєляєвська , М.С . Бондар ,

вн ої р і вност і, щоб його справа

O.r

була розглянута прилюдно і з до

Т.М . Слінько ,

держанням усіх вимог справедли-

Р.І . Філіпчик та ін) , цивільного
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конституційного

Кушніренко , О . В . Пушкіна ,
Ю.М.

Тодика ,
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процесуального (Н.І . Авдєєнко,

[Див.:

0 .8 . Іванов, М.А. Гурвич, С.Л. ДеГ
тярьов, А.Ф. Клейнман, 8.8. Ко

цим доречно згадати тверджен

маров,

невід'ємні права покликані утвер

Н.І.

Є . Г.Пушкар,

Масленнікова ,
Н.Ю .

ня

11 , с.25 ; 22, с.8] .

С . С.

У зв'язку з

Алексєєва ,

що

ці

Сакара ,

джувати самоцінність людини , їі

Н . А. Чечіна , Д.М. Чечот та ін . ) ,

право на життя , високу гідність і

кримінально-процесуального

свободу, центральне місце в

(Ю . М. Грошевой, 8.Д. Бринцев,

житті суспільства , основоположні

Н . О . Колоколов ,

8.0. Лазарєва,

духовні й моральні засади і ма

8.Т. Маляренко, Г.М . Омельянен

ють захищати їі від свавілля й

ко , І.Л. Петрухін, ПЛ. Пилипчук,

насильства, насамперед від сва

8 . М. Савицький, АР Туманянц та

вілля наймогутнішої сили

ін . ). Якщо звернутися, наприклад,

суспільстві

до кримінального судочинства,

ням до всебічного й тотального

-

в

влади з їі прагнен

право на судовий захист реалі

панування [Див . :

зується згідно з чинним законом

до права на захист судовий , то

майже у всіх його стадіях. При

його реалізація багато в чому зу

1,

с.11 3]. Що ж

цьому спостерігається тенденція

мовлена рівнем розвитку суспіль

до розширення юрисдикції суду

ства, місцем і значенням судової

на досудовому провадженні й

влади в системі органів влади

удосконалення механізму реалі

державно"!. Це дозволяє підкрес

зації розглядуваного нами права.

лити позитивний характер права

Цим і пояснюється актуальність

на такий захист, оскільки , на

проблеми , порушеної в даній

відміну від невід'ємних прав, воно

статті.

передбачає здійснення держа

Дослідженню механізму реа

вою певних дій по створенню си

лізації права на судовий захист в

стеми судових інституцій і меха

різних видах судочинства має

нізму реалізації права на судовий

передувати з'ясування загальних

захист. Крім того , всі невід'ємні

питань , які стосуються характери

права забезпечені судовим захи

стики правової природи юридич

стом як найбільш ефективним

ної можливості звернення особи

засобом їх гарантії. У спеціальній

до суду для захисту своїх прав . У

літературі правильно відзначено,

юридичній науці така можливість

що права індивіда без судового

не отримала однозначного тлума

захисту стають ілюзорними

чення . Одні правознавці вважа

с. 116] , номінальними , тобто вза

ють ,

гал і позбавленими правового зна

що це право належить до

(8,

основних невід'ємних прав інди

чення

віда й одночасно виступає гаран

вати , що право на судовий захист

тією всіх інших прав та свобод

теж є природним , виникає запи-
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[23,

с . З28] . Якщо врахову
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тання щодо правових засобів

потім через призму теорії природ

його власного захисту. Як вірно

ного права отримала закріплен

зазначає С.Л. Дегтярьов , відмо

ня в законодавстві за допомогою

ва судом особі в гарантованому

терміна

судовому захисті в силу чинного

свідчить , приміром , і назва гл .

процесуального законодавства

Конституції РФ «Права и свобо

може бути передумовою для роз

дьr человека и гражданина». На

гляду п· справи у вищестоящій

уковець також звертає увагу на

судовій інстанції з метою встанов

те , що ч.

лення незаконності такої відмо

не оперує терміном «nраво»

ви. Предметом дослідження буде

с.1 76]. Відмінність між правами та

не стільки конституційна норма,

свободами індивіда є настільки

«свобода»,

2

ст.

46

про

що

2

КонституцїІ РФ

[9,

скільки статті процесуального

незначною, що автори багатьох

закону, що стали причиною для

підручників із загальної теорії

подібної відмови в судовому за

цержави і права взагалі пропону

хисті

ють їх розглядати майже як сино

[9, с.180] .

Іншими словами ,

порушення права на судовий за

німи.

хист є підставою звернення за

Ідея рівнозначності понять

його поновленням , що дозволяє

«права» і «свободи» була сфор

стверджувати про специфічність

мульована наприкінці ХІХ ст.

даного права. Ось чому характе

Г.Єллінеком. Усі суб'єктивні пра

ристика

не

ва він поділяв на З групи: а) сво

від ' ємного права людини вба

бода особи від держави; б) УІ пра

останнього

як

чається нам досить спірною.

ва на позитивні послуги з боку ос

Друга точка зору на поруше

танньоІ; в) права людини на

ну проблему полягає у визнанні

участь в організаціІ держави [Цит.

правової природи права на судо

за:

6,

с.З7].

вий захист як певної свободи (по

Проте різниця між ними все

ряд з правом на свободу думки,

ж таки існує . Як зазначає П . М.Ра

особисту недоторканість, рівність

бінович, поняття і прав людини , і

перед законом тощо) . Це право

ГІ свобод відбивають людські

виражає так звану «негативну»

можливості . Однак вони не є

свободу, тобто зобов'язує держа

цілком тотожними явищами, а

ву утримуватися від втручання у

розрізняються головним чином за

сферу свободи особистої

[19,

шляхом й засобами ·Іх здійснен

с.1 37]. Саме як свободу дослід

ня й забезпечення . Права індиві

жуване право характеризує й

да можуть бути здійснені зазви

С.Л. Дегтярьов, відзначаючи , що

чай за наявності певних юридич

воно становить певну абстрак

них засобів , правових механізмів ,

цію, яка спочатку у філософії, а

а свободи в багатьох випадках
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можуть мати місце й без такого

стання

[16,

с.105] .

втручання держави, оскільки "Сі

При з'ясуванні правової при

місія щодо них полягає в охороні ,

роди юридичної можливості осо

дотриманні й захисті відповідних

би звернутися за судовим захис

можливостей

Що ж сто

том потрібно брати до уваги сис

сується права на судовий захист,

темний аналіз конституційних

[12, с.21] .

то без відповідної юридичної про

норм і рішень Конституційного

цедури й системи судових інсти

Суду України щодо тлумачення

туцій , установлених державою ,

окремих положень цієї можли

його реалізація майже неможли

вості . На користь висновку, що

ва.

вона є конституційним правом

Прихильники третьої точки
зору характеризують юридичну

гарантією, доцільно навести на
ступні міркування .

можливість судового захисту як

Незважаючи на те , що в ст.

конституційну гарантію прав та

Конституції України бракує сло

свобод людини [Див.: З, с. 248;

1З ,

восполучення «право на судовий

с.1 ОО] . Не заперечуючи 'іі значен

захист», все ж таки робимо вис

ня як засобу забезпечення й за

новок, що в ній ідеться саме про

хисту всіх інших прав та свобод ,

нього , виходячи із системного

вважаємо все ж таки , що п· слід

розміщення ст.

розглядати насамперед як важ

новного Закону країни «Права ,

ливий елемент конституційного

свободи та обов'язки людини і

статусу індивіда, який гарантуєть

громадянина», а також зі змісту

ся державою як міра 'іі можливої

ст.

55

55 в розд. 11 Ос

64, у якій ст. 55 контекстне заз

(дозволеної) поведінки , тобто як

начена серед прав і свобод, які

суб'єктивне конституційне право ,

не можуть бути обмеженими . При

для якого характерним є те , що

тлумаченні окремих положень

воно належить суб'єктові неза

ст.

лежно від того, перебуває він у

Суд неодноразово роз'яснював

55 Конституції Конституційний

правових відносинах з іншими

значення вислову «право на су

суб 'єктами права чи ні

[10, с. З4З] .

довий ЗаХИСТ>>. Усе Це ДОЗВОЛЯЄ

Категорія «Суб'єктивне право», за

характеризувати дану юридичну

думкою Н . І . Матузова , вказує не

можливість людини саме як 'іі кон

тільки на належність права

ституційне право. Але , на відміну

суб 'єктові , а й на те, що це право

від інших прав , які знайшли юри

(як вид і міра його можливої по

дичне закріплення в розд.

ведінки) залежить у певних межах

ституції України , призначення

від його волі та свідомості , осо

права на судовий захист полягає

бистого бажання й розсуду, особ

в забезпеченні юридичної можли

ливо що стосується його викори-

вості кожної людини захистити
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свої права, свободи й законні

З нашого ж погляду, найбільш

інтереси . У низці випадків саме

правильною вбачається третя

розгляд справи в суді є єдиним

точка зору, яка становить зміст

і нструментом такого захисту (на

природно-правової доктрини

п риклад, з метою реабілітації осо

прав людини в поєднанні із соціаль

би , незаконно засудженої) . Як

ною . Саме вона відбиває сутність

бачимо , право на судовий захист

прав

служить гарантією забезпечення ,

суспільстві й державі , враховує

реалізації й поновлення всіх

певні аспекти обох вищеназваних

іНШИХ прав ЛЮДИНИ , ЩО ДОЗВОЛЯЄ

доктрин. Цей інститут прав та

п ідкреслити його особливе місце

свобод у його природно-правовій

в їх системі.

і нтерпретації зобов'язує держав

людини

в

сучасному

В історії суспільної думки й у

ну владу визнати конституційни

юридичній літературі протягом

ми , юридичними , а також всіма

багатьох років дискутуються

2

іншими гарантіями такі вроджені

основні підходи до окреслення

права людини , як право на жит

природи й сутності прав людини

тя , його гідний і достатній рівень ,

-з позицій (а) природного права

особисту недоторканість , свобо

і (б) позитивістського підходу.

ду та ін . Утім , існують і такі пра

Доктрина першого має глибокі

ва , які отримують реальне втілен

історичні корені : вона формува

ня виключно завдяки державн і й

лася на підставі творчої спадщи

владі, яка приймає відповідні за

ни античних греків і римлян , а

кони: приміром , право на працю ,

подальший розвиток отримала в

обирати й бути обраним, на сво

працях Гроція і Пуфендорфа

боду мітингів тощо [14, с.125, 126] .

[ЦИт. за :

7, с.1424] .

За цією докт

Реалізація ж права на судовий

це їі при

захист, підкреслимо ще раз, по

родні властивості, які не залежать

требує відповідних дій з боку дер

риною права людини

-

від визнання їх державою і які є

жави щодо створення належного

н евід ' ємними . Вони зв'язують

юридичного механізму, доско

державу, яка зобов 'язана їх га

налість і розвиненість якого пря

рантувати й охороняти , оскільки

мо позначається на ефективності

вони зумовлені самою природою

захисту прав та свобод людини і

і ндивіда . Прихильники другого ,

громадянина.

позитивістського підходу вихо

Досліджуване нами право ,

дять З ТОГО , ЩО права ЛЮДИНИ Є

вважаємо , треба відносити до

похідними від держави, яка на

основних прав людини , під яки

власний розсуд визнає їх вид ,

ми , за визначенням К.К. Гасано

зміст, обсяг, тобто дарує їх людині

ва , розуміють природно виника

[14, с. 125] .

ючі , а також встановлені консти-
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туціями держав або загальновиз

позиція П . М . Рабіновича стосов

наними міжнародними законами

но відмови від вискремлення в

невід' ємні , соціально необхідні й

самостійну групу громадянських

гарантовані владою їІ можливості

прав . Він пропонує класифікува

вільно , свідомо й відповідально

ти основні права на ф і зичні

володіти життєво важливими ма

(життєві) , особистісн і, культурні

теріальними й духовними блага

(гуманітарні) , економічні й політичні

ми

[21,

[6, с . 31] . У правовій літературі

усталеним можна назвати погляд

с.10].
З ' ясування належності права

на основні права як на консти

на судовий захист до певно·! кла

туційні . Це саме вони становлять

сифікаційної групи передбачає

стрижень

статусу

необхідність урахування наступ

правового

суб ' єкта, в них містяться можли

них положень. По-перше , в сучас

вості виникнення інших числен

ному світі реалізація всіх інших

них його прав , необхідних для

прав людини без належного за

нормальної життєдіяльності

[19,

безпечення їх судовим захистом,

с . 1 36]. Основні права є суб' єктив

як уже зазначалося , є неможли

ними , а тому й право на судовий

вою , що дозволяє визначати його

захист, будучи їх різновидом , має

особливе місце в ієрархії право

суб ' єктивну природу.

вих цінностей

[17 ,

с . 378] . Це зу

Видова класифікація основ

мовлює специфічн і сть даного

них прав людини базується на тій ,

права як універсальної гарантії,

яка використовується в названих

метою якої ,

Міжнародних пактах , прийнятих у

визначенням

О . Г. Кушніренка й Т.М . Слінько , є

про громадянські й

реалізація забезпечення право

політичні права , про права

вимизасобамиосновнихправта

соціальн і, економічні й куль

свободгромадян

турні . Характеризуючи право на

во на судовий захист відіграє

1966

р.

за

-

[15,

•

с . 114] . Пра-

судовий захист, б ільшість дослі

роль конституційної гарантії за

дників відносить його до грома

безпечення й захисту інших прав

дянських [Див .:

19, с . 1 36; 4, с. 28].

людини ; одночасно воно є еле

Ми ж маємо зазначити , що цей

ментом конституційно-правового

різновид основних прав особи в

статусу особи , який визначає

юридичній доктрині знаходить

принципи їІ взаємовідносин з дер

неоднозначне тлумачення , оск іль

жавою . Саме тому сучасні дослі

ки під ним розуміють як права , що

дники запевняють , що вс і інш і

фактично тотожні особистим , так

п рава людини неминуче перетво

і ті, що асоці юються виключно з

ряться на ф і кцію , якщо вони не

ознакою громадянства . Тому

будуть забезпечені судовим захи

б і льш об~рунтованою видить ся

стом . Останній же , у свою чергу,
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стає позбавленим сенсу, без

вирізнення окремої групи основ

змістовним , якщо не відповідати

них прав людини

ме вимогам низки стандартів , що

них , тобто таких, які передбача

забезпечують прийняття неза

ють доступ індивіда до системи

-

процесуаль

лежним і неупередженим судом

справедливого судочинства

справедливого, законного, об

с. 1 38-153). Як зазначає М . Анто

~рунтованого й підлягаючого ви

нович, у вітчизняній науці вони не

конанню рішення по справі

[2 ,

[8,

виокремлюються в самостійну

с. 116). По-друге, судовий захист

групу прав , але виділяються

-це ще й універсальний механізм

більшістю зарубіжних правників ,

захисту державного, в якому от

і, як окрема група, вони названі в

римали конкретизацію ідеї спра

окремих міжнародних документах

ведливості, верховенства права ,

(наприклад , у Канадській Хартії

правової й соціальної держави. А

прав і свобод)

[2, с.1 38].

тому право на судовий захист є

Представники російської на

вдалим інструментом забезпе

уки конституційного права теж

чення й утвердження принципу

об~рунтовано стверджують про

верховенства права в суспільно

доцільність відхилення від тради

му житті, що знайшло своє закрі

ційної систематизації прав люди

плення у ст.

ни і необхідність вирізняти в ок

8

Конституції Украї

ни. По-третє, розглядуване пра

рему групу конституційно-проце

во є також засобом захисту не

суальні права-обов'язки. Глибоке

тільки від незаконних дій будь

теоретичне об~рунтування ця

яких осіб або органів, а й від по

точка зору отримала в досліджен

милкових рішень самої ж судової

нях М.С. Бондаря , який пояснює

влади , оскільки останні можуть

необхідність вискремлення цієї

бути переглянуті й скасовані вик

групи прав якнайменше за 3-х

лючно в судовому порядку.

обставин. По-перше, низка пози

Названі положення свідчать

тивно виражених і конституційно

про особливість права на судовий

закріплених суб ' єктивних пре

захист, що не дозволяє однознач

тензій індивідів мають правоза

но віднести його до будь-якої з

безпечувальну спрямованість ,

наведених груп (видів) основних

тобто виступають як невід' ємні

прав . Зміст людських потреб, які

елементи гарантування інших

цими правами забезпечуються ,

конституційних прав та свобод , а

суттєво відрізняється від об'єкта

тому не мають свого місця в кла

права на судовий захист. Цим

сичній структуризації системи

можна пояснити , що неабиякий

прав та свобод особи. По-друге ,

інтерес викликає висловлена в

класифікаційною підставою вир і

науці точка зору про доцільність

знення такого інституційного ут-
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ворення є одностайність , єдність

ням у разі скасування вироку як

матеріального змісту, а також

неправосудного (ст.

соціальне та юридичне призна

юридичних джерелах ще відно

62},

яке в

чення прав-гарантій , які станов

сять до групи так званих компен

лять цю групу. Такий висновок

саторних прав .

підтверджується також і логікою

Зазначені права характеризу

послідовного конституційного

ються загальним об'єктом захис

закріплення прав та свобод у Кон

ту, як: права , свободи й законні

ституції Російської Федерації

інтереси людини . Вони одночас

[5,

с . З58] .

но виступають як елементи їі пра

Цей підхід може бути засто

вового статусу і як складники пра

совано й при аналізі структури

возахисного механізму, що діє в

розд.

Конституції України , в яко

правовій державі . Ось чому, вва

му послідовно закріплені осо

жаємо, треба погодитись із твер

бисті , політичні й соціально-еко

дженням К . Екштайна стосовно

11

номічні права ; а завершує цей

визначення їх характеру : це такі

розділ група прав , які мають зна

основні права , через які індивідум

чення гарантії забезпечення всіх

може примусити державні орга

інших прав та свобод людини. До

ни діяти в дусі правової держави

цієї групи поряд з правом на су

і за допомогою яких він може

довий захист (або прав , які гаран

ефективно захистити свої консти

тують доступ до правосу,одя, до

туційні свободи від можливих по

яких включається і право на су

сягань

довий захист) належить право

М.С. Бондар відмічає специфічні

кожного: (а) знати свої права й

особливості їх матеріального

обов 'язки (ст.

57

Конституції Ук

[24, с.42] . Досліджуючи їх,

змісту соціального призначення ,

раїни} , (б) на правову допомогу

які характеризуються:

(ст.

но самостійним конституційним

59},

(в) на відшкодування за

(1)

віднос

рахунок держави чи органів

оформленням і наявністю влас

місцевого самоврядування мате

ного нормативного змісту в цій

ріальної й моральної шкоди , зав

групі прав-гаранті й ;

даної незаконними рішеннями ,

ючим процесуальним наповнен

діями або бездіяльністю органів

ням , що , вочевидь , не виключає

(2)

превалю

цержавної влади , місцевого са

й матеріальних елементів; (З) де

моврядування, їх посадовців і

тальною нормативною конкрети

службовців при здійсненні ними

зацією даного конституційного

своїх повноважень (ст.

56),

(ж) на

інституту в галузевому законо

відшкодування державою матері

давстві ;

альної й моральної шкоди , зав

реднім реалізаційним зв 'язком

даної безпідставним засуджен-

відповідних прав-гарантій з діяль-
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(4)

як правило , безпосе
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ністю судової влади

[5,

с. 522] .

воно , безумовно, є абсолютним ,

Наведене дозволяє приєдна

оскільки не може бути обмеже

тися до позиції М. Антонович,

ним навіть в умовах воєнного або

М . С . Бондаря,К.Екштайна,Н . Са

надзвичайного стану. Однак існу

кари та інших учених, які виокрем

ють певні об'єктивні моменти , які

люють особливу групу позитив

його певним чином дещо звужу

них конституційно-процесуаль

ють. Ідеться про встановлений

них прав людини, до яких,

на

законом порядок реалізації пра

нашу думку, належить і право

ва на судовий захист в окремих

кожного на судовий захист. Також

видах судочинства, відповідно до

варто нагадати й висловлену в

якого особа не вправі обирати за

процесуальній літературі точку

власним баченням будь-які спо

зору щодо поділу процесуальних

соби і процедури судового захис

прав на умовні і безумовні. Ос

ту. Особливості останнього виз

танні характеризуються як абсо

начаються відповідно до категорії

лютні

права,

окремих справ, специфіки суб'єкта

цінність яких стосовно криміналь

оскарження (неповнолітні, не

процесуальні

ного процесу визначається потре

дієздатні) тощо . На перший по

бами нормалізувати й підтрима

гляд, це може бути розцінено як

ти позицію захисту. Вони знахо

певне обмеження конституцій

дяться

розсуду

ного права на судовий захист.

суб'єктів судової або іншої влади.

Проте в науці конституційного

До речі, до цієї групи прав відно

права зазначені положення пра

поза

зоною

сять і право на судовий захист

[18,

вильно, на нашу думку, знайш

с.279-280).

ли свою оцінку як «встановлен

За критерієм ступеня обме

ня меж суб ' єктивного права))

ження (відчужуваності, ступеня

[4,

с.27].

абсолютизації) права людини

Наведене дозволяє дійти

поділяють на абсолютні , тобто

висновку про можливість право

такі , що не підлягають обмежен

вої характеристики права на су

ню , і відносні , які за певних умов

довий захист як конституційно

можуть бути обмежені. Важливим

процесуального права-гарантії ,

також є

визначення характеру

яке має абсолютний характер і

права на судовий захист. Якщо

займає чільне місце в правоза

спиратися виключно на зміст ч .

хисному механізмі демократичної

ст.

64
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УЧАСТЬ ПРОКУРОРА В СУДОВОМУ РОЗГЛЯДІ
КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ЯК СПОСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ПРЕЗУМПЦІЇ НЕВИНУВАТОСТІ
Зі здобуттям незалежності

венцІ! про захист прав людини і

Україна почала розбудову демок

основоположних свобод та про

ратичної правової держави, фор

токолів до неї.

мування громадського суспіль
ства , в центрі якого

Відповідно до ст. 9 Конституції

людина ,

з моменту ратифікації й набран

захист їІ прав і законних інтересів ,

ня чинності для України Конвен

-

задоволення потреб. Україна про

ція про захист прав людини та

голосила всебічне забезпечення

основоположних свобод (далі

прав та свобод людини найви

Конвенція) стала частиною націо

щою соціальною цінністю, що зак

нального законодавства. Крім

ріплено в Конституції. Реальне

основних прав людини в ній знай

втілення норм Основного Закону

шли закріплення засади кримі

в життя активно включило наше

нального судочинства, до яких

-

суспільство в процес міжнарод

належить і презумпція невинува

ного співробітництва у сфері за

тості. Так, ст.

безпечення прав людини, в ос

лює, що кожна людина при вису

6 Конвенції встанов

нові якого лежить Загальна дек

ненні проти неї будь-якого кримі

ларація прав людини (1948 р . ) Її

нального обвинувачення має

положення визнані країнами

право на справедливий і відкри

всього світу, розвинуті наступни

тий розгляд справи впродовж

ми міжнародними документами і

розумного строку незалежним і

включені до змісту конституцій

безстороннім судом , створеним

цемакратичних держав світу.

відповідно до закону. Це поло

Актом міжнародного визнан

ження закріплює безпосереднє

ня Укра.,.ни як демократичної пра

право на суд, яке включає в себе

вової держави стало прийняття їІ

З елементи : (а) наявність створе

9 листопада 1995 р . до країн -

ного на підставі закону суду, що

членів Ради Європи , і ратифіка

відповідає критеріям незалеж

ція в

ності й безсторонності; (б) достат-

1997
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ньо широкі повноваження суду,

чена у вчиненні кримінального

щоб приймати рішення щодо всіх

злочину,

аспектів обвинувачення; (в) пра

тою доти , поки їі вину не буде

вважається невинува

во доступу до суду. Перелічені

доведено згідно із законом . Це

елементи справедливого судо

положення визначає суть

чинства дають можливість зроби

зумпції невинуватості , яка є ос

пре

ти висновки стосовно процедур

новною засадою кримінального

них вимог у забезпеченні спра

судочинства

ведливого судового розгляду.

країнах. Вона також знайшла зак

Судовий розгляд визнається
справедливим за умови забезпе

в демократичних

ріплення і в інших міжнародних
документах з

прав людини

-

чення рівного процесуального

ст.

положення сторін , які беруть

людини й ст.

участь у справі . Для підтверджен

пакту про громадянські й політичні

11

Загальної декларації з прав

14

Міжнародного

ня необхідності додержання цьо

права. На національному рівні цю

го принципу Європейський суд з

презумпцію закріплено у ст.

прав людини (далі

Конетитуц/і й ст.15 КПК України .

-

Суд), уста

62

новлюючи недопущення процесу

Поняття «презумпція невину

альних і фактичних привілеїв у

ватості» визначено Судом в од

сторін , перевіряє : (а) фактичну

ному зі своїх рішень (Справа

змагальність сторін у процесі ;

«МінелліпротиШвейцаріі,

(б) незалежність і законність при

у якій заявник скаржився на те,

значення експертів та експертиз ;

що встановлення судом суми су

(в) законність методів одержання

дових витрат і компенсації у

доказів ; (г) умотивованість поста

справі проти нього, яка вже не

новлених рішень ; (д) порядок і

могла розглядатись у суді через

фактичну можливість оскаржен

строк давності , порушили його

ня судового рішення.

презумпцію невинуватості за п.

Особа , яка захищає права ,

ст.

6

1983 р.»},

2

Конвенції. Суд погодився з

повинна бути фактично повідом

цим, ухваливши , що без доведен

лена зрозумілою їй мовою про

ня попередньої вини обвинуваче

час і місце судового розгляду,

ного згідно із законом без надан

мати право захищати свої права

ня обвинуваченому можливості

особисто або через своїх пред

скористатися правом на захис~

ставників, одержавши (за необхі

судове рішення щодо нього по

дністю) допомогу перекладачів, а

роджує відчуття , що обвинуваче

також вільно надавати докази, що

ний є справді винуватим.
Суд також визнав порушення

підтверджують {і позицію.

Пункт

2

ст.6 Конвенції зазна

чає , що кожна людина , обвинува-
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п.

2 ст. 6 Конвенції у випадку,

коли

національні суди відмовилися

2008/99

виплатити компенсацію особі за

дання, розраховуючи на допомо

час, протягом якого вона тимча

гу суду в обвинуваченні. Зма

сово була позбавлена свободи за

гальність процесу пред'являє

підозрою у вчиненні вбивства.

нові вимоги як до суду, так і до

Національні суди постановили ,

сторін, особливо до їх професій

що «не було можливості підтвер

них представників.

дити підозру щодо вчинення цією

На нашу думку, основною

особою злочину» і що особу було

метою , яка стоїть перед держав

виправдано «лише тому, що вона

ним обвинуваченням сьогодні , є

користувалася правом витлума

забезпечення справедливості в

чення на П користь будь-якого

рамках змагального

сумніву в доводах» (Секаніна

Проблема якісної участі прокуро

проти Австрії,

ра в судовому слідстві обГрунто

Стаття

1993).

процесу.

Конституції Украї

вано розглядається як першочер

ни конкретизує цю вимогу, оскіль

гова в низці завдань по вдоско

ки зазначає, що особа вважаєть

наленню інституту державного

ся невинуватою у вчиненні зло

обвинувачення . Ефективність

62

чину і не може бути кримінально

підтримання його в суді постав

покарана, доки П вину не буде

nена в пряму залежність від

цоведено в законному порядку і

якості підготовки до судового роз

встановлено обвинувальним ви

гляду. Велике значення при цьо

роком суду. Ніхто не зобов'язаний

му є планування самого процесу

доводити свою невинуватість у

судового розгляду справи , зокре

вчиненні злочину.

ма , послідовності надання до

З урахуванням того, що осно

казів. Незважаючи на те , що в

ва майбутнього процесуального

кримінально-процесуальному за

рішення в кримінальній справі

конодавстві бракує прямих указі

формується в процесі судового

вок на необхідність планування ,

слідства, воно визнається цент

проведення судового слідства , ця

ральною частиною судового роз

потреба є наявною з урахуванням

гляду справи. В умовах гласності ,

вимог практики розгляду кримі

усності й безпосередності судо

нальних справ . Планування судо

вого слідства передбачається

вого слідства

активне дослідження сторонами

належного дослідження обставин

-

важлива гарантія

цоказів з метою впевнити суд в

справи, важлива умова своєчас

істинності своїх позицій. Слід заз

ної, адекватної, грамотної й ак

начити, що на даний час майже

тивної підготовки до змін розвит

відійшли в минуле випадки, коли

ку подій . План його проведення

державний обвинувач досить

дозволяє намітити судові дії, які

кволо готувався до судового засі-

необхідно провести для вета нов-
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лення обставин , що мають бути

слід звернути на мистецтво веді

доказані у справі , визначити їх

ння перехресного допит~ За

послідовність , установити обсяг
окреми х дій , значимість , не

влучним висловом О . С . Алексан
дрова , О. М . Стулікова , ОСТ')Нній

обхідність одночасного дослід

є найбільш витончений , взаємо

ження декількох доказів (наприк

небезпечний і складний судовий

лад , допит свідків і огляд доку

допи~ це розумовий - поєдинок

ментів) .

обвинувача зі свідком . Головна

На практиці інколи виникають

запорука перехресного допиту

-

проблемні питання щодо поряд

досконале знання справи і пси

ку надання й дослідження доказів

хології людини

:в процесі судового розгляду спра

Учення про цей вид допиту в ра

ви . Неврегульованою залишаєть

дянському кримінальному про

ся проблема щодо правильності

цесі було предметом досліджен

вирішення судом питання про

ня окремих правників, серед яких

черговість дослідження доказів.

слід назвати Л.Ю . Ароцкера

Так, М . О . Баєв за приклад наво

с.4]. Сьогодні над цією проблема

дить ситуацію , коли державний

тикою працюють А.С . Александ

обвинувач вважає за необхідне

ров, А.М . Стуліков, які пропону

розпочати дослідження доказів з

ють ставити запитання свідкові в

[1 ,

с . 162 ,

166].

[2,

допиту свідків , а потерпілий - . з

наступному порядку:

цопиту підсудного . У подібному

ку допитуваному ставляться за

(1) спочат

випадку науковець пропонує по

питання , які є найбільш прийнят

класти цю ситуацію на власний

ними і які не викликають негатив

розсуд суду.

ної реакції;

[3,

с.186]. З нашого

погляду, це питання доцільно ви

(2) потім треба пере

ходити до нейтральних запитань

рішити законодавчо, тобто в кри

щодо обставин , які прямо не по

мінально-процесуальному законі .

рушують інтереси допитуваного;

Показання , як джерело доказів ,

(З)

найчастіше складають підфунтя

найбільш суттєві запитання , такі ,

далі

вже

формуються

доказової бази в кримінальних

що викликають інтерес у цього

справах . Вважаємо, що держав

свідка

[4, с. 189-194] .

ному обвинувачеві належить ви

Прокурор є обов'язковою сто

являти активність щодо черго

роною кримінального судочин

вості виклику до суду свідків ,

ства , оскільки він повинен брати

включених до списку обвинуваль

участь у всіх формах розгляду

ного висновку.

судами кримінальних справ. Як

У перебігу судового слідства

зазначає М . С . Строгович , підтри

з метою реалізації принципу зма

мання прокурором обвинувачен

гальності сторін особливу увагу

ня є державним обвинуваченням ,
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а сам прокурор -державним об

товленими, не орієнтованими в

винувачем , тому що він виконує

деталях розглядуваної справи ,

свою функцію по вповноваженню

що , звичайно ж, не сприяє не

держави, від їІ імені і в ·п інтере

тільки його авторитету, а й взагалі

сах [5, с.2 17]. Роль прокурора при

нівелює його участь у зма гально

розгляді кримі нальної справи в

му процесі. Вважаємо , що не йде

суді є важливою , оскільки вона

на Кі:>ристь справі , і можливість

сприяє: ( а) забезпеченню._верхо

заміни одного прокурора на іншо

венства конституційних норм

го практично в кожному судово

єдності і закріплення законності ;

му засіданні. Наприклад, при роз

(б) захисту прав учасників проце

гляді· кримінальної справи за об

су й охоронюваних інтересів сус

винуваченням К. у вчиненні зло

пільства й держави ; (в) законно

чину, передбаченого ст.

185 ч.З

КК

му й обфунтованому застосуван

України , в суді в період з березня

ню норм права на всіх етапах су

2007 р.

дового розгляду справи в суді;

прокурор замінювався на іншого

по вересень

2007 р. ,

один

разів. Хіба в таких випадках

(г) виявленню порушень закону,

- 6

які могли бути допущеними в

може йтися про ефективну участь

стадії досудового розслідування ;

представника держав и в судово

(д) попередженню порушень за

му засіданні? Як вбачається, було

кону при судовому розгляді кри

б доцільним законодавчо визна

мінальної справи ; (е) постанов

чити , що прокурор в особі одного

ленню судом законного, обГрун

конкретного представника проку

тованого й справедливого виро

ратури (самого прокурора, його

ку та інших судових рішень.

заступника чи помічника) пови

Виконуючи процесуальну

нен брати участь в судовому засі

роль гаранта законності , прокуро

данні при розгляді конкретної

рові щонайменше належить бути

справи незмінно. Випадки, коли

постійно присутнім у судовому

один прокурор в судовому засі

засіданні , уважно вислуховувати

цанні замінюється на іншого , ма

показання всіх осіб, які допиту

ють бути винятками : коли він

ються в процесі судового розгля

звільнився з прокуратури або ви

ду, брати активну участь у дослі

був зі штату з інших причин.

джені доказів. На жаль , сьогодні

На нашу думку, тільки такі

прокурорів , які беруть участь в

зазначені заходи зможуть забез

розгляді справ , значно менше ,

печити належний рівень знання

ніж цього потребує дійсність . У

прокурорами , які беруть участь у

зв'язку з цим багато прокурорів

судовому провадженні , обставин

беруть участь у судовому засі

розглядуваної справи. Доводити

данні, будучи недостатньо підго-

обвинувачення зобов'язаний той ,
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хто його пред'явив (на досудово

винувачення ; такий спір вирі

му слідстві- слідчий , у суді- про

шується незалежним судом .

курор як державни й обвинувач) .

Суд не вправі виступати на

Перекладати обов 'язок доказу
вання своєї невинуватості на

стороні обвинувачення чи захис
ту, у зв 'язку з чим у нього немає

підсудного чи його захисника не

процесуального права на пору

допустимо . Усі сумніви щодо ви

шення кримінальної справи , по

нуватості підсудного (не лише з

вернення справи

головного питання судового роз

розслідування з власної ініціати

гляду

ви .

-

його винуватості у вчи

на додаткове

ненні злочину, а й щодо інших

Таким чином , в умовах зма

питань- про обсяг обвинувачен

гального кримінального процесу,

ня , к валіфікацію злочину, на

в якому чітко розмежовані проце

явність обтяжуючих обставин

суальні функції, особливого зна

тощо) мають тлумачитися на ко

чення набувають питання забез

ристь обвинуваченого . Недове

печення належної професійної

дена винуваті сть рівнозначна

підготовки й глибокого знання

юридично доведеній невинува

матеріалів кримінальної справи

тості . Отже , презумпція невину

про к урором , який підтримує

ватості виключає обвинувальний

державне обвинувачення , оскіль

ухил ї є важливою гарантією пра

ки саме він ін іціює судовий роз

ва п ідсудного на захист.

гляд кримінальної справи і на

Цоволі важливою в кримі

ньому лежить обов'язок доказу

нальному процесі є змагальність,

вання обвинувачення . Важли 

що передбачає чітке розмежуван

вою умовою реалізації процесу

ня функцій його учасників , ·;х про

альної функції про ку рором є

цесуальну рівність . Головною си

його незмінн ість, що , на нашу

лою змагального процесу є по

думку, необхідно законодавчо

леміка сторін щодо наявного об-

закрі пити.
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імені Ярослава Мудрого, м. Харків

РЕдЛ\ЗдЦ\Я nРАВд

НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУДОВИЙ РОЗГЛЯД
В УКРАЇНСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ
Право на справедливий судо

стороннім судом , створеним на

вий розгляд є основоположною

підставі закону»

засадою всієї системи захисту

решті , в межах Ради Європи було

прав та свобод людини . Резолю

прийнято Конвенцію про захист

цією

217А ( ІІІ ) Генеральної асам
1О грудня 1948 р. Була

блеї ООН

[5,

с . 52] . І на

прав людини та основоположних

свобод

(1950

р.), яка в п. 1 ст.

6

прийнята Загальна декларація

закріпила право кожного на спра

прав людини . Стаття

8 цього пра

ведливий і публічний судов ий

вового акта передбачає , що «кож

розгляд його справи упродовж

на людина має право на ефектив

розумного строку незалежним і

не поновлення у правах компе

безстороннім судом , установле

тентними національними судами

ним законом.

в разі порушення її основних

Так, завдяки міжнародному

прав, наданих їй конституцією

визнанню норм Загальної декла

або законом»

[5, с.42].

рації прав людини , підписанню й

Уперше право на справедли

ратифікації Міжнародного пакту

вий судовий розгляд на міжна

про громадянські та політичні

родному рівні , яке не лише про

права , Конвенції про захист прав

голошувалося , а й вимагало

людини та основоположни х сво

відповідних дій для його забезпе

бод (далі- Конвенція) в консти

чення з боку цержави , було закрі

туціях понад

120

країн світу пе

плено в Міжнародному пакті про

релік, зміст і допустимі обмежен

гром адянські та політичні права ,

ня прав та свобод , які містяться

прийнятом у

в цих акта х ,

16

грудня

1966

р.

Резолюцією Генеральної асамб

перетворилися

на

загальновизнані норми міжнарод

леї ООН 2200А (ХХІ) , де в ч . 1

ного права , тобто на міжнародні

ст.

стандарти прав людини , яких ма

14

проголошувалося , що «КО

жен має право

...

на справедли

вий і публічний розгляд справи
компетентним, незалежним і без-
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ють дотримуватись усі країни
світу.
Відповідно до одного з визна-

187

чень ,

наведених

у тлумачних

словниках англійської мови, стан
дарт

вимоги,

що

ставляться

до

відправлення правосуддя на на.

це ознаки пев

ціанальному рівні , зокрема , щодо

ного явища, встановлені компе

забезпечення права на справед·

тентним органом , звичаєм або

пивий судовий розгляд.

(standard) -

загальною згодою як модель чи

Вимоги до справедливого су

приклад . Зазначається, що цей

дового розгляду містить ч.1 ст. 6

термін є синонімічним слову «кри

Конвенції: «Кожен має право на

терій»

яке застосо

справедливий і публічний розг

вується щодо будь-яких ознак (ха

ляд його справи упродовж розум

(criterion) ,

рактеристик) , що можуть викори

ного строку незалежним і безсто

стовуватися для перевірки якості

роннім судом , встановленим за

певного об'єкта незалежно від

коном, який вирішить спір щодо

того, сформульовані такі характе

його прав та обов'язків цивільно·

ристики як правило або принцип

го характеру або встановить об·

ачи ні. Отже, стандарт- це пев

грунтаваність будь-якого висуну

ний зразок (еталон, модель), що

того проти нього кримінального

приймається за вихідний для по

обвинувачення».

рівняння з ним інших подібних

об'єктів чи явищ.
Право на справедлий судо

Для забезпечення справед·
ливого розгляду справи в суді

необхідні відповідні процедури.

вий розгляд є міжнародним стан

Країни- члени Ради Європи самі

дартом відправлення правосуд

відповідають за розробку таких

дя . Законом Укра·іни «Про рати

процедур, а також значною мірою

фікацію Конвенції про захист

й за визначення параметрів саме

прав і основних свобод людини

справедливого судового розгля

р., Першого протоколу та

ду. Різниця в розумінні терміна

1950

протоколів

N2 2, 4, 7 та 11 до Кон
венції» (2; 1997. - N2 40. - Ст. 263]

«Сnраведливість» може бути
значною залежно від кра·іни. Тому

цей документ визнано частиною

Суд наголосив на тому, що, вирі

національного законодавства й

шуючи питання про «справедли

обов'язкову юрисдикцію Євро

вий судовий розгляд», він звер

пейського суду з прав людини

татиме увагу на національн і про

(далі

цедури . Однак у конкретних спра

-

Суд) в усіх питаннях, що

стосуються ·а тлумачення й зас

вах він самостійно зумовлює кри

тосування. У цьому контексті при

терії такого розгляду. Спробуємо

реформуванні системи українсь

проаналізувати відповідність цих

кого судочинства доцільно звер

критерієв у національній практиці

нутися до практики означеного

судового розгляду справ .

Суду, де можна знайти основні
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Конвенції випливає , що людина

альне утвердження рівноправ

вправі звернутися до суду й от

ності громадян перед законом і

римати справедливий, ефектив

судом . Це означає , що в разі

ний судовий захист. Це означає,

звернення до суду для осіб не

що особа повинна мати фактич

встановлено жодних обмежень за

ний (реальний) доступ до уста

будь-якими ознаками (майновий

нов судової системи, включаючи

ценз, освіта, мова , належність до

фінансові перешкоди у вигляді

певної соціальної групи) . Мож

надмірного судового мита й судо

ливість такого особистого звер

вих витрат, апеляцію, строки по

нення залежить від наявності в

зовної давності тощо. Однією з

пюдини, яка звертається в суд ,

правовихпередумовзабезпечен

процесуальної правоздатності й

ня такого доступу є наявність їі

дієздатності . При цьому відмова

суб 'єктивного права на судовий

від такого права або скасування

захист, яке прямо випливає з кон

права на звернення до суду за

ституційного положення про су

законом є недійсними.

довий захист прав та свобод лю

Рівний доступ до суду також

1 ст. 55 Консти

означає , що громадяни в суді ко

туції України) . Крім того, право на

ристуються однаковими процесу

судовий захист набуває подаль

альними правами і щодо них за

шої деталізації в процесуальних

стосовуються існуючі норми ма

кодексах (статті З і

5

теріального права й однакові пра

КАС). Це право є універсальним

вила судочинства . Користуються

дини (ч. З ст.

8,

ч.

4

ЦПК, ст.

юридичним засобом обстоюван

принципом рівного доступу до

ня людиною своїх прав у будь

суду як громадяни України, так і

якій життєвій ситуації, у тому

іноземці й особи без громадян

числі й пов'язаній з незаконними

ства, які в ній проживають, за ви

діями (бездіяльністю) органів

нятками, встановленими Консти

цержавної влади, адміністрації

туцією , законами або міжнарод

державних підприємств , установ ,

ними договорами України.

органів місцевого самоврядуван

До гарантій реалізації прин

ня , посадових осіб і службовців

ципу доступності суду слід відне

названих структур. Воно виконує

сти :

роль загальної юридичної гарантії

-

організаційно-правові :

прав та свобод людини й одно

(а) судаустрійні

часно потребує створення влад

наближеність судів до населення ;

них механізмів забезпечення .

добір

-

територіальну

висококваліфікованих

Ще однією правовою переду

фахівців для виконання судової

мовою реальної доступності суду

діяльності ; належне забезпечен

є нормативне закріплення й ре-

ня судів матеріально-технічною
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базою ; раціональну організацію

нак при розгляді справи Суд має

роботи апарату суду тощо; (б) су

визначити , чи було при ветанов

дочинні

пенні будь-якого обмеження до

-

порядок порушення су

дового провадження; процедуру

ступу до правосу,цдя дотримано

судового розгляду справи ,

що

державою справедливої рівнова

передбачає зменшення бюрокра

ги між потребами загального інте

тизму; спрощення процедури по

ресу суспільства й вимогами за

нескладних справах; безпереш

хисту фундаментальних прав

кодну можливість реалізації про

особи

цесуальних прав сторонами ; ро

[6,

с.

292-294].

Другим аспектом справед

зумні строки судового розгляду;

ливого судочинства згідно з ч.1

можливість оскарження рішень

ст.б Конвенцієї є публічний розг

суду; їх реальне виконання та ін .;

пяд справи. Як зазначив Суд,

матеріальні (економічні):

публічність судочинства захищає

-

а) розумність судових витрат і

сторони від таємного відправлен

створення процесуального меха

ня правосу,цдя поза контролем з

нізму відстрочення або частково

боку громадськості; він служить

го чи повного звільнення від оп

одним зі способів забезпечення

пати судових витрат на користь

довіри до судів

держави ; б) фінансування судо

нижчих

[4,

-

як вищих, так і

с.431] .

вої діяльності, що забезпечує їі

До поняття «публічність» Суд

незалежність; в) надання кваліфі

включає : (а)проведення судових

кованої юридичної допомоги на

засідань у відкритому режимі;

пільгових умовах вразливим вер

(б) можливість усного розгляду

ствам населення .

хоча б на рівні першої інстанції і

Разом із тим Суд вважає, що
право доступу до правосу,цдя не

(в) публічне проголошення судо
вого рішення .

є абсолютним. Держави користу

Розгляд справ у всіх судах

ються певною свободою власно

України є відкритим з наданням

го розсуду у сфері регулювання

реальної й рівної можливості гро

права на доступ до суду, яке за

мадянам , які цікавляться спра

пежить від потреб і ресурсів сус

вою, бути присутніми в залі , сте

пільства. Безпосередньо доктри

жити за ходом судового розгля

на обмежень на це право була

ду, конспектувати , стенографува

сформульована Судом у справі

ти те, що відбувається, викорис

Ashingdane v. The United Kingdom.

товувати портативні аудіотехнічні

Згідно з цією доктриною , такі об

пристрої (кіно-, фото- й відеозйом

меження мають {а) переслідува

ки із застосуванням стаціонарної

ти правомірну мету й (б) не пору

апаратури провадяться тільки з

шувати саму сутність права . Од-

дозволу суду й учасників проце-
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су) . Обмеження принципу відкри

честь і гідність людини ;

того розгляду судової справи мо

мінальному судочинств і

(4) у кри
- (а ) з

жуть бути тільки легальні, тобто

метою нерозголошення держав

nередбачені законом , з дотри

ної таємниці , (б) при розгляд і

манням при цьому всіх правил

справ про злочини осіб , які не

судочинства. Але навіть у цьому

цосягли шістнадцятирічного віку,

разі особі, стосовно якої розгля

(в) у справах про статеві злочи

дається справа в суді , гаран

ни , (г) з метою запобігання роз

тується право бути присутньою

голошенню

при

судового

інтимні сторони життя осіб , які

рі шення в П справі, а також отри

беруть участь у справі , (д) якщо

проголошенні

мати його копії.

відомостей

про

цього вимагають інтереси забез

Для кожного виду судочин

печення безпеки підсудних , по

ства існують спеціальні підстави

терпілих , свідків , інших осіб , які

таких обмежень. Але одна підста

беруть участь у справі , а також

ва є загальною для всіх видів :

членів їх сімей чи близьких ро

закрите судове засідання прова

дичів.

диться , якщо це необхідно для

Третім важливим аспектом

забезпечення охорони державної

забезпечення права на справед

або іншої таємниці, що захи

пивий судовий розгляд є вирішен

щається законом . Закрите судо

ня справи протягом розумного

ве засідання припускається зако

строку. При оцінці розумності ос

у конституційному судо

таннього , що передбачено ст. 6

чинстві -коли це суперечить інте

Конвенції, Суд враховує обстави

ресам держави;

в господарсь

ни кожної конкретної справи. При

з метою охо

цьому розумність тривалості роз

рони таємниці державної або ко

гляду оцінюється залежно від

мерційної, а також за наявності

обставин справи й з огляду на

об~рунтованого заперечення

критерії, що встановилися в су

ном :

(1)

(2)
-

кому судочинстві

однієї або обох сторін ; (З) у цивіль

довій практиці , зокрема , склад

ному судочинстві

з метою

ності справи , поведінки заявника

(а) охорони державної або іншої

й компетнтних органів . Щодо ос

захищеної законом таємниці ,

таннього береться до уваги важ

(б) запобігання розголошенню
відомостей про інтимні чи інші

ливість для заявника предмета

особисті сторони життя осіб , які

суди мають досить багато справ

-

беруть участь у справі, (в) забез
nечення таємниці усиновлення ,

(r) запобігання розголошення
Відомостей, що принижую_ть
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розгляду. Твердження про те, що
цля розгляду, при визначенні ро
зумного строку не враховується .

Відповідно до правозастосовчої

практики Суду строк судового
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розгляду починає обчислюватися

ня суду, державні органи позбав

з моменту пред'явлення позову

ляють положення ч . 1 ст. б Кон

до суду і закінчується виконанням

венції будь-якого сенсу. Отже ,

судового рішення. Для українсь

належне

кої судової системи тяганина су

ріШення має розцінюватись як

цочинства є звичним

явищем .

виконання

судового

складова частина судового розг

Такий стан речей найбільш час

ляду.

то намагаються виправдати існу

рішень кваліфікується Судом як

ванням більшої кількості справ ,

порушення не лише ч . 1 ст. б Кон

ніж здатна розглянути судова си

венції, а й інших конвенційних

стема . Але Суд визнає неправо

положень. Судова влада в Україні

Невиконання

судових

мірним продовження державою

функціонує теж у межах певної

строків розгляду понад ті, які мож

процедури , реалізується лише в

на припустити як розумні

[4 ,

c.474J.

спеціальній

процесуальНІи

формі . Судові рішення , прийнятті

Четвертим скпадником пра

всупереч або з порушенням виз

ва на справедливий судовий роз

наченої процедури , визнаються

гляд є належна судова процеду

незаконними й повинні бути ска

ра. Суд вирізняє наступні вимоги

совані , навмисні дії сумі з цього

для забезпечення належної судо

приводу мають стати підставою

вої процедури: (а) належне спові

для притягнення його до відпові

щення про слухання ; (б) грунту

дальності . А обов'язкове й точне

вання свого рішення лише на до

виконання судових рішень дер

казах , отриманих відповідно до

жавними й недержавними органі

закону; (в) обгрунтованість рішен

заціями , установами, підприєм

ня ; (г) забезпечення змагальності

ствами , службовими особами та

й рівності сторін у процесі; (д) за

громадянами забезпечується си

борону законодавчого втручання

стемою державних органів, на які

в процес відправлення правосуд

покладено виконання судових

дя ; (е) принцип правової впевне

рішень у справах цивільних, гос

ності: якщо вже суд виніс остаточ

подарських, адміністративних ,

не рішення з якогось питання ,

кримінальних, справах про адмі

воно не підлягає сумніву. Стосов

ністративні правопорушення

но цього найбільш поширеною

(органи Державної виконавчої

проблемою українського судочин

служби України , Державного де

ства є невиконання або значне

партаменту України з питань ви

затягування виконання рішень

конання покарань та ін. ) . Обов'яз

судів , винесених на користь заяв

ковий характер судового рішення,

ника . У своїх рішеннях Суд заз

постановленого іменем України ,

начає , що, не виконуючи рішен-

підкреслює авторитет суду в дер-
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лежність. Рівень політичної не

жав і .

П 'ятий елемент права на

залежності зумовлено суспіль

справедливий судовий розгляд

но-політичним становищем , у

це вимога щодо незалежності й

якому

безсторонності суду, який вста

ціяльність . Реальна незалежність

реалізується

судова

новлено законом . Словосполу

суду абсолютно виключає будь

чення «суд, установлений зако

який вплив політичних партій ,

ном» передбачає: (а) правову

громадських рухів чи їх лідерів на

основу існування судової устано

судову владу. Це положення на

ви; (б) діяльність суду грунтуєть

буває актуальності в умовах ба

ся на правових нормах; (в) за

гатопартійності й політичного

конність складу суду. Норматив

плюралізму. Цей рівень незалеж

ною підставою функціонування

ності знаходить своє відбиття в

судово·! влади в Україні є Консти

ст.

туція й Закони України «Про су

тус суддів» (далі

11

Закону України «Про ста

-

Закон) , яка

[2; 2002.- N2 27-

закріплює , що всі державні орга

28. - Ст. 180], «Про статус суддів»
[2; 1993. - N2 8. - Ст.56], «Про
Конституційний Суд України» [2;
1996. - N2 49. - Ст. 272], проце

ни , установи , організації, органи

доустрій України»

суальні кодекси та ін. У цих нор

місцевого й регіонального само
врядування, громадяни та їх

об'єднання зобов'язані поважати
незалежність судових органів і не

мативних актах установлюються

посягати на неї . Забезпечення

компетенція, порядок створення ,

прогресивних перетворень у на

структура й основні функції судів,

прямку розбудови правово·; дер

а також їх матеріально-технічне

жави потребує соціально-еконо

й організаційне забезпечення.

мічної незалежності й судової

При визначенні, чи може суд

влади . Останнє гарантується

вважатися незалежним, слід бра

особливим порядком фінансу

ти до уваги спосіб призначення

вання судів, матеріальним і побу

членів суду, строк їх перебуван

товим забезпеченням суддів та їх

ня на посаді , існування гарантій

соціальним захистом . Згідно зі

від зовнішнього впливу на них і

статтями

44

і

45

Закону суддям

наявність у суду зовнішніх ознак

гарантується заробітна плата ,

незалежності

439-442].

яка складається з посадового ок

[3 ,

с.

Структура незалежності націо

паду, премій , доплат за кваліфі

нальної судової системи може

каційні класи, надбавок завислу

бути представлена 2-ма рівнями

гу років та ін . їм надається щорі

-

зовн і шнім

і

внутрішнім .

чна відпустка . Не пізніше ніж че

Зовнішній містить політичну й

рез

соціально-економічну

дя , який потребує покращання
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житлових умов , забезпечується
упорядкованим житлом

-

нен мати будь-яку особисту заін

окре

тересованість або упередженість

мою квартирою або будинком . У

у справі , що слухається ; б) суд

разі незабезпечення судді жит

має бути неупередженим з об 'єктив

лом у вказані строки суд за раху

ної сторони , тобто він повинен

нок Держбюджету може придба

надати достатні гарантії, які вик

ти квартиру або будинок за рин

лючали б будь-які сумніви стосов

ковими цінами й передати суд.ці

но цього

в користування.

[1 , с.281] .

Дотримання принципів неза

Внутрішній рівень незалеж

лежності й безсторонності Суд

ності судової системи містить З

визначає як підвалини відправ

складники, як-то : (а) процедура

лення правосуд.ця . В Україні діє

здійснення судочинства ; (б) ста

принцип , за яким функції суду і

тусні гарантії суд.ців; (в) побудо

сторін організаційно й функціо

ва судової системи . Правовими

нально розмежовані , а сам він не

гарантіями режиму незалежного

повинен ставати на сторону учас

здійснення судової влади є пере

ника процесу,

дусім розглядуваний Закон , чин

закон і сприяти припиненню його

не процесуальне та інше законо

порушення . Якщо суддя якось

давство. Вони передбачають

заінтересований у предметі судо

а

має захищати

відповідальність за втручання в

вого

діяльність суду, таємницю нарад

будь-яких стосунках з однією зі

чої кімнати суд.ців і заборону ви

сторін або існують інші підстави

магати ·п розголошення . Суд.ці не

поставити під сумнів об'єктивність

розгляду,

знаходиться

у

зобов'язані давати будь-які пояс

суд.ці при розгляді судової спра

нення по суті справ розглянутих

ви , він зобов 'язаний особисто за

або тих, які знаходяться в провад

явити про свій відвід , а справа

женні , а також давати їх для оз

передається іншому суд.ці . Пра

найомлення , інакше як у випад

во заявити відвід судді є також у

ках і порядку, передбачених про

кожної сторони по справі. Судо

цесуальним законом .

ва справа повинна бути розгля

Стосовно вимоги неуперед

нута об'єктивно , на підставі зако

женості суду Суд виділив 2 аспек

ну, щоб жодні уподобання чи осо

ти : (а) судовому складу належить

бисті погляди суд.ці не змогли ста

бути суб ' єктивно безстороннім ,

ти на заваді винесенню справед

тобто жоден член суду не пови-

ливого рішення .

Список літератури: 1. Вибрані справи Є вропейського суду з прав людини . - Ви п . 1. К.: Фен і кс, 2003. 2. В ідомості Верховної Ради України . З . Де Сальвив М. П рецедентьІ Евро пей
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імені Ярослава Мудрого, м. Харків

РОЛЬ КОНСТИТУЦІЙНОГО ТРИБУНАЛУ РЕСПУБЛІКИ
ПОЛЬЩА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ

Проблема забезпечення прав

ституційного контролю працює

та свобод людини завжди зали

трохи більше

шається актуальною як у країнах

труднощі, що виникають в його

1О-ти

років , тому

розвинутої демократії, так і в дер

роботі щодо забезпечення прав

жавах, що тільки будують засади

людини , є цілком зрозумілими . З

народовладдя. Конституція Ук

метою їІ вдосконалення до вив

раїни проголосила принцип пріо

чення різних моделей консти

ритету цих прав і свобод , закрі

туці йного контролю зверталися

пила широкий їх спектр, а також

провідні українські науковці

Зміст

(А.З. Георгіца , О . М . Мироненко ,

відповідних конституційних норм

В . Ф. Погоріло , М.Д. Савенко,

гарантІї їх реалізації

(5].

було визначено на підставі поло

Ю.М . Тодика , В . М . Шаповал та

жень Загальної декларації прав

ін.). Заслуговують на увагу й праці

людини

28

з цієї тематики вчених радянсь

установлює , що кожна людина

кої доби й іноземних право

має право на соціальний і міжна

знавців (ІЛ . Ільїнського , Д. Л . Зла

родний порядок, за яким права та

топольського, Ж .І. Овсепяна,

1948 р.

Зокрема, їІ ст.

свободи, визначені в Декларації,

М.А.Нуделя, Б. В. Щетиніна, А Блан-

можуть бути здійсненними

кенагеля, А. Демішеля , Ф. Люше

[12 ,

На розвиток даного прин

ра , А. Шайо та ін.). Проте дослід

ципу, в Україні було сформовану

ження вказаних вчених в основ

розгалужену систему державно

ному були присвячені інституту

с.

108].

го захисту інтересів особистості .

конституційного контролю розви

На верхівці такої системи, безпе

нених країн.

речно, знаходиться Конституцій

Україну, як і інші держави

ний Суд України, статус якого рег

Східної Європи , відносять до гру

ламентується

Конституцією

пи країн посткомуністичної транс

і Законом «Про Кон

формації. Тому вважаємо, що

(розд .

XVIII)

ституційний Суд України»

1996 р.

[5; 11].
Цей український орган кон -
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'

в забезпеченні прав людини в

та його постійно діючого колегі

постсоціалістичній країні. За на

ального здійснювати контроль за

шою думкою , у цьому напрямку

дотриманням конституції в про

найбільшою продуктивністю вирі

цесі їі застосування

зняються дії Конституційного Три

Отже , відмова від принципу

[1 З ,

с.

159].

буналу Республіки Польща- дер

поділу влади , брак зовнішнього ...

жаві, яка вже стала повноправ

контролю за відповідністю норм

ним членом ЄС. У зв'язку з вище

чинного права конституційним по

зазначеним метою даної статті є

ложенням , безсумнівно , перетво

встановлення чинників, що впли

рили конституційне правосуддя

нули на визначення місця цього

на формальну процедуру, при

органу контролю в системі кон

значення якої зводилося до захи

ституційних гарантій прав і сво

сту інтересів держави , а не лю

бод, з'ясування специфіки розг

дини.

Розпад соціалістичного табо

ляду конституційних скарг указа
ним інститутом.

ру поставив перед державами ,

Щоб зрозуміти сьогоднішнє

що стали на шлях демократичних

значення подібних органів у

перетворень , складний вибір: яку

справі захисту прав людини в

максимально прийнятну модель

посткомуністичних державах, зок

конституційного контролю обра

рема , в Республіці Польща, слід

ти . З точки зору багатьох учених,

декілька слів сказати про їх шлях

у світі найбільшого поширення

становлення . Після другої світо

отримали наступні моделі:

вої війни в силу об' єктивних при

диційна, або американська , де

чин радянська модель побудови

перевірку конституційності актів

(1) тра

засад державності , безумовно ,

здійснюють суди загальної юрис

п означилася на формуванні сис

дикції;

теми органів влади 8-ми країн

рійська , для якої властиво утво

(2) європейська ,

або авст

Східної Європи й 4-х азіатських.

рення спеціалізованих орган і в

Вважаємо , ЩО слід ПОГОДИТИСЯ З

конституційного контролю- судів

точкою зору українського право

або рад; (З) змішана , що поєднує

знавця О . М . Мироненка , що всі

ознаки 2-х попередніх моделей

вони майже скопіювали радянсь

с.

ку систему політичного , адмініст

нового конституційного законо

ративного й ідеологічного консти

давства постсоціалістичних країн

ту ц ійного контролю , яка вже

свідчить про їх прихильність до

[9,
125]. Розгляд відповідних норм

n ройшла апробацію протягом З

європейської моделі контрол ю .

х десятиліть [1 О , с . 69]. Її сутність
м іститься в необмеженому праві

Практично в усіх державах ко н

вищого представницького органу

лізовані органи конституційної

2008/99
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юрисдикції: в Республіці Болгарія

однією з перших ластівок треба

(Конституція

назвати Польщу. З погляду

1991

р.- розд.

VIII

«Конституційний Суд») ; в Рес

О.М.

публіці Казахстан (Конституція

польсько"і конституційної юстиції

1995 р . -розд. VI

«Конституційна

Мироненка,

система

розпочала хід наприкінці

1943

р.

Рада»); в Литовській Республіці

зі створення Крайової ради наро

(Конституція

дової. Вона характеризувалася

1992

р.

-

розд .

VIII

«Конституційний Суд»); в Рес

імплементацією радянського

публіці Польща (Конституція

зразку. І лише на початку 80-х

1997

р.

-

розд. «Конституційний

Трибунал» та ін . ) [Див .:

6,

с.301;

7, с. 316; 8,с.74, 150].

років ХХ ст. в період активізації
діяльності так званої першої Со

лідарності на чолі з Л. Валенсою

І такий вибір не випадковий.

залунали

вимоги

створення

Думаємо, що варто підтримати

спеціалізованого органу консти

справедливі висновки угорського

туційного контролю

вченого А. Шайо . По-перше , в

Польський конституціоналіст

такий спосіб посткомуністичні

Е . Звежховський визнає факт

уряди продемонстрували своє

запровадження органу конститу

прагнення перейти до зарубіжної

ційного контролю в період воєн

[10,

с.

77-80].

ідеї конституціоналізму, яка пе

ного стану

редбачає пріоритет прав людини,

ним, явно передчасним в умовах

(1982 р.) парадоксаль

принцип поділу влади, жорстку

авторитарного правління. Водно

ієрархію норм, а також право

час, він підкреслює , що введен

органів влади через конституцій

ня цього органу скоріше втілюва

не правосуддя застосовувати ці

по компроміс між новим консти

принципи на практиці . По-друге,

туційним правосуддям і комуні

запровадження загальновизнаної

стичною

в Старому світі європейської мо

більшість мандатів у Сеймі (пар

делі конституційного контролю

ламенті)

повинно було додати легітимності

партією ,

[3,

с.

яка

мала

210].

Оскільки за Законом про Кон

посткомуністичним конституціям

ституційний Трибунал

та органам влади, сформованим

(далі

на їІ фундаменті. По-третє, така

інституту обов'язково затверджу

-

1985

р.

КТ) усі рішення цього

модель стала своєрідним індика

валися Сеймом Республіки , мож

тором просування демократич

на говорити про збереження оз

[14, с. 77,

нак соціалістичної системи кон

них досягнень у державі

78].

ституційної юрисдикції. Саме в

Якщо вести мову про час

такий спосіб були втілені нама

виникнення конституційної юс

гання політичної еліти поступово

тиції в країнах Східної Європи, то

й мирно перейти від одніє·І систе-

198

2008/99

ми управління до іншою. Водно

(розд. «Засоби охорони свобод і

час закріплення за парламентом

прав») проголошує, що кожен , чиї

права приймати остаточні рішен

права порушені, вправі звернути

ня про конституційність актів доз

ся зі скаргою до Конституційного

волило окремим науковцям зро

Трибуналу щодо конституційності

бити висновок про можливість

закону або будь-якого іншого нор

віднесення КТ до органу консти

мативного акта , на підставі якого

туційного нагляду, а не контролю

суд або орган публічно"і адмініст

[4, с. 39). Хоча з урахуванням оці

рації винесли рішення про його

н ок польських правознавців ,

свободи , права або обов ' язки ,

творці КТ не збиралися надава

визначені в КонституцІї [7, с.

ти

цьому органу наглядової

299].

Логічним продовженням названої

функції, а скоріше відносили КТ

норми є ст.

до судової гілки влади

[3, с. 209-

Польщі , яка відносить до компе

211]. Отже , вважаємо , що вказа

тенції КТ (поряд з іншими повно

на точку зору доволі спірна і про

важеннями) його право вирішува

довжує тривалу наукову дискусію

ти справи, пов'язані з конституцій

п ро різницю між конституційним

ною скаргою

наглядом

і

контролем,

тим
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Конституці ї

[7, с. З 17].

Як вбачається , вказана кон

більше, що внаслідок конституцій

ституційна новела якнайбільше

ної реформи

р . Сейм втра

характеризує рівень розвитку в

тив дане повноваження. Так,

Польщі засад демократичної ,

ст.

1997

190 Конституції Польщі (1997 р. )

правової й соціальної держави і

встановлює, що рішення Консти

свідчить про визнання універ

туційного Трибуналу мають за

сальних стандартів у сфері прав

галь нообов'язкову силу і є оста

людини . Дослідники відмічають ,

точними»

[7, с. 317].

що в країнах з європейською мо

У цілому ж ця Конституція і

деллю конституційного контролю

прийнятий у тому ж році Закон

індивіди рідко наділяються пра

про Конституційний Трибунал

вом звернення до таких органів ,

зміцнили статус цього інституту в

яким є КТ. У науковій правовій

системі конституційних гарантій

літературі цей факт пояснюється

прав та свобоА людини .

На

тим, що при представницькому

відміну від попередніх конститу
ційних положень, які не передба

повноваження органу, який вира

чали права людини на звернен
ня до органу конституційної юрис
дикції й розгляд ним спірних пи

тань, Конституція встановила

відповідні норми. Так, п· ст. 79

2008/99

правлінні це право посягає на
жає народний суверенітет. Причо

му існування такого права в осо
би вважається скоріше винятком
з правила

[9,

с.

139]. Для підтвер

дження зазначеної тези наведе-
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мо доречний приклад. Стаття

20

цієї Конституції, який полягає в

Закону «Про Конституційну Раду

деякому обмеженні особи поно

Республіки Казахстан»

вити свої права . Згідно з цією

(1995

р.)

визначає наступних учасників

статтею предметом скарги може

конституційного провадження:

бути

лише

ймовірна

не

Президента Республіки, Голову

відповідність Конституції норма

Сенату Парламенту, Голову Ма

тивних актів , на підставі яких було

жиліса Парламенту, депутатів

винесено рішення, що порушує

Парламенту чисельністю не мен

праваісвободизаявника.Водно

ше однієї п'ятої від загального їх

час, підкреслює він, бракує мож

числа, Прем'єр-міністра, судів

ливості

Республіки, державних органів і

рішення, наприклад, пов'язаного

посадових осіб, конституційність

з

оскарження

порушенням

самого

процесуальних

актів яких заперечується. Таким

прав особи при винесенні даного

чином, пересічний громадянин в

рішення або із застосуванням

Казахстані безпосередньо не

судом неконституційного варіан

може звернутися до органу кон

ту тлумачення закону, який став

ституційної юрисдикції

підставою такого рішення [2, с.

[16].

111].

Наділення людини правом на

Що стосується інших правил ,

конституційну скаргу, безумовно ,

що встановлюють умови подан

є прогресивним кроком у напря

ня скарги до КТ, то вони зафіксо

му забезпечення інтересів люди

вані в Законі про Конституційний

ни. Причому право на конституцій

Трибунал

ну скаргу закріплюється не лише

[15].

за громадянами Польщі, а й за

закріплює , що конституційні «Пре

кожною особою, яка перебуває

тензїі» можуть бути передані до

1997

р. (далі

Наприклад , ст.

46

Закон)

Закону

Кон

КТ тільки після використання

ституції). Цим ще раз підтверд

людиною всіх законних засобів

жується рівність людей як осно

поновлення своїх прав та свобод .

на території держави (ст.

79

воположний принцип їх конститу

Гадаємо, що запровадження

ційно-правового статусу. Більше

такої вимоги є цілком обГрунто

того, вищецитоване формулю

ваним , оскільки , по-перше , в та

вання «свободи , права, обов 'яз

кий спосіб , демонструється особ

ки , визначені в Конституції» є до

ливе місце КТ в системі держав

статньо об'ємним і дозволяє лю

ного захисту інтересів особи , по

дині захищати свої інтереси в усіх

друге, це пов'язано з остаточним

сферах життєдіяльності суспіль

характером рішень КТ. Так само

ства. Разом з тим член КТ Л . Гар

повністю аргументованою нам

лицький , на нашу думку, досить

вбачається й необхідність додер

слушно вказує на недолік ст.

жання строку звернення до КТ,
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який становить З місяці від дня

того , п.

отримання особою рішення суду

привілеї для особливо уразливих

2 ст. 48

встановлює певн і

або органу публічної адмініст

верств населення. По-перше ,

рації. Це пояснюється тим , що , з

особі , яка бажає оформити скар

одного боку, такий термін дозво

гу, а в силу об'єктивних причин не

пяє людині належно оформити

може самостійно нести витрати

претензію, яка не встигне втрати

на юридичні послуги , суд за

ти актуальності, а з другого- впо

місцем їІ проживання призначає

рядковує роботу КТ.

адвоката. По-друге , поки суд роз

Окрім вищезазначених умов ,

глядає заяву про призначення

Закон вводить змістові вимоги до

адвоката , термін для подання

претензії та правила їІ підготов

претензії до КТ призупиняється .

ки , які , безперечно, сприяють

У Законі досить докладно

ефективному розгляду справи в

регламентується

КТ. Так, його ст.

фіксує, що

вадження конституційної скарги ,

офіційне

що дає можливість учасникам

47

скарга має містити:

(1)

порядок про

найменування нормативного

процесу більш чітко зрозуміти

акта , на підставі якого орган дер

свої права й обов'язки . Приміром,

жавного управління приймав

ст. З6 закріплює , що голова КТ

рі шення і тим самим , на думку

призначає суддю для проведен

особи , порушив їІ конституційні

ня попереднього розгляду в зак

вказівку на

ритому режимі. Суддя , аналізую

спосіб порушення конкретних

чи претензію , має наступні повно

права і свободи;

(2)

прав і свобод, проголошених в

важення : (а) надати

Конституції; (З) точний опис об

строк для виправлення заува

ставин справи . Також обов'язко

жень, якщо скарга не відповідає

во додається оскаржуване рішен

формальним вимогам ; (б) відмо

7 -денний

ня й документ, що засвідчує дату

вити в розгляді скарги, якщо вона

його доставки.

явно безпідставна або якщо не

Щодо оформлення претензії,

то Закон (ст.

48)

передбачає не

доліки претензії не можна ліквіду

вати за короткий строк; (в) прий

обхідності їІ підготовки лише ква

няти претензію до розгляду по

nіфікованими юристами. Звичай

суті. У свою чергу , заявник

н о послуги останніх коштують

наділяється правом оскаржити

н едешево . Але , якщо КТ вино

постанову судді про відмову в

сить рішення на користь заявни

розгляді скарги в

ка , він дає розпорядження про

Скарга на таку постанову розби

відшкодування витрат на юри

рається у складі З-х суддів КТ.

ци ч ну допомогу за державний

Рахунок (ст.

2008/99

24 Закону). Більше

7-денний строк.

Якщо суддя КТ приймає по
зитивне рішення щодо допуску
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претензії до розгляду, вона розс

мовій формі аргументованої

лідується З-ма або 5-ма суддями .

особливої думки членів Трибуна

Як вбачається , колегіальний ха

пу, не згодних із судженням

рактер слухання претензії сприяє

більшості ; (З) голосування за

неупередженості, об ' єктивності

рішення. Головуючий визначає

та всебічності рішення по справі .

черговість голосування , почина

Засідання щодо скарги є відкри

ючи з молодшого залежно від ві ку

тим , гласним , але головуючий у

суддів. При цьому він голосує ос

кожному конкретному випадку

таннім, а його голос не є вирі

може оголосити його закритим ,

шальним . Рішення по справі

якщо є необхідність забезпечен

приймається більшістю голосів

ня державної безпеки або захис

членів засідання ;

ту державної таємниці (ст. 2З За

всіма суддями рішення оголо

кону). Утім, підстави для прийнят

шується у відкритому режимі;

(4)

підписане

тя вказаного рішення нам видять

(5) опублікування рішення й особ

ся, дещо неповними , адже може

пивої думки членів Трибуналу в

бути не враховано побажання

офіційному журналі КТ. Поряд з

заявника щодо захисту його осо

остаточним рішенням КТ вправі

бистого , сімейного чи ділового

видати попереднє стосовно при

життя. У той же час у ст.

зупинення або скасування судо

52

Зако

ну зафіксовано коло учасників

вого рішення , якщо його виконан

засідання , до якого входять заяв

ня може призвести до непоправ

ник, орган , що прийняв оскаржу

них наслідків , пов 'язаних із запо

ваний акт прокурор і Уповноваже

діянням значної шкоди заявникові

ний по захисту громадянських

або державі (ст.

50 Закону) . Як

прав . З нашого погляду, суворе

видиться , надання КТ права

окреслення учасників засідання і

приймати таке попереднє рішен

закріплення обов'язкової участі в

ня є превентивним заходом , що

розгляді польського ембудемана

запобігає можливим порушенням

створює додаткові гарантії прий

законних інтересів останніх .

няття Трибуналом справедливо

Підкреслюючи важливу роль

Трибуналу у справі охорони прав

го висновку.

UЦо ж стосується процедури

індивіда , потрібно вказати , що

прийняття рішення КТ, то вона

першим рішенням КТ (К

визначена у статтях

ЗО листопада

66 - 69

За

1988 р . )

1/88

від

був висно

кону й містить декілька етапів :

вок , який поліпшив становище

обговорення при закритих

людини у сфері пенсійного забез

дверях, що включає дискусію й

печення . Незважаючи на так зва

( 1)

затвердження основних пунктів

ну скромність повноважень КТ за

рішення ;

Законом

202

(2) вираження у пись-

1985 р. ,

він зміг довести

2008/99

спроможність обстоювати права

мається також проблемами , що

людини й одночасно продемон

виникають у зв 'язку зі вступом

стрував розуміння складності сус

Республіки Польща до ЄС . На

пільно-політичної й економічної

приклад , одна з останніх справ

ситуації в державі. Е. Звежховсь

Трибуналу була пов'язана з об

кий вважає, що саме успішна

меженням виборчих прав на ви

діяльність КТ просувала загаль

борах до місцевих органів влади

новизнані ідеї конституціоналізму

громадян Польщі і громадян ЄС ,

[3, с. 211]. Л. Гарлицький стверд

які не підтримують постійного

жує , що протягом 10-ти років КТ

політико-правового зв'язку з

винесено понад

ріш~нь, які

Польщею та знаходяться на їі

300

здебільшого стосувалися прин

території. Щодо цієї претензії КТ

ципів демократичної правової

прийняв

держави , а також основополож

відповідність статей

ного принципу статусу людини

рі вності

[1,

с.

103].

-

Водночас оці

рішення

про

не

5 - 7 Закону

про вибори до рад комун (гмін) ,
районних муніципальних рад

нка перших кроків діяльності КТ

(рад повітів) і регіональних асам

неоднозначна. Так, Л. Гарлицький

блей (асамблей воєводств)

зауважує , що Трибунал залишав

( 1998 р . ) Угоді про ЄС (2004 р . )

законодавцеві значну свободу в

та

модифікації (на практиці

Польща- (ст.

-

обме

Конституції

Республіки

ження) соціальних прав і припус

16 (1 ), 31 (3), 32 (1 ),
52 (1), 62 і 169 (2). У статтях5-7

ка в , що «можливе відхилення

Закону про вибори встановлюва

законодавця у правовій державі

пося : (а) активне й пасивне пра

від більш корисних для громадян

во на місцевих виборах мають

п равових рішень сприяє розвит

громадяни Польщі , які досягли

ку соціального законодавства у

відповідно

період трансформації держави»

стійно знаходяться в межах те

[ 1 , с.158].

риторії, що управляється місце

Якщо на початку діяльності

18 і 25

років і які по

вим органом влади; (б) громадя

КТ розглядав , як правило , скар

нин може бути внесений до по

ги соціально-економічного харак

стійного реєстру виборців не

теру, то на сучасному етапі кон

пізніше ніж за

ституційні претензії стосуються в

цатою виборів ; (в) тільки належ

основному поновлення грома

ним чином зареєстрований гро

12

місяців перед

дянських і політичних прав . Вва

мадянин має активне й пасивне

жаємо , що в покращанні соціаль

виборче право . Об~рунтовуюч и

но-економічного становища гро

рішення по цій справі, КТ підкрес

м адян

роль

лив , що статті вищевказаного

В і діграв КТ. Сьогодні КТ зай-

Закону порушують універсальні

немаловажну
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принципи виборчого права

-

за

в період конституційних реформ

гальність і рівність, обмежують

кінця 80-х- першої половині

громадянське право на свободу

х років ХХ ст. На відміну від

90-

пересування й вибору місця про

інших країн, де існує європейсь

живання

ка модель конституційного кон

[15].

Таким чином, на підставі ви

тролю, КТ характеризується

щевикладеного можна дійти на

більшими

ступних висновків. На сучасне

справі охорони прав людини,

провідне місце КТ в системі кон

які, зокрема, полягають у праві

ституційних гарантій прав та сво

розгляду конституційної скарги.

бод людини вплинули такі факто

Цокладна законодавча регла

ри як-от:

соціалістична систе

ментацїі порядку провадження

ма конституційної юрисдикції;

щодо конституційної претензії

1)

можливостями

у

процес радикальних транс

сприяє неупередженості , спра

формацій польського суспіль

ведливості, повноті й об ' єктив

ства; З) ефективна діяльність КТ

ності "(І розгляду.

2)
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ПРАВА ЛЮДИНИ

В КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ:
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
Китайська Народна Республ і

розвитку відчуло й законодавство

ка (далі- КНР) становить собою

країни . З кінця 70-х років і донині

яскравий приклад держави, яка

Китай переживає законодавчий

багато в чому не відповідає уста

бум , що характеризується прий

леним

законо

няттям законів, необхідних для

мірності розвитку суспільних

прискорення політичного й еконо

відносин, взаємозалежність еко

мічного розвитку країни . Важли

номічної й політичної систем ,

ве місце в цьому процесі посіда

поглядам

про

вплив державної влади на всі

ють права людини , визнані дер

сфери суспільного життя. За

жавою тією цінністю, на забезпе

різних часів суспільний лад КНР

чення якої мають бути спрямовані

був предметом досліджень як

прийняті закони . При цьому краї

вітчизняних, так і зарубіжних на

на спирається на положення най

а

важливіших міжнародних угод у

тема прав людини взагалі і про

уковців [Див .:

сфері прав людини , включаючи й

2;

З;

6; 12; 13],

блема їх дотримання у Китаї сьо

Загальну декларацію прав люди

годні викликає чималу увагу

ни

[Див. : 7; 9; 10; 14], особливо у

соціальні й культурні права

1948

р., Пакт про економічні ,

1966 р.

зв'язку з подіями у Тибетському

і Пакт про громадянські й політичні

автономному районі

права

[5].

Метою даної статті є висвіт

1966

р.

[15] .

За часів існування Китайської

лення особливостей конституцій

Народної Республіки було прий

но-правового регулювання пра

нято

вового становища особи в КНР.

1978

Після порівняно повільного

4

Конституції

років і

грудня

1982

- 1954, 1975,
чинна, прийнята 4
р . Ця Конституція

розвитку в середині ХХ ст: у ХХІ ст:

КНР містить Передмову й

КНР ввійшла могутньою і впливо

ви : «Загальні положення», «Ос

вою

процесі

новні права й обов'язки грома

здійснення політичних та еконо
мічних реформ бурхливих змін і

дян» , «Державний устрій» , «Дер

державою .
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столиця КНР»

ханізмів. Однак в останні роки в

[19].

Китай активно бере участь у

країні стала переважати визнана

міжнародній діяльності по захис

у світі точка зору, що у справі за

ту прав людини. На сьогодні він

безпечення й захисту прав люди

послідовно ратифікував і при

ни значну роль відіграє міждер

єднався до

жавне співробітництво й дотри

17

міжнародних кон

венцій з прав людини. У
китайський

уряд

1997

р.

підписав

Міжнародний пакт про економічні,
соціальні й культурні права (ра
тифікував у

2001

р.), у жовтні

мання основних міжнародних
угод з прав людини [Див.:

7; 9; 1О ;

14].
Відповідно до стратегії еконо
мічного розвитку, розробленої в

1998 р . - Міжнародний пакт про

Китаї після проголошення політи

громадянські й політичні права . У

ки реформ і відкритості , для про

квітні

1999 р . в КНР опубліковано

ведення модернізації країни на

Білу книгу «Прогрес Китаю в за

мічено З етапи. Цілі першого (ви

хисті прав людини в

1998 р . » [18],

рішення проблем харчування та

14 березня 2002 р. парламен

інших засобів життя) і 2-го (досяг

а

том були прийняті поправки до

нення рівня належної заможності)

Конституції КНР, згідно з якими

етапів в основному вже досягнуті.

поняття «nрава людини» вперше

Закладено матеріальну базу для

ввійшло до Основного закону цієї

здійснення мети З-го етапу : до

країни. У статті «Права людини»

середини ХХІ ст. довести показ

зазначено , що «держава поважає

ник ВВП до рівня розвинутих

й гарантує права людини»

[11 ;

країн , що означатиме створення

Конституції закріпле

й найбільш повну реалізацію од

но принципи рівності громадян

ного з головних положень Пакту

18].

заможного життя для населення

У гл.

2

Китаю перед законом і заборона

про економічні , соціальні й куль

дискримінації. Громадяни країни

турні права

наділяються правами як економі

гідний життєвий рівень для нього

чними, соціальними й культурни

самого та його родини (що вклю

-

права кожного на

ми, так і громадянськими й пол ітич

чає достатнє харчування, одяг і

ними

житло) й на безупинне поліпшен

[19].

КНР дотримується позиції,

ня умов життя (ст.

11) [4, с . 15] .

що питання , які стосуються прав

Підписавши Пакт про грома

людини , повинні бути головним

дянські й політичні права в 1998

чином у внутрішній юрисдикції

р., Китай поки що не ратифікував

держави й вирішуватися за допо

ЙОГО, ПОЯСНЮЮЧИ це ТИМ , ЩО nе

могою законодавчих, адміністра

ред тим, як ратифікувати той чи

тивних та інших внутрішніх ме-

інший договір , необхідно спочат-
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ку вжити заходів для приведення

вільних періодичних виборах ,

законодавства

у

право на свободу слова , друку,

відповідність до основних поло

зборів , особисту недоторканість

країни

жень договору. Одна з причин

та ін. Проте правозахисників про

відмови від ратифікації полягає в

довжують ув 'язнювати , не припи

тому, що в КНР ще не забороне

няються репресії щодо націо

но смертну кару. Згідно з Пактом

нальних меншин (тибетців , уй

їІ можна застосовувати тільки «За

гурів і монголів), християн пере

найтяжчі злочини відповідно до

слідують за сповідання релігії без

закону» (ст.

с.23]. А в Китаї

дозволу державної влади , жінки ,

щорічно страчують до 3-х тис.

як і раніше, зазнають насильства

засуджених не тільки за такі тяжкі

й дискримінації, посилено цензу

злочини, як убивство, тероризм і

ру в Інтернеті та в інших ЗМІ

розбій, а й за ненасильницькі еко

с. 201;

номічні

-

6) [4,

шахрайство , крадіжка

кредитних карт тощо

У

[5,

с.200].

р. КНР ратифікувала

1998

[5,

16; 20].

Позитивним є той факт, що
КНР розпочинає співпрацю з

різними органами ООН, що конт

Конвенцію проти катувань та

ролюють

і нших жорстоких , нелюдських чи

прав людини . Так, у

принижуючих гідність видів по

тай уперше направив запрошен

водження і покарання. Але кату

ня Спеціальному доповідачеві

вання затриманих та ув'язнених

ООН з проблем релігійної нетер

залишаються в КНР досить поши

пимості , запросив Спеціального

реним явищем

доповідача ООН по проблемі ка

[5,

с . 201] .

Китай ратифікував договори ,

процес дотримання

1991 р. Ки

тувань. Співпраця цієї країни з

що стосуються трудових відно

Комітетом ООН з економічних ,

син , добробуту та інших соціаль

соціальних й культурних прав , а

них аспектів, але відмовився доз

також з іншими контрольними

волити вільні профспілки . Таким

органами ООН свідчить, що Ки

чином, у КНР, як і раніше , дозво

тай більше не розглядає права

ляється діяльність тільки однієї

людини як такі , що належать ви

профспілки

- Всекитайської, що
103 млн . членів , про

нятково до внутрішньої юрис

нараховує

дикції держави

[15].

те китайська влада вважає, що це

Поряд з окремими демокра

обмеження не порушує прав лю

тичними змінами правове регу

дини

лювання суспільних відносин у

[18].

У Конституції Китаю гаранту

КНР продовжує базуватись на

ються такі права, як право брати

соціалістичній концепції взаємо

участь у ведінні державних справ,

відносин держави й особи . Це

голосувати й бути обраним на

означає , що в праві не викорис-
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товується зарубіжна конструкція

диційних для соці алістично го

«права людини- права громадя

державного права матеріальних

нина», згідно з якою права індиві

гарантій , на відміну від формулю

да мають універсальний характер

вань соціально-економічних

і належать усім , а права грома

прав, наділених такими гарантія

дянина пов ' язані з громадян

ми (причому особливо докладно

ством

Класовий підхід до

врегульовано право на працю). У

правової регламентації статусу

Конституції КНР політичні права

особи означає , що головними

та свободи передують усім іншим ,

[1 0).

учасниками суспільних відносин

причому окрема стаття присвяче

офіційно вважаються трудящі ,

на виборчому праву громадян

причому саме громадяни, тому й

КНР (ст.

гл.

вмістилися лише в одній статті ,

2

Конституції КНР зветься

34).

Інші політичні права

«Основні права й обов 'язки гро

відповідно до якої «громадяни

мадян». Регулювання пра~ та

Китайської Народної Республіки

свобод у цій країні навіть на кон

мають свободу слова, друку,

ституційному рівні є своєрідним

зборів , союзів і вуличних походів

порівняно як з конституціями

і демонстрацій»

країн Західної Європи (що цілком

[19].

По-третє , з економічних і

зрозуміло) , так і з їх класичною

соціально-культурних прав закрі

соціалістичною моделлю

плені : право на працю , відпочи

[8].

По-перше, в конституційному

нок, пенсійне забезпечення по

переліку прав та свобод бракує

старості, забезпечення у випад

низки

в

ку хвороби і непрацездатності ,

більшості країн винесено на кон

право власності і спадкування ,

найважливіших ,

які

ституційний рівень (право на жит

право на творчість , науково-дос

тя , свобода думки тощо). Цілком

лідну діяльність , літературно-ху

зрозуміло , що цінність людсько

дожню творчість і діяльність в

го життя в державі з мільярдним

інших галузях культури . Що сто

населенням і недемократичним

сується права власності, яким

падом не може бути високою не

наділені як китайські громадяни ,

залежно від того , закріплено в

так і іноземці , то воно не згадуєть

конституції право на життя чи ні .

ся в гл .

Цим китайська Конституція відпо

в'язки громадян» , а закріплено в

відає соціалістичн і й традиції не

гл .

1

2 « Основні права й обо

«Загальні положення» у

закрі плювати право на життя , що

зв'язку з конституці йним регулю

само п о собі багато що говорить

ван ням економ ічн ої систе ми і

про державу та п· лад .

форм власності в Китаї. Та ким

По-друге , п олітичні права

чином , у конституційн і й хара кте

сформульован і неповно , без тра-

ристиці права власності акцент
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зроблено на його соціальній

ваність усіх національностей краї

функції, що відповідає домінуван

ни; дотримуватися конституції й

ню колективістських засад у житті

законів; зберігати державну тає

КНР Це також говорить про те,

мницю ; додержуватися громадсь

що для законодавця право влас

кого порядку; охороняти безпеку,

ності є важливим не як частина

честь та інтереси батьківщини ;

правового статусу громадян та

захищати "Сі від агресії (до речі ,

ін оземців, а як елемент економі

обов 'язок «дати відсіч агресії»

чної системи, а головне завдан

явно є конституційним втіленням

ня цих норм

учення Мао Цзедуна про ворогів)

- визначення місця

особистої й приватної власності

в соціалістичному економічному
механізмі.

[8] .
Великою

своєрідністю

відрізняється бачення законодав

Визначальне для соціалі

цем правового зв'язку громадяни

стичного конституціоналізму пра

на й держави, їх взаємних прав

42

та обов'язків. У цілій низці норма

Конституції КНР: «Праця- почес

тивних актів КНР встановлюєть

во на працю закріплено в ст.

ний обов'язок усіх працездатних

ся право громадян та організацій

гро мадян. Трудящі державних

повідомляти про правопорушен

підприємств і колективних госпо

ня . При цьому державні органи

да рських організацій міста й села

повинні преміювати цих осіб за

повинні ставитися до своєї праці

такі викриття

(8] .

як хазяї країни. Держава заохо

У китайській правовій літера

чує соціалістичне трудове зма

турі , звичайно , дається інше трак

ганн я , нагороджує відмінників

тування правового статусу особи .

праці й передовиків . Держава за

Як правило, підкреслюється , що

охочує заняття громадян добро

при оцінці положення з правами

вільною безоплатною працею»

людини в КНР потрібно врахову

[19].

вати історію й реалїі цієї країни ;

По-четверте, для Конституції

часто зустрічаються й апеляцїі до

КНР характерно досить доклад

уявлень китайського народу, які й

не регулювання обов'язків грома

втілені в законодавстві . У дано

дян, значна частина яких має яс

му випадку про роль партії не зга

краво виражений соціалістичний

дується : Компартія Китаю як би

характер , віддзеркалює соціалі

відступає в тінь, а правовий ста

стичні реалії (наприклад, обов 'я

тус особи виступає як реалізація

зок працювати чи дотримуватися
трудової дисципліни) . До політич

інтересів саме народу і тільки

них обов'язків належать такі : за

діляється захисту колективних

хищати єдність держави і згурто-

прав , що зумовлюється особли-
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його

[9]. Найбільша увага при
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востями історичного й культурно

цання , свобода особи , недотор

го розвитку, наявністю величезної

каність честі й гідності громадян.

чисельності населення й пов'яза

Однак політичні свободи є пріо

ною з цим необхідністю постійно

ритетними скоріше для інтелі

го вирішення крупномасштабних

генцїІ, ніж для основної маси гро

завдань

мадян КНР У той же час традицій

[15] .

З офіційної точки зору З ха

на свідомість китайця ставить на

рактерні риси відрізняють право

перше місце права на життя і здо

вий статус особи в КНР: (а) все

ров'я, на ім 'я (засновано на тради

охоплюючий

прав

ційному для китайського менталі

(«Права людини є не надбанням

тету розумінні імені як долі) і на

меншості, не окремих класів чи

власне зображення

характер

[1 ].

прошарків, а всіх громадян Ки

Статус громадян у КНР нео

таю»); (б) справедливість («В

днаковий: для визначення його

умовах соціалістичного ладу,

обсягу важливо те , на якій тери

встановленого в КНР, скасована

торії проживає дана особа. Так,

експлуатація, ліквідовані експлу

правовий статус жителів Особли

ататорські класи . Користування

вих адміністративних районів

громадянськими правами не зус

(Сянган

трічає обмежень, пов'язаних з

відрізняється від статусу інших

і

Аомінь)

значно

майновим становищем, націо

громадян, оскільки в них протя

нальною й расовою належністю ,

гом тривалого часу зберігати

положенням, родом занять, соціаль

меться «капіталістичний лад і ка

ним походженням, віросповідан

піталістичний спосіб життя», а

ням , освітнім цензом, осілістю

статус жителів Особливих еконо

тощо ; усі громадяни суспільства

мічних зон відрізняється від ста

мають рівні права») і (в) ре

тусу переважної більшості грома

альність («права, якими користу

дян КНР

[8 ; 17].

ються громадяни в повсякденно

Слід також зазначити, що іно

му житті , тотожні тим, що записані

земці й апатриди навіть фор

в Конституції й законах»)

мально (як це зроблено в консти

[9] .

Ієрархія життєвих цінностей

туціях деяких держав) не при

пересічного китайця й ієрархія

рівняні до громадян Китаю у ціло

його конституційних прав та сво

му щодо деяких прав і свобод : їх

бод також істотно відрізняються.

статус розглядається окремо, як

Перелік останніх у Конституції

особливий . Частина

КНР відкривається виборчими

ституції проголошує: «Китайська

1 ст. 32

Кон

правами, далі йде низка інших

Народна Республіка охороняє

політичних свобод (слова, друку,

законні права й інтереси іно

зборів і т.д . ), свобода віроспові-

земців, що знаходяться в Китаї;
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і ноземці , що знаходяться в Китаї,

ном не «перетинається» з право

повинні дотримуватися законів

вим статусом громадян .

КНР». Більше того, ця стаття

міститься в гл.

1

ження», а не в гл.

«Основні nоло

2 «Основні

Але, незважаючи на наведені

вище недоліки , цілком очевидни

пра

ми є певні позитивні зрушення, у

ва й обов ' язки громадян». Цей

конституційному регулюванні

законодавчо-технічний прийом

прав людини намітився явний

забезпечує те , що з погляду

прогрес , що підтверджується діа

організації тексту Конституції пра

логом , який розпочався між КНР

вовий статус іноземців ніяким чи-

та ООН .
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РОЛЬ ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ
В ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКИМ СУДОМ
КОНВЕНЦІЇ 1950 Р.
Сучасна Україна переживає

національними судами, зокрема,

період інтеграції до європейсько

є предметом дослідження украі

го правового простору. З огляду

нських фахівців В.М . Ватаманю

на необхідність приведення украї

ка

у

[4 ], В . Є . Мармазова [12],
С . В . Шевчука[16]таін . Йогоана

відповідність із нормами і прин

пізували й такі російські науковці,

ципами міжнародного права до

як А.Б . Венгеров

нського

законодавства

[5], Ю.Д . Ільїн
Марченко [15], азербай

сить важливою постає проблема

[10], М.Н .

вивчення європейського законо

джанський учений Л.Г. Гусейнов

давчого досвіду та європейської

[3] ,

правової доктрини. Це особливо

жель

актуально з урахуванням прий

зарубіжні фахівці Ж-Л . Бер

[1 ],

В. Бернам

[2]

та ін .

Європейський суд, інтерпре

няття Закону України «Про вико

туючи Конвенцію

нання рішень та застосування

рішеннях посилається на Загаль

практики Європейського суду з

ну декларацію прав людини. Ось

1950

р. у своїх

прав людини» (далі -Суд, Євро

чому цікавою видається роль ос

пейський суд , ЄСПЛ), ст.

танньої для розуміння Судом

17

яко

го проголошує Європейську кон
венцію про захист прав людини
та основоположних свобод

особливостей Конвенції.
Для дослідження порушено

1950 р .

го питання пропонуємо згадати

Європейська Конвенція ,

го Суду джерелом права України .

історію Декларації. У Статуті
Організації Об ' єднаних Націй,
прийнятому після другої світової

Указана норма Закону сприй

війни й повалення тоталітарних

(далі

-

Конвенція

1950 р.)

і практику цьо

мається фахівцями неоднознач

фашистських режимів , які звели

но й потребує ретельного аналі

нанівець права людини й навіть

зу особливостей тлумачення Су

саме їІ існування , проголошено,

дом норм Конвенції

1950

р.

що однією із цілей діяльності

Питання тлумачення права

ООН є міжнародне співробітниц

взагалі , інтерпретацїІ й застосу

тво для сприяння загальній повазі

вання Конвенції

р . Євро

й дотриманню прав людини та

пейським судом з прав людини і

основних свобод для всіх. Ще тоді

212

1950

Україна , як одна з держав-заснов

ниць ООН , відповідно до ст.

представники

держави , в

171

55

тому числі й України , підтверди

цього Статуту взяла на себе ці

ли універсальність і загальнообо

зобов'язання .

в'язковість міжнародних стан

Для забезпечення проголо

дартів прав людини й наголоси

шених цілей Генеральна Асамб

ли , що їх виконання є важливим

лея ООН

1О грудня 1948 р. прий

чинником існування демократич

няла Загальну декларацію прав

ного суспільства в будь-якій

людини, в якій уперше в історії

країні .

було наведено перелік основних

Загальне визнання міжнарод

прав та свобод людини, що підля

них стандартів обумовлює зобо

гають дотриманню в усьому світі ,

в'язання всіх держав світу пого

погоджено їх юридичний зміст і

дитися на міжнародний контроль

визначено легальні випадки до

за їх дотриманням у національній

пустимих їх обмежень . Деклара

правовій системі . Крім того , рати

цію було прийнято у формі резо

фікувавши Міжнародний пакт про

люції Генеральної Асамблеї

громадянські й політичні права та

ООН, і тому вона мала на той час

Факультативний протокол до ньо

рекомендаційний характер. На їІ

го

підставі ООН підготувала і в

про економічні, соціальні й куль

(1966 р.) , Міжнародний пакт

1966 р . відкрила для підписання

турні права

й ратифікації Міжнародний пакт

ну конвенцію про ліквідацію всіх

про економічні, соціальні й куль

форм расової дискримінації

(1966

р.), Міжнарод

турні права та Міжнародний пакт

(1965 р.), Конвенцію про ліквіда

про громадянські й політичні пра

цію всіх форм дискримінації щодо

ва . Ці правові документи було

жінок

ратифіковано Україною в

права дитини

1973

р.

(1979

р . ) , Конвенцію про

(1989

р . ), Конвен

Понад 1ОО країн світу затверди ці

цію ООН проти катувань та інших

nакти . Завдяки міжнародному

жорстоких , нелюдських або при

визнанню норм Декларації в кон

нижуючих гідність видів повод

ституціях понад

ження й покарання

120 держав світу

nерелік, зміст і допустимі обме

(1984

р.) , Ук

раїна взяла на себе зобов ' язан

ження прав та свобод, які містять

ня надавати конвенційним орга

ся в ній , перетворилися на загаль

нам доповіді про дотримання

новизнані звичаєві норми міжна

прав і свобод, передбачених

Родного права, тобто на міжна
Родні стандарти nрав людини,
яких мають дотримуватися всі

зауваження зазначених органів, а

Країни . На Всесвітній конференції

мах міжнародного контролю .

з nрав людини (Відень, 1993 р . )
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цими документами ,

виконувати

також брати участь в інших фор
Обравши шлях незалежного

213

розвитку й закріпивши це у своїй

вати на власній території будь-які

Конституції, Україна підтвердила

порушення прав та свобод люди

своє прагнення будувати демок

ни , що захищаються ним .

ратичну, соціальну і правову дер

З урахуванням того , що бага

жаву, змістом і спрямованістю

то норм Конвенції

діяльності якої визначено права і

оціночну природу, суттєво підви

1950 р . мають

свободи людини та їх гарантії.

щується роль судових рішень для

Наступним кроком на цьому шля

розуміння їі змісту. Оціночні по

ху стало приєднання України до

няпя відбивають юридичну особ

Європейської конвенції про за

ливість дій , явищ , об 'єктів , але

хист прав людини та основопо

при цьому їх ознаки формально

пожних свобод

р. Оскільки

не визначені. Це пояснюється

з моменту їі ратифікації Верхов

тим , що договірні сторони не мог

1950

ною Радою України ця Конвенція

ли або не вважали за потрібне

стала частиною національного

повністю вилучити елемент не

законодавства держави,

фіксованості зі змісту понять,

на по

рядку денному постало питання

уживаних у цьому міжнародному

розуміння змісту цього міжнарод

акті . Дослідники останнього

ного правового документа й ос

підкреслюють як особливості за

новних механізмів реалізації його

стосування його норм формуван

норм . Відповідно до ст.

ня правових позицій Європейсь

19

Кон

венції та протоколів до неї для

кого суду щодо тлумачення поло

забезпечення виконання догові

жень цього правового документа

рними сторонами своїх зобов 'я

в рішеннях, прийнятих за резуль

зань створюється Європейський

татами

суд з прав людини , який функціо

справ .

нує на постійній основі. У силу
ст.

розгляду

конкретних

Але як у доктрині міжнарод

Конвенції юрисдикція Суду

ного права так і в практиці, виз

поширюється на всі питання, що

нано, що особлива природа

32

стосуються трактування та засто

міжнародних правозахисних до

сування положень Конвенцїі та

говорів відбивається в їх особли

Протоколів до неї

вому тлумаченні; зокрема , вона

[11,

с.

12-16].

Ратифікувавши Конвенцію,

жадає від інтерпретатора додан

Україна взяла на себе зобов'язан

ня вирішального значення їх об' є кту

ня подвійного спрямування : сьо

й меті з можливим ігноруванням

годні вона повинна , по-перше,

при

виконати необхідну роботу з при

прийомів трактування . Інакше

цьому

інших

засобів

і

ведення у відповідність з цим

кажучи , специфічна природа заз

документом свого національного

начених договорів повідомляє

законодавства, по-друге, ліквіду-

процесу їх роз'яснення цільову
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орієнтацію . Досягнення ефектив

воля, яка гармонійніше віддзер

ного захисту прав людини стає

калює подальші зміни в міжна

головним мірилом для зважуван

родному праві . І дійсно: згідно з

ня найбільш адекватної реалі

положеннями Конвенції

зації державою цих прав. Будь

держави-учасниці висловлюють

який нормативний акт може ро

(зокрема, в Преамбулі) свою

зумітися по-різному, бо в самому

волю підпорядковуватися єдино

1950

р.

тексті не конкретизується значен

му режиму щодо захисту прав

ня вживаних термінів і не зазна

людини . Безпосередньо наділя

чаються потенційні можливості

ючи правами людину, даний пра

норми, яка в ньому закріплюєть

вовий акт покладає на держави

ся. Метод, за допомогою якого

об 'єктивні зобов 'язання, а ці краї

суддя тлумачить те чи інше по

ни не вправі ухилятися від ·Іх ви

ложення, відіграє вирішальну

конання на підставі того , що вони

роль . На практиці ж не існує чітко

не виконуються іншими держава

визнаних методів цього процесу,

ми

тобто жоден з них не є обов'яз

Отже, умова взаємності виконан

-

членами Ради Європи .

ня зобов'язань виключається ,

ковим.

Особливості Конвенції

1950 р.

тому класичні методи інтерпрету

виявляються у 2-х площинах.

вання багатостороннього догово

Незважаючи на те , що роз'яснен

ру в даному випадку є неприйнят

ня їІ як міжнародної угоди може

ними. Для роз'яснення розгляду

зді йснюватися відповідно до при

ваної Конвенції потрібні інші ,

писів , установлених Віденською

дещо своєрідні й автономні ме

конвенцією

тоди . Поняття «колективне забез

1969

р., застосуван

ня таких правил трактування по

печення» , як важливий елемент

винно враховувати специфіку

європейського публічного поряд

Конвенції 1950 р., яка зумовлена

ку, визначається в їІ Преамбулі ,

наявністю поняття «колективне

де підтверджується намір держав

забезпечення виконання зобов'

прямувати шляхом колективного

язань» . На відміну від суб'єктив

забезпечення здійснення прав , і

них обов'язків, що виникають із

в ст.

звичайного договору, який харак

вимагати дотримання зобов ' я

33,

яка дозволяє державам

теризується взаємністю , зобов'я

зань, передбачених цим міжна

зання ті , що містяться в Конвенції

родним документом , іншими дер

1950 р., дають підстави віднести

жавами-членами без необх ід

Цей документ до категорії догово

ності обГрунтування прямої заін

РУ-закону. В останньому незалеж
но від первинної волі його авторів

тересованості в цьому

У nодальшому відбивається нова

лював , що «при тлумаченні цієї

2008/99

(11 , с. 16].

Суд неодноразово підкрес
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Конвенції треба враховувати сnе

гальних положень , які r:ІІ.цunt:sc:~""'

цифічний характер угоди стосов

сусnільний світогляд ,

но колективного забезnечення

якого- людина . Суд nc•JLLr,vLІd.:llt

дотримання основних прав і сво

во зазначав , що Конвенція

бод nюдини» [Цит. за:

6, с . 44, 45].

Щодо методів інтерпретації,
то з цього можна зробити

2 вис

ни , основною метою якого є

ріплення nевних міжнаuv........
норм , яких мають дотрим

новки:

а) існування колективного за

цержави-члени Ради Є

безпечення nідтверджує намір

своїх відносинах з особами,

держав узяти на себе відnові

nеребуваю-ть у межах їх

дальність за виконання зобов ' я

юрисдикції»

зань , що випливають~ чітко ок

Таймс проти Об'єднаного

(справа

«Са

ремлених гарантій стосовно дот

вства»

римання індивідуальних nрав ,

даючи всеохоплюючу ідею

тому тлумачення Конвенції має

людини невід'ємна від остан

n. 61) [7 ,

с.

LJІ\':ІІ m•

207].

відбуватися на користь їх додер

Конвенція встановлює nn..,.E~I\rt,_

жання. Мається на у в азі, що всі

рядок , вищою цінністю яко го

країни однаково дотримуються

саме людина . В абз .

5

мінімального європейського стан
дарту в питаннях. пов ' язаних із

ди стаІ-ІОвлять підвалини r nl'llll8

забезпеченням захисту прав лю

ведливості й миру, і тому до~~8Р"І

дини , який постійно розвиваєть

жання й забезпечення таких

ся,

набувають вирішального значв1,..

що зумовлено прагненням

цосягти абсолютного ідеалу,

ня в суспільстві [11 , с .

6]. щ\"....

відображеного в Преамбулі Кон

цього Конвенції

р. в

венції , і саме тому виникає не

диться

обхідність уніфікованого й про

підтриманні справедливості

гресивного їі тлумачення ;

б) особливості цього право

вого акта , пов'язані з тим, кого

1950

першорядна

роль

миру. Тому цілком логічно, що
трактування повинно мати
саму мету.

саме він наділяє закріnленими в

Водночас nрава людини

ньому правами , також потребу

новлять собою стратегічні

ють подібного роз 'яснення з 2-х

цього документа . Кожній ЛrvLLnl"l!•

причин . З одного боку, як і Загаль

властива >кага до життя , що

на декларація прав людини , дія

редбачає розвиток їf прав.

Конвенції

особливість , без сумніву, е

1950

р . поширюється

на всіх осіб , які nеребувають під

на їі розуміння . Уже протягом

юрисдикцією держав-учасниць . У

ших років своєї діяльності С

Преамбулі міститься низка за-

216

но"і угоди «Треба віддавати пере

норм останньої, а значить , і ро

вагу такому їі тлумаченню , яке

зум і ння закріnлених нею прав

було б найбільш сприятливим

людини й основоположних сво

для досягнення цілей і реалізації

бод з 'ясовується , як правило , че

завдань цієї угоди, а не такому,

рез їх інтерпретаці ю

[8, с. 13].

яке надавало б вузьке визначен

У тлумаченні Конвенці'і 1950 р.

ня зобов'язань сторін» [Цит. за:

ЄСПЛ базується скоріше на са

17].

мому їі духу, ніж на букві , й розг
Це твердження дає підстави

лядає передусім майбутні перс

зробити принаймні З взаємоза

пективи їі використання , а не зна

nежних висновки: а) визначення

чущість для минулого . Специфі

змісту Конвенції

р . тісно

ка роз'яснення цього документа

залежить від їі цілей і завдань;

зумовлена саме цими настанова

1950

б) метою тлумачення є сприяння

ми. Суд вважає , що обмежуваль

реалізації останніх ; в) обмежу

не трактування конвенційних

вальне роз'яснення конвенційних

прав не відповідає досягненню п·

nрав суперечить зазначеній меті .

цілей і реалізації завдань , але він

Вочевидь , узявши за взірець Пре

заперечує й проти розширеного

амбулу Конвенції, Суд розглядає

ІЇ тлумачення . Особливості роз'

останню як відправну точку ново

яснення Судом конвенційних по

го витка розвитку історичного

ложень пропонуємо простежити

nроцесу.

в рішенні «Голдер проти Сполу

На перший погляд, авторам

тексту Конвенції

ченого Королівства» , у якому ви

р. найпро

рішувалося питання про доступ

стіше було б навести вичерпний

до правосуддя. Суд зазначив , що

nерелік прав і форм їх реалізації,

в п.

окресливши в такий спосіб чіткі

мо не йдеться про доступ до пра

1950

1 ст. 6

Конвенції

1950 р.

пря

рамки їх застосування. Однак, на

восуддя. У ньому проголошують

думку Ю . Є. Зайцева, так званий

ся інші права, які випливають з

арифметизований шлях призвів

однієї основної ідеї і , взяті в су

би до порушення одного з визна

купності, вони складають єдине

чальних принципів , які станов

nраво , яке , щоправда , і не отри

nять підвалини верховенства

мало точного визначення . Тому

nрава , -принципу невичерпності

ЄСПЛ зауважив , що він за допо

nрав людини й основних свобод,

могою роз ' яснення й поклика

виведен ня за межі конвенційно

ний установити , чи є доступ до

го правового захисту низки прав ,

правосуддя складовою части

форм реалізації, порушення яких

ною зазначеного права (п .

nрямо не передбачено в тексті

[7,

Конвенції. У зв'язку із цим зміст

2008/99

с.

28)

41].

Ось чому, посилаючись на
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п.

2 ст.
1969 р.,

З 1 Віденської конвенції

гальна декларація прав людини

Суд підкреслює, що пре

була ухвалена Генеральною

амбула до договору утворює не

Асамблеєю ООН у форм і резо

від'ємну частину його контексту і

люції. Це викликало й продовжує

корисна для визначення «nред

викликати

мета» й «мети» конкретного

юридичну силу цього документа,

чимало питань

про

міжнародно-правового акта при

тому що за загальним правилом

його трактуванні.

резолюції Генеральної Асамблеєї

Звертаючись до вказаної

ООН мають рекомендаційний ха

справи , Суд підкреслює , що най

рактер . Утім , більшість правників

більше значення має те місце в

поділяють думку п ро те, що нор

Преамбулі до Європейської кон

ми Декларації є відображенням

венції

р. , де уряди, які їі

звичаєво-правових норм і тому

підписали , заявляють, що вони

мають характер м іжнародно-пра

«сnовнені рішучості , як уряди

вового зобов'язання.

1950

європейських країн ... , зробити

М . В. Буроменський вважає:

перші кроки на шляху колектив

якщо міжнародний чи національ

ного здійснення деяких із прав,

ний суд посилається на норми

сформульованих у Загальній дек

Декларації, насправді він засто

ларації» . Звідси випливає , що

совує аналогічну звичаєву міжна

уряди, які підписали Конвенцію ,

родно-правову норму. На його

виходили з глибокої віри у верхо

думку, їі норми є підтвердженням

венство права , тому з огляду на

і снування звичаєво-правових

це й буде здійснюватися тлума

норм

чення термінів , що використову
ються в його п .

Це тим

ту, як уряди держав , що є члена

більше справедливо, оскільки

ми Ради Європи підписали Євро

Статут Ради Європи , членами

пейську конвенці ю про захист

1

ст.

[14, с. 188, 189].

Як вбачається , з того момен

якого є всі держави

6.

учасниці

прав людини та основоположних

Конвенції, містить посилання на

свобод , у підгрунтя якої покладе

верховенство права у ст. З , яка

н о Загальну декларацію прав

передбачає, що «кожен член

людини , з'явились підстави гово

-

Ради Європи обов ' язково має

рити про догові рний характер їі

визнати принцип верховенства

обовязкової нормативної сили

права ... »

для цих країн .

[9, с.

1З] . Останній же в

цивільно-правових справах важ

Вагому рол ь у правильній

ко собі уявити без можливості

і нтерпретації міжнародного дого

одержувати вільний доступ до

вору відіграють принципи , під яки

правосуддя

ми маються на увазі загальні пра

(n. З4) [7, с. 41].

Як уже було зазначено, За-
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вила роз'яснення , що враховують

2008/99

йо го

особливості

як

угоди

суб' єктів міжнародного права

с.

[1 З ,

рактер як договору для колектив

ного забезпечення прав людини

Водночас у рамках окре

й основних свобод. Інакше кажу

мих міжнародних договорів у

чи , їІ об ' єкт і мета як угоди , спря

сфері прав людини можуть існу

мованої на захист людської осо

вати свої , власні принципи тлума

бистості , вимагає такого роз'яс

241 ].

чення, в основі яких перш за все

нення й застосування їІ поло

nежить ефективність. Цей прин

жень , щоб зробити передбачені

цип найбільш широко застосо

в ній гарантії практичними й ефек

вується в рамках Страсбурзько

тивними . Крім того , будь-яка

го правозахисного механізму.

інтерпретація гарантованих прав

ЄСПЛ неодноразово підкреслю

і свобод має бути сумісною із за

вав , що роз' яснення Європейсь

гальним духом цього документа ,

кої конвенції повинно базуватися

призначеного для підтримки й

на загальних міжнародно-право

заохочення ідеалів і цінностей

вих принципах трактування, але

демократичного суспільства

[3] . І

з обов'язковим урахуванням їІ

цією метою згідно з практикою

специфічної природи й відповід

Європейського суду є права та

них правил Ради Європи . При

свободи індивіда, що закріплені

тлумач енні Конвенції потрібно

нормами Загальної декларації

брати до уваги їІ особливий ха-

прав людини.
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та основни х свобод: практика застосування та принципи тлумачення у контексті сучасного
українського праворозуміння
тарі-

11 Практика

Європейського суду з прав людини . Рішення . Комен

1999. - N!? 2- С. 221-238. 17. «Wemhoff v.

Gегmапу» : Europeaп Court of Humaп Rights
Portal [Електронний ресурс] І Офіційний сайт Європейського суду з прав людини. - Режим

цоступу: http://ech r. coe.iпt

Надійшла до редакцtТ

УДК

16. 09. 2008 р.

В.М. Сорокун , здобувач

341.231.14

при кафедрі міжнародного права
та державного права зарубіжних країн
Національна юридична академія України
імені Ярослава Мудрого, м. Харків

РОЗВИТОК ПРАВА

НА СВОБОДУ СОВІСТІ Й ВІРОСПОВІДАННЯ
В УНІВЕРСАЛЬНОМУ МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ

З ЧАСІВ ПРИЙНЯТТЯ ЗАГАЛЬНОЇ ДЕКЛАРАЦІЇ
ПРАВЛЮДИНИ

Загальна декларація прав

документах з прав людини в уні

людини , ухвалена Генеральною

версальному й регіональному

Асамблеєю ООН у

міжнародному праві. На жаль, ще

1948 р.,

стала

першим об'ємним міжнародним

й дотепер міжнародно-правові

каталогом фундаментальних

стандарти права людини на сво

прав і свобод людини

[10, с. 621],

боду совісті й віро сповідання ,

в якому свободу совісті й вірос

запроваджені Декларацією, прак

повідання було визнано за кож

тично залишаються не вивчен ими

ною особою незалежно від раси,

у вітчизняній науці міжнародного

націонал ьного походження або

права . Проблема захисту цього

міжнародного статусу країни , в

права сьогодні гостро стоїть пе

якій вона мешкає. Норми Декла

ред Українською державою , що

рації є звичаєва-правовими, а з ·а

стала на шлях розбудови сучас

ухваленням вони отримали по

ного демократичного й плюралі

дальший розвиток в чисельних

стичного суспільства. Адже украї-
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нське законодавство визнає при

мадянські та політичні права

мат міжнародного права, а його

(1966

норми мають відповідати визна

ліквідацію всіх форм нетерпи

ним міжнародно-правовим стан

мості й дискримінацїі на підста

р. )

[2]

та Декларації про

вах реліпТ або переконань

дартам.

У науці міжнародного права

(1981

р.)

[17 , с. 368-371].

Заходу дослідження цієї наукової

Право на свободу совісті й

проблеми ведуться вже давно.

віросповідання вперше було виз

Серед дослідників, які займають

нано ст.

ся їі вивченням, можна назвати

· «Кожна людина має право на сво

Б . Діксона

боду думки , совісті і релігії; це

[8], К.Іванз [10], М. Іван
за [11], Н . Лернера [13,14] та ін.

18 Загальної декларації:

право включає свободу змінюва

Поодинокі переклади деяких на

ти свою релігію або переконання

укових праць названих та інших

і свободу сповідувати свою релі

правників українською й російсь

гію або переконання як одноосо

кою мовами з'явилися лише не

бово, так і разом з іншими, при

щодавно

Необхідність у

людним або приватним порядком

спеціальному дослідженні озна

в ученні, богослужінні і виконанні

ченого питання в українській док

релігійних та ритуальних об

трині міжнародного права і пері

рядів»

одичні спроби перегляду чинно

лядати поряд зі ст.

го законодавства про свободу

всі права та свободи , передбачені

[3-5].

[1 ].

Цю статтю слід розг

2,

яка надає

совісті й віросповідання , що ма

цією Декларацією , кожній особі

ють місце в діяльності українсь

без різниці в релігії, і ст.

7,

яка

коГо парламенту, зумовлюють ак

декларує рівність перед законом

туальність і новизну даної статті.

усіх разом з правом на рівний за

Її автор уже присвятив окрему

хист від будь-якої дискримінацїі

публікацію вивченню загальноп

або підбурювання до неї. Смисл

равової природи мінімальних

ст.

стандартів права на свободу

ження на користування правами

29, ч . 2, яка передбачає обме

совісті в універсальному міжна

та свободами , також відповідає

родн ому праві на прикладі чис

ст.

ленних інструментів ООН

У

ження , встановлені законом вик

цій статті досліджуються міжна

лючно з метою забезпечення на

Родно-правові стандарти права

лежного визнання й поваги прав

на свободу совісті й віросповідан

та свобод інших і забезпечення

[6].

18: дозволяються лише обме

ня в головних інструментах ООН

справедливих вимог моралі , гро

Щодо захисту прав людини : За
гальній декларації прав людини

мадського порядку й загального

[1], Міжнародному пакті про гро-
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добробуту в демократичному
суспільстві. Принцип недискрим і-
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нації за ознаками релігії також

безпечення цього права. На

закріплено в ст.

яка проголо

підставі останнього Підкомісія

шує право на шлюб . Таким чи

ухвалила власний «Проект Прин

ном, Загальна декларація прав

ципів щодо свободи й недискри

людини задекларувала сучасний

мінації у справі релігійних прав та

16,

політичний принцип поваги до

свобод» і передала його на розг

релігійного вибору людини : уря

ляд Комісії з прав людини

ди мають захищати релігійні по

Результати звіту, зробленого

гляди особи, а не нав'язувати гро

Спеціальним доповідачем , було

мадянам

взято за основу проектів конвенції

релігійну

одно

[12].

манітність . Проте Декларація не

й декларації про ліквідацію всіх

зробила багато чого для забезпе

форм нетерпимості й дискримі

чення викладених у ній прав: у

нації на підставах релігії або пе

формі резолюції Генеральної

реконань.

Асамблеї цей документ було поз

У своїй доповіді А. Крішнас

бавлено зобов'язуючої сили на

взмі проаналізував право на сво

членів ООН

[1 О, с. 622], що й спо

боду думки, совісті й релігії, дос

нукало міжнародну спільноту шу

підив принцип заборони дискри

кати більш конкретних шляхів за

мінації, детально вивчив юридич

хисту прав та свобод індивіда

ну проблему питань прозелітиз

с.

192].
У 1956

[11 ,

му та зміни релігійних переко

р. Підкомісія по запо

нань, складовники права зовніш

біганню дискримінації й захисту

нього відправлення культу, а та

меншин призначила А. Крішнас

кож припустимі його обмеження.

взмі Спеціальним доповідачем з

Він наголосив на колективному

вивчення проблеми дискримінації

аспекті релігійних прав, який ре

в царині релігійних прав. Його звіт

алізується в процесі діяльності

«Дослідження випадків дискримі

релігійних організацій, а саме:

нації у справі релігійних прав та

богослужіння , процесії, палом

обрядів»

[12] було передано на
Підкомісії в 1960 р . Най

ництва, символіка , одруження й

важливішим результатом цієї його

го персоналу тощо . Доповідач

роботи було ретельне вивчення

також зробив аналіз типів взає

стану реалізації релігійних прав

мовідносин між державою й релі

за доповідями

юридичне тлумачення права на

гійними організаціями [14, с. 91291 3]. його звіт і досі вважається

свободу совісті, передбачене

класичним дослідженням у сфері

ст.

прав людини

розгляд

82

країн, перше

18 Загальної декларації, і По
16 ос

дання, що містило перелік

новних правил ефективного за-

похорони , призначення релігійно

[8,

с.

334].

У 1966 р. Генеральна Асамб
лея ООН ухвалила Міжнародний
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пакт про громадянські й політичні

давчо заборонити дискримінацію

18 якого стала першою

й запровадити законодавчі га

юридично зобов'язуючою нор

рантії від дискримінації за озна

мою захисту релігійних свобод у

ками релігії. Стаття

права , ст.

27

проголо

міжнародному праві

[7, с . 103].
2, 4, 19, 20, 26 і 27 Пакту

шує право особам , які належать

Статті

цо релігійних меншин , сповідува

безпосередньо стоять на захисті

ти свою релігію й виконувати {f

права на свободу віросповідання

обряди .

[2].

Стаття

2 гарантує забезпечен

ня для кожної особи прав, визна

У

1993

р . Комітет з прав лю

дини прийняв Загальні зауважен

них Пактом, без різниці в релігії.

ня

Стаття

лумачують положення с~

4,

ч.

2, забороняє

робити

будь-які відступи від прав ст.

18

NQ 22 (48) , які

практично розт

Міжнародного пакту
Держави

[17,

с.

18
378-

навіть за часів надзвичайного

382].

стану в державі. Обмеження пра

мають застосовувати їх у процесі

-

учасниці Пакту

ва на свободу віросповідання

підготовки звітів про стан його

цозволяються лише в суворій

виконання, а самі зауваження

відповідності до ст.

розглядаються Комітетом як такі ,

18,

ч. З, тоб

то такі , які встановлено законом і

що мають форму юридичного зо

які є необхідними для охорони

бов' язання

суспільної безпеки, порядку, здо

них зауваженнях Комітет визна

ров'я й моралі, як і основних прав

чив право на свободу віроспові

та свобод інших осіб . Як бачимо ,

дання як «глибоке й об 'ємне» ,

ст.

зобов'язує країни

звернув увагу держав на його

не втручатися у свободу віроспо

фундаментальний характер , на

18 не тільки

[17,

с.

14].

У Загаль

в ідання , а й вимагає від них ство

поліг на широкому розумінн і

р ювати сприятливі умови для

термінів «релігія» й «переконан

ефективної реалізації цього пра

ня» , запропонував об'ємний пе

ва всіма особами

Стат

релік сповідання релігії, навів ко

право на свободу

ментар до права змінювати релі

п оглядів та їх вираження . З точ

гі ю , на питання обмеження і при

тя

19 захищає

[8,

с.

341].

ки зору гарантії права на поши

мусу в справах релігії, релігі й ної

рення релігійних ідей між стаття

освіти , батьківських прав , дискри

ми

мінації тощо.

18 і 19 існує нерозривний зв'я
20, ч . 2, зобов 'язує

зок. Стаття

У

1981

р . Генеральна Асамб

держави законодавчо заборони

лея ООН ухвалила Декларацію

ти будь-які виступи на користь
релігійної ненависті . Стаття 26

про ліквідацію всіх форм нетер

визнає рівність кожної особи пе

вах релігії або переконан ь

ред законом , зобов'язує законо-

с . 368-372]. Її Преамбула заз н а-
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пимості й дискримінації на підста

[17,

22З

чає , що релігія й переконання є

декларацією й Пактом , а тому

одним з основних елементів ро

різниця має суто політичний ха

зуміння життя кожною особою, а

рактер

держави мають забезпечити по

во батьків виховувати дітей

вну гарантію їх свободи. Вісім ста

відповідно до своє'і релігїІ, перед

[16, с. 495]. По-друге ,

тей Декларації визначають ос

бачене ст.

новні права людини в царині

ларації закріплено як окрема нор

релігії й переконань , а також обо

ма ст.

в ' язки держави по захисту цих

стинах.

прав . Цей міжнародний документ
має більш узагальнений харак

Норми статей 1 і 6 Декларації
(1981 р.) затверджують стандар

тер , аніж

правил, запропоно

ти права на свободу думки ,

ваних А. Крішнасвамі , та Проект

совісті й релігії, перелік яких не є

16

5 та

18,

ч.

пра

4,

Пакту, в Дек

розвинено в їі 5-ти ча

принципів підкомісії, з огляду на

вичерпним , про що свідчить зміст

те, що на час ·п прийняття міжна

ст.

родні пакти з прав людини вже

включає, зокрема , наступні сво

мали юридично зобов'язуючу

боди» (курсив автора .

силу

Стаття

[8, с. 344].

Статті цієї Декларації дуже

близькі за змістом до статей
і

26

6: «Право

6з

на свободу думки ...

-

В. С. ).

наведеним в ній пере

ліком прав, вважається новелою

2, 18

і не має аналогу в міжнародних

Міжнародного пакту про гро

правових інструментах з прав

мадянські й політичні права. Її

людини , прийнятих до цього

ст.

с.

1

майже дослівно цитує нор

ми ст.

18

Пакту. Проте існують

2

626].

[1 О,

У ній віддається перева

га інституційним елементам релі

відмінності : По-перше , вона пе

гійної свободи за рахунок індиві

редбачає право мати релігію, але

дуальних прав , що робить Декла

нічого не говорить про право бра

рацію дещо незбалансованою

ти їі за власним вибором . Це є

[1 О ,

відбиттям суперечок між держа

смислом самої ст. 6, так і згідно зі

с.

626].

Проте ці права як за

вами з різними ідеологіями , що

ст.

мали місце в юридичному фор

тлумачитися якнайширше . За за

мулюванні всіх норм , що стосу

гальним підходом , усі попередні
м і жнародні інструменти ООН

ються релігії, починаючи із За

2 Загальних зауважень ,

мають

гальної декларації

були зорієнтован і виключно на

С.

індивідуальні права й не брали до

(1948 р .) [11 ,
187-188, 197-198, 230, 237-238).
Статтю 1 Декларації (1981 р . ) по
трібно сприймати поруч з їі ст. 8,

уваги потреби релігійних спільнот

та об'єднань, тобто колективний

яка не дозволяє жодних обме

вимір права на свободу віроспо

жень чи відступів від жодного

відання

права, передбаченого Загальною

бив щодо цього важливе спосте-
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[1 З ,

с.

120]. К. Да рем зро
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реження : терміну «кожна особа»

Декларація

(1981

р . ) містить

2

сьогодні вже надають розшире

окремі категорії норм : (а) норми

ного трактування з урахуванням

щодо релігійних свобод і (б) нор

прав релігійних асоціацій , бо ре

ми , які забороняють релігійну

п ігійну свободу можна ефектив

дискрим і націю . Це зумовлено

н і ше захистити шляхом визнан

тим , що головним завданням цьо

ня права релігійних спільнот на

го документа було не гарантува

відповідну автономію . Він наголо

ти релігійні права як такі , а насам

сив , що надати право вірити й не

перед ліквідувати нетерпимість і

забезпечити при цьому захисту

дискримінацію

колективних зв'язків і структур

часній доктрині м іжнародного

значить насміятися над суттю

права підхід щодо поділу релігій

релігійної свободи
Статті

2, 4 і 7

[9, с.

ЗО].

[11 , с. 230]. У су

них прав на зазначені

2 групи вва

Декларації ви

жають гідним схвалення спосо

черпно забороняють дискриміна

бом класифікації релігійних прав

цію й радять державам законо

людини , бо така класифікація

давчо захистити всіх осіб , які по

надійно вирізняє найголовніші

терпають від неї навіть з боку

інтереси віруючих

інших громадян. Це було сміли

стверджувати , виражати й вияв

вою спробою вимагати від урядів

ляти свої переконання й не заз

-

можливість

п оставити поза законом дискри

навати при цьому несправедли

мінацію з боку не тільки держа

вої дискримінації або упереджен

ви , а й індивідів. Такого підходу

ня на підставі своїх релігійних

не містять навіть конвенції ООН

переконань

з расової й гендерної дискримі

нації

[8,

с.

344].

Зміст ст.

4,

ч.

2,

[15,

с.

47].

Попри різне ставлення з боку
дослідників до юридичної сили

дозволяє припустити різницю між

Декларації

поняттями «дискримінація» і «не

сьогодні залишається найбіль

терпимість». Стаття закликає
держави прийняти належні і ска

(1981

р.), вона й на

шим досягненням ООН в царин і

• захисту

свободи віросповідання

сувати невідповідні закони з ме

й найвагомішим міжнародним

тою заборони дискримінації, але

документом , що стосується рел і

л ише вживати необхідні заходи

гійних прав і забороняє нетер

для боротьби з нетерпимістю

[17,

пимість на ~рунті релігії або пе

370]. Однак тлумачення зазна
чених термінів , наведене в ст. 2,
ч . 2, дозволяє припустити мож

міститься в ній , вважається

с.

реконань . Перелік прав , що
міжнародним м і н і мальним стан

л ивість їх вживання і як синонімів
[1 6, с . 504, 505].

дартом у сфері релігійних прав

Як бачимо , розглядувана

розширив обсяг спеціальних ста-

2008/99

пюдини

[14,

с.

918].

Він суттєво
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тей Міжнародного пакту

(1966 р.)

гарантії цього права в універсаль

і , враховуючи поси

ному міжнародному праві . Усі інші

пання на Загальну декларацію

документи ООН, що передбача

прав людини й Пакту про грома

ють право на свободу совісті й

дянські й політичні права в їі ст.

віросповідання , гарантують його

[ 14,

с.

921],

8,

можемо стверджувати, що всі

відповідно до названих нами

авторитетні тлумачення цих 2-х

Процес розвитку стандартів і ме

[6].

важливих міжнародно-правових

ханізмів захисту релігійних прав,

документів правомірно можуть

що розпочався з прийняттям За

застосовуватися й до Декларації

гальної декларації прав людини ,

[13, С. 123; 14, С. 917]
Стаття 18 Загальної декла
рації прав людини (1948 р.) , ст. 18

ходу точаться активні дискусії

Міжнародного пакту про грома

стосовно необхідності прийняття

(1981

р.)

в міжнародному праві L.Це триває .
У науці міжнародного права За

цянські й політичні права (1966 р.)

спеціальної конвенції в рамках

і Декларація про ліквідацію всіх

ООН щодо порушеного питання .

форм нетерпимості й дискримі

Проте на практиці робити це ще

нацїі на підставах релігії або пе

буде завчасно. Досягти ефектив

реконань

р.)

головний

них гарантій права на свободу

і нструментарій захисту права

совісті й віросповідання можна

пюдини на свободу совіст і й

шляхом посилення ролі і впливу

(1981

-

віросповідання в рамках ООН.

існуючих міжнародно-правових

Вони є логічним поступовим роз

угод і механізмів із захисту прав

витком стандартів і механізмів

людини.
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Академія правових наук України, м. Харків

КОДИФІКАЦІЯ ЯК ФОРМА СИСТЕМАТИЗАЦІЇ
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
На початок червня

2008

р.

так і не були прийняті , про що

правова база України містить по

йшлося в роботах науковців

над

с.

33 тис. нормативно-правових
актів , серед яких лише 3319 за
конів , 22 кодекси , 33 декрети Ка

[12,

57].
У юридичній правовій літера

турі зустрічається стислий аналіз

бінету міністрів України, що ма

указаних документів , де дається

ють силу законів ; а всі інші пра

опис окремих глав: «Системати

вові документи

зація й облік нормативних акті в»

-

це підзаконні

нормативно-правові акти

[28] .

(законопроект «Про нормативні

Така їх кількість потребує впоряд

правові акти») та «Облік, систе

кування , що здійснюється шля

матизація й видання законів» (за

хом систематизації законодав

конопроект «Про закони та зако

ства передусім його кодифікації.

нодавчу діяльність») . Відповідно

Національне законодавство не

до ст.

розкриває сутності таких понять ,

ту систематизація тлумачиться ,

123

першого законопроек

як систематизація , кодифікація ,

як упорядкування чинних норма

консолідація й інкорпорація , що

тивних актів і приведення норм

негативно позначається на фор

права до внутрішньо узгодженої

муванні й розвитку правової сис

системи. Цей процес здійснюєть

теми України . Вони могли б мог

ся у формі кодифікації або інкор

nи бути закріплені в єдиному пра

порації

вовому документі про норматив

кий спосіб визначається поняття

но-правові акти . Але такого доку

систематизація й у другому зако

мента немає , хоча до Верховної

нопроекті . Як зазначає

Ради України й надходили пропо

ров , згідно з його ст.

зиції про необхідність його ство

тизація законів відбувається шля

рення і прийняття . Було розроб

хом кодифікації, тобто зведення

[17, с . 144]. Майже в та

1.0 . Федо
45 система

лено і внесено на розгляд парла

положень різних за конів до юри

менту декілька законопроектів ,

дично й логічно уз годжено'і сис

серед яких «Про нормативні-пра

теми і створен ня й прийняття н а

вові акти»

і «Про закони та

цій основі єдиного закону - кодек

законодавчу діяльність» , які ним

су, а також шляхом інкорпорації,
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що передбачає зведення мно

здійснює таке опрацювання; на

жинності законів у єдиний Звід

лежить воно до виключно·і компе

законів України без зміни їх змісту

тенції органів правотворчої діяль

[24, с. 13].

ності, ачи таку обробку права

Необхідно наголосити на

може здійснювати кожен бажаю

тому, що кодифікація виконує

чий цього суб 'єкт? На нашу дум

різноманітні функції. Наприклад,

ку, призначення суб'єкта кодифі

американські юристи під нею ро

каційної діяльності є обов 'язко

зуміють метод упорядкування

вим. Це пояснюється тим, що в

відповідних правил nоведінки.

подальшому підвищується мож

Зокрема Д. Боуз пише, що коди

ливість уникнути питань, пов 'яза

фікація права (приміром, у формі

них з тим, кому саме належить

єдиного комерційного кодексу)

право здійснювати кодифікацію

відбив спробу зібрати й письмо

законодавства .

во викласти в єдиному документі

На відміну від Є.М. Трубець

значну кількість уже прийнятих

кого , АА Рождественський кате

судами рішень щодо певного пи

горію «кодифікація» трактує не як

тання

«оnрацювання чинного права», а

[3,

с.

1ЗО].

Проблемі змісту категорїі «КО

як опрацювання законодавчого

дифікація» nриділялася значна

матеріалу

увага як у вітчизняній дорево

повніше це поняття розкриває

[20,

с.

46].

Набагато

пюційній юридичній літературі,

Г.Ф. Шершеневич. Він підкрес

так і в правових джерелах ра

лює, що «кодифікація полягає в

дянської доби, й періоду неза

обробці законодавства , спрямо

лежності України .

ваного на приведення чинних за

Для більшості поглядів прав

конів у систему з погодженням їх

ників дореволюційного часу є ха

змісту потребам часу й між собою

рактерним те, що це поняття роз

на підставі єдності принципів ,

глядалося лише як опрацювання

покладених в її основу»

чинного законодавства без зазна

с. 422].

чення того, які його цілі, і який

Зазначимо ,

що

[26 ,

дорево

кінцевий результат. Так, Є.М. Тру

пюційні вчені розмежовували такі

бецькой під кодифікацією розумів

поняття , як «кодифікація» й

оброблення чинного права, яке

«інкорпорація» .

Приміром

не обмежується приведенням

М.М. Коркунов вважав , що «вони

його в порядок, але вносить у

є самостійними формами систе

нього відповідний внутрішній зв'я

матичного опрацювання законо

зок і єдність

давства . При інкорпорації законо

[23,

с.

126]. Аналізу

ючи наведене тлумачення, ми

давець обмежений у виборі ма

задаємося питаннями : хто саме

теріалу чинним законодавством і
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вправі змінити тільки форму, але

мови» за редакцією

не зміст. Кодифікація ж не обме

ва міститься така дефініція : «Ко

жується зміною лише форми . При

дифікація- зведення в єдине си

кодифікації створюється акт, який

стематичне ціле (в кодекс) усієї

0 .0 . Ушако

є не лише новою формою старо

сукупності чинних законів , вида

го закону, а новим законом у по

них за будь-який проміжок часу»

вному розумінні цього слова»

[Цит. за :

с.

[11 ,

5, с . 13] .

У юридичних джерелах ра

305] .
Підводячи підсумок напрацю

дянських часів можна зустріти

вань дореволюційних право

ототожнення кодифікації з інкор

знавців, зробимо наголос на тому,

порацією і з законодавчою техні

що вони не відносять кодифіка

кою . Прикладом цьому може слу

цію ні до форми (виду) система

жити інтерпретація цього понят

тизації (як це можна спостерігати

тя , що запропонував А.М . Іод

в сучасній правничій думці}, ні до

ковський , який розглядав його у

форми (виду) правотворчості (на

двох напрямках . Перший напря

якій акцентувала увагу значна

мок кодифікаційної діяльності, на

частина радянських правників .

його думку, становить система

У подальшому зміст категорії

тичне опрацювання чинного зако

«кодифікація» досить образно

нодавства, за якого та чи інша

розкривається

Аншелесом ,

його галузь приводиться до внут

який акцентує увагу на тому, що

рішньої єдності . Така діяльність

«кодифікація з розрізнених , взає

ставить перед собою завданням

1.1.

мносуперечливих законополо

повну заміну раніше діючого за

жень

систематичного

конодавства шляхом створення

відбору, опрацювання й перероб

нового закону і здійснюється в

шляхом

ки створює новий законодавчий

порядку, встановленому для зви

акт, новий і за формою , і за

чайного проходження законів. У

змістом . Увесь законодавчий ма

результаті створюються нові за

теріал викидається назовні . З печі

кони (кодекси , положення , стату

кодифікатора закон повинен вий

ти та ін . } , предметом регулюван

ти чітким , цільним і єдиним»

[2 ,

ня яких виступає певна сфера

В енциклопедичній л ітературі
радянського періоду в більшості

або більшу частину законів , які
діяли раніше (7 , с. 29]. Другий їІ

випадків наводиться таке визна

напрямок науковець характеризу

чення кодифікації , яке вказує на

вав як такий , який не ставить за

с.

14.].

відносин , що й замінює собою все

їІ результат, а саме на створення

мету зміни чинного законодав

кодексу або зводу. Так , у «Тлу

ства й перероблення існуючих

мачному словнику рос і йської

законів . Він стверджує , що коди-
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фікаційна діяльність у цьому ви

чи і ншому нормативно-правово

падку спрямована на впорядку

му акті ; це найголовніша особ

вання чинного законодавства ,

ливість кодифікаційної діяль

зведення існуючих законів у заз

ності .

далегідь визначену систему й

Між кодифікацією й інкорпо

усунення протиріч між ними , без

рацією існує значна кількість

зміни при цьому їх змісту [7, с. ЗО] .

відмінностей , що дає можливість

Подібної точки зору дотри

розглядати їх як окремі , са

мується також О.Ф . Шебанов ,

мостійні форми систематизації

який наголошував на тотожному

законодавства . Як підкреслює

характері кодифікації й інкорпо

Н . М . Оніщенко , інкорпорація- це

рації. Учений підкреслює , що«

функція державних органів , спря

.. .

особливою , більш високою і

мована на підтримання , так би

складною формою інкорпорації

мовити, в робочому стані чинно

можна вважати таку форму сис

го законодавства. Кодифікація ж,

тематизацїі нормативного матері

навпаки, здійснюється періодич

складанні

но , залежно від нагромадження

збірників чинного законодавства

нормативного матеріалу й об

за

розділами

'єктивної необхідності його все

алу,

за

якої

при

тематичними

відповідні органи державної вла

бічної переробки . Також зазна

ди за пропозицією органів, що

чається ,

проводять інкорпорацію, йдуть на

при інкорпорації стають норма

те , щоб визнати низку актів , а в

тивно-правові акти , а при кодифі

деяких випадках замінити чинний

кації- правові приписи та правові

акт з одного й того ж самого пи

інститути

що предметом впливу

[27, с. 140].

тання в разі їх застарілості , про

Ще однією відмінністю коди

тиріччя один одному новим нор

фікації від інкорпорації, є , на дум

мативним актом»

ку С . А. Комарова , їі нерозривний

[25, с.140-142] .

Ототожнення кодифікації й

зв'язок із системою права. Дослі

і нкорпорації спостерігається й у

дник підкреслює , що «на відміну

працях С . Бродовича

[4,

с.

41 ].

від інкорпорації, в основу якої

Тому, вказані напрямки коди

покладено дозвільно вибраний

фікації повною мірою є ототож

критерій розміщення законодав

ненням такого поняття , як інкор

чого матеріалу, кодифікація пов 'я

порація, що передбачає собою

зана з системою права , хоча по

впорядкування законодавства в

вністю з нею не співпадає . Якщо

nевній системі без зміни їх змісту.

система права в цілому має об

Кодифікація ж, навпаки , спрямо

'єктивний характер , не залежить

вана в першу чергу на перегляд

від волі законодавця й визна 

змісту норм , які містяться в тому

чається
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регулювання , то кодифікація за

денням робіт з кодифікації зако

конодавства іноді може порушу

нодавства уповноваженим на те

вати цю об' єктивність і провади

органом державної влади слід

тися на підставі суб ' єктивно виб

зібрати до єдиної системи весь

раного законодавцем класифіка

законодавчий масив , предметом

ційного критерію»

регулювання якого

[1 О,

с.

251 ].

стає

певна

Подібної точки зору дотримують

сфера суспільних відносин без

ся й інші науковці [Див.:14 , с.

зміни змісту таких нормативно

21 І

с.

253;

правових актів , тобто провести

91-96].

Таким чином , перед кодифі

його інкорпорацію . Після цього

кацією й інкорпорацією постав

необхідно спрямувати свої дії на

nені різні завдання . Загальним

зміну або взагалі скасування за

дnя них є те, що вони спрямовані

старілих норм і тих , що повторю

на впорядкування чинного зако

ються

нодавства в єдину систему. Але

здійснити кодифікацію . Це дозво

це не дає підстав вести мову про

лить законодавцеві , по-перше ,

(дублюються) ,

тобто

їх однорідність. Учені-юристи в

визначитися з доцільністю прове

цеяких випадках наголошують на

дення кодифікаційних робіт, а по

тому, що кодифікація є однією зі

друге , розпочати кодифікацію вже

стадій систематизації законодав

із систематизованим законодав

ства. Прикладом може служити

ством .

позиція Д . А. Керімова , який заз
начає ,

що неможливо провести

На доціnьність першочерго
вих робіт з інкорпораціІ законодав

кодифікацію законодавства без

ства також наголошує

попередньої його інкорпорації

який, даючи аналіз нового Зе

с.

[8 ,

8.8 .

Носік,

мельного кодексу України , дійшов

29] .
На стадійності систематизації

ВИСНОВКу,

ЩО ОДНИМ З ОСНОВНИХ

наголошував і В . М . Суходрєв ,

недоліків останнього є «Не інкор

який зазначав , що «систематиза

поровані на той час закони , які

ція законодавства складається з

регулюють земельні відносини»

двох стадій . Перша стадія- інкор

[16, с . 96]. На думку

порація. Вона не ставить своєю

ретиків кодифікація законодав

цілnю створення нових актів . У

ства полягає в глибокому пере

юристів-тео

процесі інкорпорації системати

гляді всього попереднього зако

зується те , що вже видано ... Дру

нодавчого матеріалу, в аналізі

га стадія - кодифікація . Її основ

джерел чинного права в цілому

ним завданням є приведення за

або його окремої галузі . Часто ця

конодавства в єдину систему»

діяльність призводить до того , що

[21

с.

1

93].

Як вбачається, перед прове-
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відбувається зміна всієї системи
права або пристосування старо-
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го законодавства до нових істо

сти мову про використання коди 

р ичних умов

[22, с. 11 ].

фікацією не тільки правил зако

Л . І . Дембо ототожнював коди

нодавчої техніки але й в цілому

ф і кацію із законодавчою техні 

нормотворчої. Але зазначена по

кою . На його переконання , про

зиція потребує подальшого вив

блема кодифікації становить

чення . Таким чином, ототожнен

учення про законодавчу систему,

ня кодифікації лише з законодав

їі структуру, форми й методи їі

чою техн і кою , з нашого погляду,

п обудови , які тісно пов'язані з

є помилковим .

п роблемою внутрішньої й зовні

Учені-юристи радянської

ш ньої єдності всього законодав

доби розглядали кодифікацію як

ства , як певної закінченої систе

вид правотворчості . За приклад

ми

У першу чергу необ

можна навести визначення П

х ідно визначитися із самим понят

С.С. Алексєєвим : «Кодифікація

[6, с. 74].

тям «законодавча техніка» , під

це вид правотворчості , за якої за

я кою в більшості випадків розумі

безпечується єдине й упорядко

ють «сукупність мовних і логічних

ване нормативне регламентуван

п рийомів , методів , юридичних

ня даного виду суспільних відно

п роцедур та спеціально-юридич

син ,

н их засобів законодавчої діяль

юридично й логічно цілісного ,

шляхом видання єдиного ,

н ості державного апарату по ви

внутрішньо погодженого норма

робленню юридичних норм у

тивного акта (Основ , Кодексу) ,

формі положень законодавчих

який

актів з метою встановлення на

своєрідність і зміст відповідного

л ежного

правопорядку

підрозділу системи права»

суспільстві»

[18, с . 9] .

в

Проте сама

с.

виражає

юридичну

[1 ,

105, 106].

категорія «законодавча техніка»

В українській юридичній ен

-це сукупність прийомів , засобів ,

циклопедичній літературі під цим

сп особів , правил найбільш вда

поняттям прийнято розуміти

лого викладення норм у норма

спосіб упорядкування законодав

тивно-правових актах законодав

ства , забезпечення його систем

чого характеру, що у свою чергу,

ності й узгодженості , одну з форм

стосується не тільки кодифікації

систематизації законодавства , в

з аконодавства, але й поточного

процесі якої до проекту створю

зд і йснення законотворчої діяль

ваного акта включаються чинні й

н ості . Разом з тим результатом

нові норми , які вносять зміни в

кодифікації стають не тільки акти

регулювання

законодавчого характеру, а й

суспільних відносин . У міжна

nідзаконного (статути , правила ,
ін струкції та ін.), що дозволяє ве-

родній поліцейській енциклопедії
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певної сфери

тлумачиться

як
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найбільш складна й досконала

жать до змісту однієї чи декіль

форма систематизації законодав

кох юридичних норм і потребують

ства , основним завданням якого

уніфікації. Основною їІ метою є

є внутрішнє опрацювання норма

впорядкування окремих юридич

тивного матеріалу

них норм, часткова ліквідація чин

[15,

с.

282].

А ось як трактує цю правову

них нормативно-правових актів з

категорію О.Я. Рогач: На його

одного й того самого питання зав

думку «кодифікація законодав

дяки

чому

зменшується

їх

ства- це така форма системати

кількість . Способом консолідації

зації, в процесі якої чинні норма

є елементарна систематизація

тивні акти в певній сфері суспіль

і снуючої нормативно-правової

них відносин зазнають докорінної

бази . Результатом виступає упо

переробки, створюються нові зве

рядкування джерел права без

дені акти, що регулюють ту чи

зміни їх змістового наповнення.

іншу важливу галузь суспільних

Предметом же кодифікації слу

відносин»

жить система юридичних норм,

[19,

с.

20].

У юридичних джерелах

тобто інститут, галузь , система

неоднозначно вирішувалася

законодавства. Метою цієї проце

проблема розмежування таких

дури є формування положень

понять , як кодифікація і консолі

сукупності юридичних норм у

дація нормативно-правових актів.

рамках інститутів, закріплення

Підвищена увага науковців до

галузевої структури законодав

зазначених понять пояснюється

ства. Способом кодифікації є

тим , що вони, по-перше, є різно

інституційна, галузева, комплек

видами систематизації законо

сна систематизація . В результаті

давства , а по-друге , їхнім резуль

кодифікації розвивається й підви

татом стає прийняття нового нор

щується ефективність законодав

мативно-правового акта .

ства

[9 , с. 74,75].

На сьогоднішній день розме

А.С . Сомінський інтерпрету

жування цих понять відбуваєть

вав консолідацію як прийом , що

ся шляхом визначеності з пред

застосовується при інкорпорації

метом , метою , способами , засо

законодавства. Зокрема , він

бами і результатами останніх.

підкреслював , що від кодифікації

Автори наукової монографії «Ко

консолідація відрі зняється тим,

дифікація законодавства : теорія,

що при ній не вноситься нічого

методологія, техніка» зазнача

нового в регулювання суспільних

ють, що предметом консолідації

відносин. Ця властивість остан

є близькі за змістом положення

ньої зберігається й у випадках,

кількох нормативних актів одна

коли їІ результатом є правові акти

кової юридичної сили, які нале-

на взірець кодексів . З його погля-
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це особливий

тематизації певної галузі законо

вид або спосіб зовнішньої оброб

давства, тому що не всі галузі

ки законодавчих матеріалів [Цит.

підлягають кодифікації. Адже пе

за

редусім має бути накопичено

ду, консолідація

13,

с.

-

124].

Отже , розмежування таких

значний нормативний матеріал та

по нять як «інкорпорація» й «ко

опрацьований понятійний апарат

дифікація», З ОДНОГО боку, і «КОН

стосовно цієї галузі (візьмемо за

з

приклад хоча б спроби проведен

другого має достатньо важливе

ня кодифікації соціального й ви

теоретичне і практичне значення,

борчого законодавства). Разом із

оскільки дозволяє виокремити

тим найбільш досконалою фор

головні особливості тієї чи іншої

мою систематизації, як вбачаєть

форми , ·п недоліки, що, у свою

ся, є прийняття кодексів (тобто

чергу, дозволяє оптимізувати ро

кодифікація), що свідчить про

боту з упорядкування системи

високий рівень розвитку тієї чи

СОЛіДаЦіЯ» й «кодифікація»

-

законодавства. Відмежування

іншої галузі права, про чітко виз

однієї із зазначених форм від

начені предмет, метод , спосіб ,

ін ших дасть можливість уповно

завдання і принципи регулюван

важеним органам державної вла

ня законодавства в їі межах . Од

ди визначитися з тим , яку саме

нак, як і кожна наукова думка, ця

форму доцільно обрати при сис-

теж потребу полеміки .
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Національна юридична академія України
імені Ярослава Мудрого, м. Харків

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ОРГАНІВ
ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ

Право органів місцевого са

вих осіб. Шляхом видання акта

моврядування видавати норма

орган місцевого самоврядування

тивно-правові акти є однією з

вирішує те чи інше питання , що

найважливіших гарантій їх діяль

виникає в процесі його діяльності

ності й формою реалізації прин

в інтересах територіальних гро

ципу правової автономії місцево

мад.

го самоврядування. Нормативно

Змісту, значенню , формам і

основна юридич

юридичній природі нормативних

на форма реалізації завдань і

актів місцевих рад правознавця

функцій цих органів та їх посадо-

ми радянських часів приділяло-

правові акти

-
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ся достатньо уваги . Це поясню

що видаються органами та поса

валося тим, що ці акти , як і інші

довими особами місцевого само

управлінські рішення, були клю

врядування в основному шляхом

човими питаннями, які вимагали

дослідження й виявлення їх юри 

активних і поглиблених дослід

дичних властивостей .
Правові норми створюються

жень .

Інтерес до дослідження нор

територіальними публічними ко

мативних актів органів місцевого

лективами . Р і шен н я колективу,

самоврядування значно посилив

прийняте шляхом референдум у,

ся в останні роки у зв'язку з про

акти держави , територіальної ав 

голошенням незалежності Украї

тон омІї, місцевого самоврядува н

ни , прийняттям Конституції, а зго

ня можуть бути нормативними

цом і низки законів, що так чи іна

або ненормативними . Територі

кше стосувалися сфери місцево

альні публічні колективи створю

го самоврядування , зокрема , до

ють правові норми з використан

корінно

змінили

статус

цих

ням «своєї влади» в межах влас

органів, у тому числі й перелік їх

них повноважень

функцій, повноважень тощо .

мають особливий характер . З од

[12 , с. 42] , які

Окремі аспекти даної пробле

ного боку, є внутрішні норми , що

матики висвітлювалися в роботах

встановлюються кожним колекти

0 .8. Батанова, М.С . Бондаря ,

вом (його органами) для себе й

МЛ. Воронова, В.М . Горшеньова,

діють , як правило, на території

Р.С . Павловського, М . В. Цвіка

останнього . Наприклад, Верхов

[Див .:

1; З ; 4; 6; 8; 1З] та інших

на Рада України прийняла Кон 

науковців. Однак потребують по

ституці ю , норми якої поширюють

дальшого дослідження й вирі

ся на територію вс і єї держав и.

шення питання , пов'язані з відсут

Органи місцевого самоврядуван 

ністю закону, який містив би де

ня

фініцію й основні характеристи

діють лише на підвладній їм те

затверджують

статути ,

що

ки нормативно-правового акта , а

риторії . З другого

також законодавчо визначеної

ють загальний характер , тобто

і єрархії нормативно-правових

поширюються на всіх осіб , на ус

актів органів місцевого самовря

танови , орган ізації, що знаходять

дування , що досить часто призво

ся на території даного колективу.

дить до конфліктів при їх вико

Од н ак їх д і я обмежується обся 

нанні та до появи деяких інших

гом повноважень відповідни х

проблем .

органів. Отже , ці норми можуть

Завдання даної статті поля

- такі акти ма

мати територіально-універсаль

гає в з ' ясуванні природи й сут

ний і одночасно предметно обме

ності нормативно-правових актів ,

жений (за сферами в ідання ) ха-
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рактер

[14 , с . 127-128].

ньо населенням шляхом рефе

Правила , які встановлюють

рендуму, а також уповноважени

ся та кими колективами , характе

ми на те органами останньої .

ри зуються низкою спільних рис ,

Нормативна регламентація в му

серед яких :

ніципальному територіальному

правові норми, що на

публічному колективі характери

відміну від неправових регулю

зується низкою особливостей ,

(1)

ють найважливіші для територі

пов ' язаних зі специфікою органі

ального публічного колективу

зації органів влади на місцевому

суспільні відносини ;

рівні.

порядок, способи закріп

Територіальну основу місце

лення й форма їх вираження сут

вого самоврядування в Україні

(2)

тєво відрізняються від процедур,

становить адміністративно-тери

у результаті яких створюються

торіальний устрій держави : об

інші норми

ласті , райони , міста , райони в

норми моралі, зви

-

містах , селища й села . Міста Київ

чаї тощо ;

(З) специфічними є засоби

і Севастополь мають спеціальний

забезпечення цих актів (викори

статус і є самостійними адмініст

стовуються юридичні засоби , в

ративно-територіальними одини

тому числі суд) ;

(4) з

метою покарання поруш

цями . Відповідно до Конституції
України в Автономній Республіці

ників норм і попередження пору

Крим діє система територіальної

шень застосовуються особливі

автономії в особі їІ Верховної

форми впливу, які є переважно

Ради й Ради міністрів . Питання

примусовими

місцевого самоврядування нале

[5 , с . 339].

Норми права приймаються на

жать до виключної компетенції

кожному з рівнів територіальних

Укра·Іни, але їІ законами Авто

публічних колективів для впоряд

номній Республіці можуть бути

кування тих сфер суспільних

делеговані певні повноваження в

відносин , у яких такі норми є

цій сфері .

найбільш необхідними й ефек

В адміністративно-територі

тивними з урахуванням предметів

альних одиницях України систе

відання . Предмети відання тих чи

ма органів м і сцевого самовряду

ін ших колективів визначаються їх

вання створюється на 2-х рівнях.

основоположними документами ,

Перший становлять сільські , се

а нижчих

-

актами вищих . Для

врегулювання найважливіших

сусп ільних відносин у країні опе
рують нормами держави , які мо

жуть створюватися безпосеред-

лищні , міські , а також районні в
місті ради ( в раз і їх створення),
які представляють територіальні
громади сіл , селищ , міст, районів
у містах . Другий рівень- обласні
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й районні ради , які представля 

вого самоврядування , є прояво м

ють спільні інтереси територіаль

влади народу, а також одн і єю із

них громад сіл , селищ, міст, оскіль

засад конституційного ладу, в цих

ки законодавство не визнає існу

актах відчувається не лише « вла

вання обласних і районних гро

да авторитету» м ісцевого само

мад

[9, с. 6, 8-1 0].

врядування , а й авторитет, сил а

Відповідно до положень Кон

влади муніципальної як особли

ституції вирішення питань місце

вої публіч н ої , що перебуває в

вого значення здійснюється тери

межах єдиної системи народов

торіальними громадами , їх орга

ладдя

[3, с . 168].

н ами й посадовими особами у

З метою впорядкування зн ач

формах і способом , визначених

ної кількості акті в , виявлення їх

нею . Це можуть бути дії , рішен

загальних і конкретних озна к,

н я , які оформлюються у виді актів

особливостей , місця й рол і в ре

уповноважених на те органів або

гулюванні суспільних відноси н

їх посадових осіб. Шляхом видан

запропонуємо їх класифікацію.

ня актів реалізується компетенція

Класифікувати акти місцево го

відповідного суб ' єкта.

самоврядування можна за :

В.В. Кравченко і М.В . Пітцик

дами ;

(2)

(1)

в и

суб ' єктами прийняття ;

під актами місцевого самовряду

(З) підставами прийняття ;

вання розуміють владний припис

рядком прийняття ;

(5) дією

(4) по
в про

й ого уповноваженого суб ' єкта ,

сторі й часі ;

який відповідно до закону регу

змістом та особливостями відно

(6 ) характером ,

л ює відносини у сфері останньо

син , що підлягають регламенту

го шляхом закріплення, зміни чи

ванню .

скасування правових норм . Реа

За видами акти місцевого са

лізація права приймати акти в

моврядування поділяються на

цаному випадку є засобом само

рішення , накази , розпорядженн я ,

ре гуляції територіальної громади ,

висновки й рекомендації. Відпо

с истеми місцевого самовряду

відно до положень Конституції й

вання

Закону «Про м і сцеве самовряду

[7 , с . 129].

Аналізуючи юридичні власти

вання в Україн і » рішення прийма 

вості досліджуваних аюів, М.С . Бон

ють територ і альн і г ромад и н а

дар , у свою чергу, також наголо

місцевому референдумі , за гальн і

шує на їх публічно-владній при

збори громадян , ради , виконавчі

роді . Вони хоча й недержавн і,

комітети рад

-

сільської, селищ

однак виходять від муніципальної

ної, міської, районної в місті в разі

влади . З урахуванням того , що

їі створення . Голова сільської ,

муніципальна влада реалізуєть

селищної, міської , районної , об

ся за допомогою системи місце-

ласної , районної в місті ради
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видає розпорядження . Постійні

хований на багаторазове застосу

комісії рад готують висновки й

вання

[15, с. 717]. Ці ознаки вла

рекомендації , за результатами

стиві

й

громадських слухань вносяться

органів і посадових осіб місцево

п ропозиції.

го самоврядування . Вони вида

Згідно зі ст.

нормативним

актам

Конституції

ються останніми з метою вико

ор гани місцевого самоврядуван

нання покладених на них завдань

н я в межах повноважень , визна

відповідно до визначеної законо

чених законом , приймають рішен

давством компетенції. Серед та

ня , які є обов'язковими до вико

ких актів найпоширенішими є по

нання на відповідній території.

ложення , інструкції й правила .

144

Дане положення деталізується в

Наприклад , п.

зазначеному вище Законі, в ст.

59

ту Харківської міської ради виз

якого

не

начає такі основні види норматив

зазначається

право

тільки органів місцевого самовря
дування , а й їх посадових осіб
видавати правові акти

[9, с . 70] .

До актів цих органів та їх по
садових осіб можна віднести ста

5 ст. 28 Регламен

но-правових актів :
а) положення , що встанов
лює структуру та функції певного

органу або

форми

й

умови

здійснення певної діяльності ;

тути територіальних громад , рег

б) порядок , який установлює

ламенти місцевих рад , рішення

процедуру застосування акта за

рад , розпорядження сільських ,

конодавства чи власного акта або

селищних і міських голів , рішен

визначає

ня виконавчих комітетів місцевих

здійснення діяльності ;

форми

й

умови

рад , накази керівників управлінь

в) інструкцію , яка встановлює

і відділів сільських , селищних ,

процедуру застосування акта за

міських рад тощо . Серед актів

конодавства чи власного акта або

органів і посадових осіб місце

функції, права й обов ' язки окре

вого самоврядування провідне

мих підрозділів і посадових осіб

місце займають нормативні

міської ради;

акти .

У загальній теорії права під

г) правила , які містять узгод

жене поєднання правил поведін

нормативно-правовим актом ро

ки службовців , громадян , установ

зуміють офіційний письмовий до

та організацій у певній сфері

кумент, який : (а) приймається

[Див .:

уповноваженим суб'єктом; (б) спря

10].

Досліджуючи специфіку нор

мований на регулювання суспіль

мативних актів органів місцевого

них відносин шляхом встанов

самоврядування , О . Ф . Скакун

лення прав та обов ' язків для не

зазначає , що це

визначеного кола осіб ; (в) розра-

який видається цими органами в

о

-

акт-документ,
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межах їх компетенції. Він містить

місцевого самоврядування є

норми права, обов ' язкові для на

свідченням довіри держави до

селення самоврядних територій ,

локальної демократії, що завдя

а також організацій та установ , які

ки такій локальній нормотворчості

д іють у межах цих територій. Цей

з'явилась реальна можливість

правовий акт становить собою :

найбільш повного врахування

а) письмовий документ, який має

інтересів територіальних громад

особливу форму вираження

(2 , С . 99).

інформації, що міститься в ньо

О.В . Батанов відзначає, що

му ; б) офіційний правовий доку

статут є основним пріоритетним

м ент, що приймається в межах

нормативно-правовим актом те

в

риторіальної громади , а також

порядку, встановленому законом

своєрідною комунальною консти

і регламентом останнього . Його

туцією на території функціонуван 

ознаки : (а) має цільову орієнта

ня відповідної громади . Він пояс

п овноважень

ц ію

певного органу

в концентрованому виді

нює це тим , що даний правовий

в і дображає місцеві інтереси;

документ має низку специфічних

-

( б) регулює суспільні відносини

рис :

за допомогою правових норм і

суб'єкта (територіальної грома

приписів; (в) забезпечується си

ди), який встановлює статут або

пою державного примусу [11, с.

від імені якого він приймається ;

96].

Центральне місце в системі
нормативних актів органів та по

(2)

(1)

наявність особливого

його установчий характер ;

(З) повне і всеохоплююче право

садових осіб місцевого самовря

ве регулювання;

цування займають статути тери

дична сила щодо інших локаль

(4)

вища юри

торіальних громад сіл, селищ ,

них актів , які приймаються безпо

м іст. У них можуть бути деталізо

середньо територіальною грама

ван і конституційні й законодавчі

цаю або в системі органів місце

приписи з питань: а) вибору форм

вого самоврядування та їх поса

сповіщення громад про роботу

дових осіб ;

органів самоврядування ; б) участі

для подальшої локально"!" нор

(5)

відповідна основа

членів громади в їх діяльності;

мотворчості;

в) організації роботи органів
місцевого самоврядування та їх

док прийняття статуту, внесення

(6) особливий поря

посадових осіб; г) створення

є одним з правових засобів , що

до нього змін і доповнень ;

(7)

він

різноманітних комісій ; д) структу

забезпечують реалізацію само

ри виконавчих органів і розподі

стійності місцевого самовряду

пу повноважень між ними та ін .

вання

[1 , с . 39].

М . О . Баймуратов стверджує ,

Таким чином , можемо підсу

що надання такого права органам

мувати , що нормативно-правові
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акти органів і посадових осіб

місцевого самоврядування

вирішених проблем у сфері нор

- це

мотворчої діяльності органів

прийняті в установленому по

місцевого самоврядування та їх

рядку підзаконні владні рішення

посадовців.

уповноважених на те органів і

Подальші дослідження в заз

посадових осіб, що містять нор

наченій царині потребують : а) роз

ми права, за допомогою яких са

криття сутності правової форми

мостійно вирішуються питання

роботи органів місцевого само

місцевого значення.

врядування; б) виявлення спе

Кількість таких актів за ос
танні роки значно зросла, що
свідчить про підвищення ролі
місцевого самоврядування в сус
пільно-політичному житті України.
Разом із тим зростає й число не-

цифічних рис технології нормот
ворчого процесу в цих органах;

в) з'ясування причин недостат

ньої ефективності нормотворчої
діяльності й висунення пропо
зицій з їі вдосконалення.
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при кафедрі екологічного права

Національна юридична академія України
імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МИСЛИВСТВА В УКРАЇНІ
Мисливство- один з найдав

ничої та іншої діяльності , а у ви

ніших видів користування тварин

падках, передбачених законодав

ним світом , який не втратив сво

ством ,

го значення й сьогодні. Зараз

Спеціальне природокористуван

-

на пільгових умовах.

воно набуло більш спортивного

ня, за загальним правилом ,

напрямку й розглядається як вид

в ' язано із закріпленням відповід

рекреації, активного відпочинку і

них природних ресурсів за конк

спосіб спілкування з природою .

ретними

Разом із тим мисливство зали

[4,

шається одним з видів діяльності,

с.

по

природакористувачами

70, 71].

Законом України «Про тва

що забезпечує отримання засобів

ринний світ» від

для існування людини й товарної

NQ 2894-111

13 грудня 2001

р .,

першим серед видів

продукції для мисливського гос

спеціального

подарства.

об'єктів тваринного світу визна

Конституцією України

використання

(ст.1 З)

чено мисливство, яке здійснюєть

кожному громадянину надається

ся шляхом добування диких звірів

право користуватися природними

та птахів, які перебувають у стані

об'єктами власності Українського

природної волі або утримуються

народу згідно з чинним законо

в напіввільних умовах у межах

давством . Чинне екологічне зако

мисливських угідь і які можуть

нодавство розрізняє природоко

бути об ' єктами полювання

ристування загальне і спеціаль 

2002. - NQ 2. -Ст. 47].

[7 ;

не. Для спеціального використан

Вітчизняними правознавцями

ня природних ресурсів громадя

досл ідженням у сфері правової

нам , підприємствам , установам

регламентації мисливства при

та організаціям надаються у во

ціляється значна увага. Крім мо

лодіння , користування або орен

нографій , наукових статей тощо

ду природні ресурси на підставі

створено значну кількість мис

спеціальних дозволів, зареєстро

пивськознавчої спеціальної літе

ваних у встановленому порядку,

ратури , що має велику наукову й

за плату для здійснення вироб-

практичну значимість для право-
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вого регулювання мисливства .

(б) тільки в межах спеціально

Разом з тим , треба підкреслити ,

визначених територій (мисливські

що сучасні наукові напрацюван

угіддя) та в чітко встановлений

ня в більшості порушують питан

період часу (мисливський сезон) ;

ня адміністративно-правової охо

(в) лише регламентованими спо

рони тваринного світу та юридич

собами й за допомогою дозволе

ної відповідальності . Однак і до

них знарядь (мисливська вогне

нині бракує комплексного моно

пальна й холодна металева

графічного дослідження , яке було

зброя) ; (г) виключно фізичними

б присвячено проблемам однієї з

особами , спеціальна фауністич

найважливіших (в екології) галузі

на правосуб'єктн ість яких повин

мис

на бути підтверджена відповідни

ливству і яке фунтувалсея б на

ми документами (мисливський

н ародного господарства

-

засадах нового законодавства

квиток, карта обліку добутої ди

України з урахуванням екологіч

чини й картка порушень правил

них пріоритетів у розвитку суспіль

полювання) і які мають право на

ства , міжнародних норм і стан

цобування диких тварин , на

дартів у взаємодії українського

явність чого засвідчується спеціаль

суспільства з живою природою.

ним

Це й обумовило звернення авто

відстрільна картка) , що видаєть

ра даної статті до вивчення цьо

ся виключно користувачами мис

го питання .

ливських угідь

ДОЗВОЛОМ

(ліцензія ,

[8, с. 89-91 ].

Окремі науковці звертали

МЛ . Волик аргументував вис

увагу на вивчення проблем удос

новок про конституційність полю

коналення використання об 'єктів

вання- спеціального використан

тваринного світу. Так, П . В. Тихий

ня об'єктів тваринного світу [З,

визначив мисливство як урегу

с.

льовану законом діяльність , що

тним відповідно до чинного зако

6]. На нашу думку,

більш корек

полягає у намаганні добування

нодавства є визначення , що пра

(кваліфікуюча ознака) й самому

во мисливства як першого із видів

добуванні окремих видів ссавців

спеціального використання тва

і птахів , які в установленому за

ринного світу є правом конститу

коном порядку віднесені до кате

ційним . Це дає п ідстави вважати

горії мисливських (мають пози

ЙОГО ОДНИМ З ОСНОВНИХ, найбіЛЬШ

тивну економічну цінність) , а та

поширених і значущих видів ко

кож які перебувають у стані при

ристування тваринним світом , а

родної волі , і що зд і йснюється :

значить , і таким , здійснення яко

(а) для задоволення матеріаль

го зумовлює більш детальну пра

них (економічних) потреб грома

вову регламентацію порівняно з

дян та народного господарства ;

іншими видами .
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Необхідність правового регу

дичини» від

2

серпня

лю вання відносин мисливства

Германії

сьогодні є гострою проблемою не

ливський закон від

nише з точки зору реалізації пра

-

2002

р. ; в

Федеральний мис

29 листопада
1952 р. Аналогічні закони прий

ва на цей вид використання

няті також у Японії та інших краї

об'єктів тваринного світу. В ос

нах світу. У

танні

2007

р. внесено на

15-20 років держава не має

розгляд Думи проект Федераль

жодної наукової програми, яка б

ного закону «Про мисливство й

стосувалася проблеми зміни аре

мисливське

алів і чисельності копитних (бла

Російській Федерації.

господарство»

в

городного оленя, лося, козулі

Сучасне українське законо

європейської, муфлона, зубра),

давство містить детальне право

хутрових видів, не тільки завдя

ве регулювання мисливства як

ки флуктуації (коливанню) попу

виду спеціального використання

ляційних чинників, а у зв'язку з

тваринного світу. Важливим є те,

господарсько ю діяльністю кори

що з прийняттям Закону України

стувачів мисливських угідь. Бра

«Про мисливське господарство

кує також математичного аналізу

показників як абсолютного, так і

та полювання» від 22 лютого
2000 р . , NQ1478-III правова регла

відносного обліків

[2, с. 134-1 36].

ментація існуючих у галузі мис

Ось чому забезпечення права на

пивства суспільних відносин

мисливство нерозривно пов'яза

уперше в історії України ~рун

но із завданням удосконалення

тується на .відповідному спеціаль

системи правових гарантій охоро

ному законі, яким визначено пра

ни і збереження живої природи й

вові , економічні й організаційні

забезпечення екологічної безпе

засади діяльності юридичних і

ки.

фізичних осіб у галузі мисливсь

Досвід іноземних держав,

кого господарства й полювання ,

зокрема, низки країн Європи,

забезпечено рівні права всім ко

свідчить про досить широке зас

ристувачам мисливських угідь у

тосування практики законодавчо

взаємовідносинах з органами

го врегулювання мисливства .

державної влади щодо ведіння

Так, основним законом, що рег

мисливського

господарства ,

ламентує полювання й ведіння

організації охорони , використан

мисливського господарства у

ня й відтворення тваринного світу

Франції є Закон про мисливство
від 26 липня 2000 р .; у Польщі діє

[7; 2000. - Ng 12. -

закон «Мисливське право» від

1З

пізації на практиці вимог законо

за

давства про використання мис

кон «Про мисливство й захист

ливських тварин ставить перед

жовтня

1995

2008/99

р.; в Болгарії

-

Ст.

442].

Необхідність поступової реа
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вдоскона

цій царин і сусп ільних відносин і

л ення системи правових гарантій

н аближається до вимог, п р и йнят

охорони і збереження живої при

них у всьому цивіл ізованому світі.

цержавою завдання

роди , правового регулювання цих

Водночас і снуюче законодав

відносин і правозастосовчої прак

ство про мисливство не є доско

тики

с . З] . А це , у свою чергу,

налим і , вважаємо , потребує змін.

викликає необхідність внесення

Треба також зауважити , що деякі

[3,

зм і н у чинне законодавство .

З моменту прийняття зазна

його суттєві положення не вико

нуються .

На думку окремих

ченого Закону до нього внесено

юристів-екологів , це породжує

зміни й доповнення Законами

потребу у відповідних наукових

України від 7 лютого 2002 р .,
N23053-lll [1 ; 2002. -N229. -Ст. 198],
від 15 травня 2003 р ., N2762-IV [1 ;
2003. - N2 ЗО. -Ст. 247], від 11
л ипня 2003 р. , N21122-IV [1.; 2004.
- N2 7. - Ст. 58] , від 20 квітня
2004 р., N21695-IV [1 ; 2004. - N2 32.
-Ст. 391].

дослідженнях , за допомогою яких

На розгляд Верховної Ради

мають бути визначені шляхи й

засоби і способи вирішення існу
ючих і постійно виникаючих еко

логічних і соціальних проблем
с.

[3,

3].
Якщо порівняти положення

Закону України «Про мисливське
господарство

та

полювання»

України подано низку законопро

(далі

ектів , якими передбачається вне

рального закону РФ «Про мис

сення змін до чинного Закону Ук

пивство й мисливське господар

-

Закон) з проектом Феде

раїни «Про мисливське господар

ство» , які складаються з 7-ми

ство

розділів , що майже співпадають

та

полювання»

з

метою

сприяння раціональному викори

за назвами, то цілком очевидною

станню й відтворенню мисливсь

є їх схожість за змістом і структу

ких тварин, удосконалення дер

рою . Проте український Закон

жавного контролю й запобігання

містить майже вдвічі більше ста

зловживанням у сфері мисливсь

тей , що свідчить про детальнішу

кого господарства й полювання ,

правову регламентацію суспіль

розширення повноважень органів

них відносин в Україні в царині

м і сцевого самоврядування в цій

мисливства . Однак вбачається,

галуз і та і н .

що в ньому деякі питання зали

Отже , сучасний рівень право

шилися поза увагою законодав

в ого регламентування мислив

ця , а тому потребують відповід

ства в Україні в цілому забезпе

ного врегулювання . До них мож

чує потреби суспільства в окрес

на віднести розширення завдань

ленні правових , економічних та

Закону, визначених у його преам

організаційних засад діяльності в

булі , передбачивши збереження
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біологічного розмаїття екологіч

або з каnканами та іншими зна

них систем і забезпечення рівних

ряддями добування звірів і птахів ,

прав не лише всім користувачам

або з собаками мисливських

м исливських угідь , а й мислив

порід чи ловчими зв і рами й пта

ця м, а також дотримання націо

хами , або з продукцією полюван

н альних мисливських традицій .

ня , а також (б) перебування ос іб

У ст.

1

цього Закону не розк

на дорогах загального користу

рито значення терміна «мисли

вання з продукцією полювання

вець» ,

або з будь-якою зібраною розчох

а ПОНЯТТЯ

«ПОЛЮВаННЯ»

тлумачиться як дії людини, спря

леною стрілецькою зброєю .

мовані на вистежування, пере

У процесі аналізу вказаних

слідування з метою добування і

положень Закону, виникають за

саме добування (відстріл, відлов)

питання:

мисливських тварин, що перебу

-яка причина того , що , прак

вають у стані природної волі або

тикуючи терМіН «ПОЛЮВаННЯ» , за

тримаються в напіввільних умо

КОНОДаВеЦЬ говорить про дії лю

вах.

дини, а зазначаючи , що саме при

Відповідно до ст.

12

Закону

право на полювання в межах при

рівнюється до полювання ,

про

дїі осіб;

-

з начених для цього мисливських

угідь мають громадяни України,

-

чи відносить закодавець

людину, зазначену в ст.

які досягли 18-річного віку, одер

1, та осі б ,
указаних у ч . З ст. 12, до мис

жали в установленому порядку

ливців ;

дозвіл на добування мисливських

-

чи вважається мисливцем

тварин та інші документи, що зас

особа, яка має право на полюван

відчують це право . Полювання з

ня згідно з частинами

1 і 2 ст. 12

використанням вогнепальної

за умови , що вона не здійснює

мисливської зброї дозволяється

дій , які за ст.

лише особам , які в установлено

які за ч. З ст.

му порядку одержали дозвіл орга

до нього;

1 є полюванням або
12 прирівнюються

ну внутрішніх справ на право ко

-чи вважається мисливцем

ристування цією зброєю . Статтею

особа , яка не має права на по

1З регламентовано здійснення

пювання згідно з частинами

nолювання іноземцями.

ст.

ся : (а) перебування осіб у межах

1і2
12, але здійснює ді ї, як і за
ст. 1 є полюванням або відповід
но до ч . З ст. 12 прирівнюються

мисливських угідь , у тому числі на

до нього ;

До полювання прирівнюєть

nольових і лісових дорогах (крім

-

чи вважається мисливцем

доріг загального користування), з

особа , яка здійснює дії, які відпо

будь-якою стрілецькою зброєю

відно до ст.

2008/99
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кваліфікуються як
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Важливим, на нашу думку, є

незаконне полювання;

чи прирівнюється до полю

законодавче закріплення пере

вання перебування осіб з продук

важного права громадян на полю

-

цією полювання або з будь-якою

вання в мисливських угіддях, на

зібраною розчохленою стрілець

ближених до місць їх постійного

кою зброєю на будь-яких дорогах

проживання, що могло б стати

загального користування чи лише

одним з критеріїв, необхідних для

в межах мисливських угідь;

користувачів мисливських угідь

-

чи можуть полювати на те

при виконанні обов'язку щодо

риторІ! України особи без грома

недопущення до полювання мис

дянства і на підставі яких доку

ливців чисельністю, що переви

ментів?

щує пропускну спроможність цих

У Законі досить детально ви

угідь. Удосконалення потребує

писано (а) заборони щодо полю

також ст.

вання, (б) які дії кваліфікуються

рядку надання в користування

як незаконне полювання і (в) за

останніх. Законом не визначено

які дії наступає юридична відпо

й максимального строку надання

відальність.

мисливських угідь у користуван

22

Закону стосовно по

За адміністративно-правови

ня, що є невиправданим і на прак

ми актами одним із заходів охо

тиці може сприяти зловживан

рони тваринного світу є бороть

ням.

ба з браконьєрством. Під цим

Передбачено переважне пра

поняттям мається на увазі неза

во на користування мисливськи

конне полювання в заборонений

ми угіддями для власників і

час у недозволених місцях і за

постійних користувачів земель

бороненими знаряддями та спо

них ділянок, а також користувачів

собами

[6,

с.

222-227].

мисливських угідь, які продовжу

З урахуванням цього тракту

ють строк користування ними. У

вання дії, що за Законом кваліфі

той же час не регламентується

куються як незаконне полювання ,

порядок, за яким визначається

слід вважати браконьєрством.

суб'єкт, який має таке право , й не

Однак законодавчого тлумачення

передбачено порядку надання

цей термін не має . Як вбачаєть

мисливських угідь, якщо на це

ся , використання й визначення

претендують декілька суб'єктів,

категорії «браконьєрство» в За

які за Законом не мають на це

коні сприяло б посиленню ефек

переважного права. Доцільно, як

тивності його дії, спрямованої на

видиться, законодавчо закріпити

запобігання незаконного полю

обов'язкове проведення конкур

вання та інших порушень у сфері

су на отримання права користу

мисливства .

вання такими угіддями з папе-
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реднім оголошенням про це у за

мельних ділянок.

собах масової інформації й у ме
режі Інтернет.

нова вважають , що причини , які

Однією з підстав припинення
цього права ст.

В . Ю . Вовченко , М . О . Малева

23

називає при

негативно впливають на ведіння
мисливського господарства , на

пинення діяльності юридичних

самперед базуються на законо

осі б , яким надано в користуван

давчих земельних відносинах , за

н я мисливські угіддя. Зазначена

якими власниками землі є юри

норма не узгоджується із цивіль

дичні й фізичні особи , діяльність

ним законодавством , що регулює

яких пов'язана із сільським госпо

п орядок припинення юридичної

дарством . Ці власники (пайщики)

особи . Так , у ст.

ЦК України

практично не сприяють ведінню

передбачено припинення юри

господарства мисливського й у

дичної особи , а не припинення їі

більшості своїй практично пору
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діяльності. Разом із тим закон

шують Закон України «Про мис

окреслює шляхи припинення і

ливське господарство та полю

юридичної особи (злиття, при

вання»

єднання , перетворення) , які , з

такого негативного впливу мож

нашого погляду, не обов'язково

ливо лише за умови створення

[2 ,

с.

134-136].

Уникнути

повинні мати наслідком припи

розширеної цілісної системи рег

нення права користування мис

ламентування відносин мислив

ливськими угіддями , оскільки в

ства (правового режиму полю

таких випадках до нової юридич

вання) , яка забезпечить охорону

н ої особи переходять усе майно,

життя й здоров 'я людей і тварин

всі права й обов'язkи попередньої

ного світу, окремий порядок ви

юридичної особи .

никнення й виконання прав та

Законодавством взагалі не

обов'язків учасників цих відносин ,

передбачаються можливості на

оптимально поєднає інтереси

дання права користування мис

особи, суспільства й держави

ливськими угіддями фізичним

с.

[5,

200-203].

особам- підприємцям, що, гадає

Наукове осмислення й законо

м о , є суттєвою прогалиною особ

давче закріплення окреслених про

пиво в Законі , зважаючи на те , що

блем , на нашу думку, сприятиме

вони можуть бути власниками

вдосконаленню правового регулю

або користувачами певних зе-

вання мисливства в Україні.

Список літератури: 1. Відомості Верховної Ради України . 2. Вовченко В. Ю. , Домніч В. І. ,
Малеванова М. О. Наукове n ідфунтя реформування ведення мисливського госnодарства в
Украї н і відnовідно до Указу Президента «Про невідкладні заходи у сфері збереження , відтво
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11 В існ.

Запорізьк . нац. ун-ту : Юрид . науки . - Запоріжжя : ЗНУ,

2005. - С . 134-136. 3. Волик МЛ.

Правове регулювання полювання в Україні (на матеріалах південного регіону України) : Авто
реф . дис .... канд . юрид . наук :

12.00.06. - 0 ., 1997. - 23 с. 4. Конституція України : Науково

практичний коментар І В . Б. Авер 'янов, О. В . Батанов, Ю.В. Баулін та ін.
цім «ІН Юре» ,

-

Х .: Право ; К.: Вид .

2003. -808 с . 5. Онищук 0 .0. Адміністративно-правов і аспекти режиму полю

вання в Україні

11 Адміністративне

право і процес: шляхи вдосконалення законодавства і прак

ти ки : Зб . матер . наук. -практ. конф . (Київ ,

22 груд . 2006 р . ) . - К.: Київ . нац . ун-т внутр . справ ,
2006.- С . 200-203 . 6. Онищук О. О. Тваринний світ як об ' єкт адміністративно-правової охорони
в ід браконьєрства 11 Держава і право : Юрид . і політ. науки . - Вип . 34. - К.: ІДП НАН України ,
2006. - С . 222-227. 7. Офіційний вісник України . 8. Тихий П.В. Юридичні ознаки мисливства 11

Актуальні проблеми формування правової держави в Україні . (До 50-ї річниці Конвенцїі про
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молодих учених .
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імені Ярослава Мудрого, м. Харків

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ

-

ПОКАЗНИК ЯКОСТІ ОСВІТИ

Стратегічним ресурсом

національного гуманітарного про

поліпшення добробуту людей,

стору, мають посісти центральне

забезпечення національних інте

місце в державному «порядку

ресів , зміцнення авторитету й

денному» . Завдання країни - роз

конкурентоспроможності держа

будова якісно нової національної

ви на міжнародній арені є освіта

освітянської й наукової справи ,

[12 ; 2002. - N216. - Ст. 860]. Не

самодостатньої, добре фінансо

випадково ХХІ сторіччя ЮНЕСКО

ваної й адекватної потребам дер

оголосило «століпям освіти». Від

жави й суспільства

того, наскільки успішно будуть

N215. -

Ст.

[11 ; 2008. -

555].

розвиватися наукова й освітянсь

Незважаючи на деякі розход

ка галузі , залежить у кінцевому

ження в методологічних підходах

підсумку здатність України конку

до визначення місця права на

рувати у світовому співтоваристві

освіту в загальній системі прав та

[9 ,

с.

2].

Освіта повинна (а) мати

свобод громадян , принципово

національний і гуманістичний ха

важпивим є те , що це право зак

рактер і Грунтуватися на культур

ріплено в ст.

н о-історичних цінностях українсь

26 Загальної декла
рації прав людини 1948 р. [4] ,

кого народу, його традиціях і ду

згідно з якою кожна людина має

ховності , а також (б) утверджува

право на освіту. Технічній і про 

ти національну ідею , сприяти на

фесійній освіті належить бути за

ціональній самоідентифікації,

гальнодоступною , а вищій

розвитку культури , оволодінню їі

наково доступною для всіх на

світовими цінностями й загально

підставі здібностей кожного . Вона

- од

пюдським надбанням . У Посланні

має бути спрямована на повний

до Верховної Ради України «Про

розвиток людської особистості й

внутрішнє і зовнішнє становище

збільшення поваги до прав люди

України ,

рік» Президент Ук

ни та основоположних свобод.

раїни наголосив, що загалом пи

Освіта повинна сприяти взаємо

тання науки й освіти , як підвалин

розумінню, терпимості й дружбі
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між усіма народами, расовими й
релігійними групами, діяльності

ту рних.

Відповідно до преамбули За

Організації Об'єднаних Націй

кону України «Про освіту» від

щодо підтримання миру. Конкре

травня

тизуючи цю норму, Міжнародний

- це основа інтелектуального,

пакт про економічні , соціальні й

культурного , духовного , соціаль

23
1991 р., N21060-XII освіта

культурні права, прийнятий ООН

ного, економічного розвитку сус

19 грудня 1966 р. (ратифікований

пільства й держави

Указом Президії Верховної Ради
Української УРСР

[1 ; 1991. N234. -Ст. 451]. Її метою є все

19 жовтня
1973 р. , N22148-VIII) [10], у ст. 13

бистості й найвищої цінності сус

встановлює, що держави , які бе

пільства, розвиток їі талантів,

руть участь у ньому,

визнають

право кожної людини на освіту,

бічний розвиток людини як осо

розумових і фізичних здібностей,
виховання

високих

моральних

яка має спрямовуватись на по

якостей, формування громадян,

вний духовний розвиток індивіда

здатних до свідомого суспільно

й усвідомлення його гідності,

го вибору, збагачення на цьому

зміцнювати повагу до прав люди

під~рунті інтелектуального, твор

ни й основних свобод. Держави,

чого й культурного потенціалу

які беруть участь у цьому Пакті ,

народу, підвищення його освіт

повного

нього рівня , забезпечення галу

здійснення цього права вищу ос

зей економіки кваліфікованими

віту потрібно зробити рівно дос

фахівцями .

визнають,

що

для

тупною для всіх на основі здібно

У матеріалах для підсумкової

стей кожного шляхом вжиття не

колегії «Вища освіта України

обхідних заходів, зокрема, посту

європейський вимір : стан , про

пового запровадження безплат

блеми, перспективи» наголо

ної освіти.

шується , що в сучасному світі

Вважаємо можливим розме

-

значення освіти як найважливі

жувати право на освіту в цілому

шого чинника формування нової

на

якості не тільки економіки, а й

2 послідовних складники -

право на доступ до початкової

суспільства в цілому постійно

освіти і право на одержання се

зростає. Тому проблема підтрим

редньої й вищої освіти. При цьо

ки розвитку освіти й науки є гли

му право на доступ до початко

боко соціальною. Вона належить

вої освіти належить до категорії

до пріоритетних завдань суспіль

громадянських і політичних прав,

ного розвитку, безпосередньо

а право на одержання середньої

пов'язаних із системою націо

й вищої освіти- до категорії прав

нальних інтересів, підвищенням

економічних, соціальних і куль-

якості життя й національної без-
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пеки . Необхідно створити всі умо

який наголосив, що вступ до ви

ви для належного оцінювання

щого навчального закладу- одна

гідності педагога , науковця, інте

з найважливіших подій у житті

лектуала , а не пасивно спостері

nюдини.

гати за процесом маргіналізації

півмільйона школярів, їх батьки й

освіти й науки

[2] . Хоча за чисель

рідні стурбовані проблемою по

ністю населення з вищою освітою

дальшого навчання. Держава зо

Щороку

близько

Україна випереджає такі розви

бов ' язана забезпечити рівний

нені країни, як Великобританія ,

доступ молодих людей до повно

Німеччина , Франція, але безу

цінної та якісної освіти згідно з "іх

мовним є й той факт, що ні зміст,

інтересами , схильностями й не

ні якість навчання в ній ще не за

залежно від майнового статку

довольняють потреб суспільства.

сім'ї, місця проживання , націо

Прийнявши це до уваги і з

нальної належності та стану здо

метою подальшого розвитку осві

ров'я. Потрібно використовувати

ти в Україні, їі інтеграції до євро

всі можливості для соціального

пейського освітнього простору, а

захисту студентів, особливо з

також створення умов для за

числа найменш забезпечених.

безпечення доступу громадян до

Важливим завданням держави є

якісної освіти, утвердження висо

формування професійної еліти,

кого статусу педагогічних праців

виявлення й підтримка найбільш

ників у суспільстві Президент Ук

обдарованої, талановитої студен

раїни в указі «Про невідкладні

тської молоді

[1 З, с. 3].

заходи щодо забезпечення фун

Як справедливо відмічає вчи

кціонування та розвитку освіти в

телька української мови й літе

Україні» від

4 липня 2005 р.,

ратури Українського коледжу

N21013/2005

поставив перед Ка

ім . В. Сухомлинського З . Воєвода,

бінетом Міністрів завдання опра

впровадження незалежного зов

цювати й забезпечити реалізацію

нішнього тестування як загально

заходів щодо здійснення перехо

обов'язкової форми оцінювання

ду до проведення вступних вип

спричинить колосальну перебу

робувань до вищих навчальних

дову насамперед усієї системи

закладів шляхом незалежного

освіти , дасть потужний поштовх

зовнішнього оцінювання досяг

до переорієнтування з роздуван

нень у навчанні випускників зак

ня високих даних у навчанні на

nадів системи загально·; серед

боротьбу за якісну освіту

ньої освіти й передбачити відпо

До цього часу для працівників

[3, с. 5].

відне фінансування зазначених

середньої освіти головним є за

заходів[12; 2005. -N227.-Ст. 1542].

безпечення значної кількості ме

Ми погоджуємося з В.Я. Тацієм ,

далей , грамот, дипломів , відзнак.
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Результатом цього підходу є дег

рою , а значить , не виключено , що

радація й переродження серед

ті , які ще вчора виступали з

ньо'і школи : головною стала циф

гнівними промовами , вже завтра ,

ра , а не результат. Учителі вибо

прийшовши до влади , палко

рювали саме показники , в якийсь

підтримуватимуть цей почин (до

м омент забувши про реальні до

речі , нетривала історія незалеж

сягнення

ності України рясніє подібними

-

ученість , вихованість

прикладами).

і розвиненість школярів .

Доцільність запровадження

Якщо ми будемо продовжува

незалежного оцінювання повин

ти пошуки свого власного , екск

на відповідати євроінтеграційним

пюзивного шляху до процвітання

прагненням нашої країни . Настав

на освітянській ниві , то , в черго

прямує

вий раз ризикуємо лишитися ні з

держава і чи прямує взагалі .

чим на узбіччі світової цивілізації.

час визначитися ,

куди

Якщо маємо бажання в майбут

І це ще далеко не все . До нашого

ньому бути в когорті розвинених

(за деякими даними)

країн світу, то вже зараз слід бу

річного відставання в галузі осві

дувати відносини в царині освіти

ти додадуться наступні десяти

з урахуванням європейських і

ліття . Якщо сьогодні ми вказуємо

20 -

ЗО

світових вимог. При цьому варто

на наявність проблем у якості

скористатися новими освітніми

осв іти , то якщо вже зараз не роз

системами і в першу чергу неза

почнемо ефективних реформ ос

пежним оцінюванням , які відомі

танньої , зокрема , не запровади

в державах Європи достатньо

мо незалежне зовнішнє тестуван

давно й апробовані часом. Спро

ня , то років через

1О

ми будемо

ба ж, уже в який раз будувати наш

констатувати катастрофічну ситу

власний вітчизняний , так би мо

ацію . Не вдаючись до прикладів

вити , «осв ітній велосипед» (як

(а їх безліч), варто наголосити , що

і ноді пропонують деякі політичні

навіть у ті країни , де оцінювання

діячі , які жодного дня не працю

стало звичним явищем ,

на пер

вали в якомусь освітньому зак

ших стадіях його втілення в жит

паді) , є приреченою. Уряду ,

тя також відчували чималі труд

Міністерству освіти і науки Украї

нощі. Однак вони змогли вияви

н и , Українському центру оціню

ти вірність обраному шляху й у

вання якості освіти не треба сум

кінцевому підсумку були віддя

ні ватися щодо правильності ре

чені за це серйозними зрушення

форм , які провадяться , і не зва 

ми як в економічній , так і в соЦальній

жати на часто безпідставну кри

сфері . На даний час у країнах, які

тику з боку політиків . Адже вона

обрали ще років

пов ' язана з політичною кон ' юкту-

вання як ключовий метод оціню-
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вання , ні в кого він не викликає

ти до вищих навчальних закладів .

обурення чи заперечення. Між

До концептуальних ідей і по

і ншим , з інформацією про ко

глядів на стратегію й основні на

пишні проблеми цих держав сто

прямки розвитку вищої освіти в

совно порушеного питання мож

першій чверті ХХІ ст. слід віднес

на ознайомитись на шпальтах га

ти : (а) постійне оновлення змісту

зет давно минулих років .

освіти й (б) організацію навчаль

Інтеграція України до світово

но-виховного процесу відповідно

го простору вимагає постійного

цо демократичних цінностей , рин

вдосконалення національної си

кових засад економіки , сучасних

стеми й вищої освіти , пошуку

науково-технічних досягнень . В

ефективних шляхів покращання

Україні повинен забезпечуватися

якості освітніх послуг і розроблен

прискорений інноваційний розви

ня інноваційної моделі навчаль

ток освіти, а також створюватися

ного закладу. Це відповідає пріо

умови для розвитку, самостверд

ритетам державної політики. Не

ження й реалізації особистості

випадково Президент України в

впродовж життя людини . Для

указі «Про додаткові заходи щодо

цього необхідно сформувати

підвищення якості освіти в Ук

освітнє середовище з урахуван

раїні» від

20 березня 2008 р . ,
N2244/2008 доручив Кабінету

ням інноваційного характеру його

Міністрів розробити й затверди

потреб суспільства, що сприяти

ти комплексний план дій з розвит

ме

ку освіти в Україні на

входження вітчизняної системи

2008- 2011

роки , передбачивши , зокрема,

розвитку, запитів особистості й
виконанню завдань

щодо

освіти до світової.

заходи щодо прискорення проце

Результа")"ОМ розвитку науки й

су, забезпечення збалансованої

високотехнологічних галузей у ХХ

структури підготовки фахівців з

ст. є формування в економіках

вищою освітою відповідно до по

провідних держав світу нового

треб національної економіки та

механізму саморозвитку

-

націо

2008.

нальних інноваційних систем , у

При цьому виз

рамках яких зароджуються й ре

н ається нагальна потреба вжит

алізуються інновації. Незважаю

до європейських вимог [12;

- N28. -Ст. 404].

тя вичерпних заходів по вирішен

чи на національні відмінності , за

ню проблемних питань стосовно

гальною рисою всіх без винятку

впровадження зовнішнього неза

національних інноваційних сис

пежного оцінювання досягнень у

тем є лідерство в забезпеченні

навчанні випускників закладів

х пріоритетів такого розвитку

системи загальної середньої ос

науки, освіти й наукоємного ви

в іти , які..виявили бажання вступи-

робництва. Ефективність дер-
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жавно'і політики саме у сфері уп
равління інноваційними процеса

мо , що однією із запорук успіш

ми

й повинно стати незалежне оці

визначає

конкурентоспро

можність національної економіки.

ності інноваційних процесів може
нювання.

90% при

Верховна Рада в постанові

росту валового продукту забезпе

«Про стан і перспективи розвит

чується за рахунок упроваджен

ку загальної середньої освіти в

У розвинених країнах до

ня нових технологій . При цьому

Україні » від 9 січня 2007 р .•

роль держави в зазначеному про

V

цесі значно вагоміша, ніж при ре

система середньої освіти

N2536-

наголосила , що національна

u:e

не

гулюванні звичайної економічної

повною мірою відповідає гло

діяльності .

бальним економічним і соціаль

Учасники парламентських

ним тенденціям розвитку, · вимо

слухань «Про стан і перспективи

гам інформаційного суспільства .

розвитку вищої освіти в Україні» ,

сучасному стану вітчизняної еко

які відбулися

1З

травня

2004

р.,

номіки й суспільного життя. Не
достатньо вивчаються й аналізу

відзначили:

вирішення пріоритетних

ються громадські інтереси в

завдань інноваційного соціально

освіті ; вона продовжує орієнтува

економічного розвитку України

тися на традиції замкнутого й

неможливе без опори на осві

відокремленого освітнього про

ченість суспільства ;

стору, що призводить до знижен

-

глобальні динамічні зміни в

ня рівня загальноосвітньої підго

суспільно-економічному процесі

товки, звужує перспективи молоді

зумовлюють стратегічні завдання

стосовно здобуття престижної

-

й визначають головні напрямки

освіти . а відтак

оновлення й розвитку вищої осві

шної діяльності на ринку праці ,

- подальшої успі

ти в державі , підвищення їі якості

стримує інтеграцію України до

й приведення у відповідність зі

світової спільноти

структурою потреб ринку праці ;

N212. -

Ст.

[1 ; 2007 . -

126].

вища школа робить знач

У Посланні Президента Украї

ний внесок у формування еконо

ни до Верховної Ради « Євро

міки й розвиток громадянського

пейський виб ір. Концептуальні

-

засади стратегії економічного та

цемократичного суспільства ;

-

саме вища освіта забезпе

чує відтворення й розвиток інно

соціального розвитку України на

2002- 2011

роки» підкреслюєть

ваційного потенціалу економіки й

ся , що молодим людям належить

цемократичного суспільства

мати рівні й дедалі ширші мож

2004. -

N2З8. - Ст.

[1 ;

479].

При цьому ще раз наголоси-
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доходів і матеріального стану їх

блем

сімей . Потрібно сформувати таке

[8, с . 2].

У Концепції загальнодержав

середовище , в якому позиції кож

ної програми адаптації законо

ного індивіда , його громадський

давства України до законодав

статус визначалися б передусім

ства Європейського Союзу, схва

рівнем освіченості , набутими

леній Законом України від

знаннями й умінням застосовува

стопада

ти їх на практиці

2002

р.,

21 ли
N2228-IV, наго

[5].

лошується, що цей процес має

Держава повинна побудува

охоплювати всі сфери вітчизня

ти ефективну цілісну національ

ного законодавства, в тому числі

ну систему освіти з урахуванням

й освітню. Особливим пріорите

необхідності адаптування освіти

том при цьому є всебічний захист

й науки до сучасних ринкових

прав та свобод людини

відносин . Вищі навчальні закла

-

N2З . -Ст.

[1; 2003.

12].

ди забезпечують потреби суспіль

Вагомим здобутком упровад

ства й держави у кваліфікованих

ження незалежного оцінювання

фахівцях, конкурентноздатних на

має стати й моральне оздоров

світовому ринку праці. Швидкі

лення суспільства. Протягом ос

темпи структурних зрушень у су

танніх десятиліть, характеризую

часній економіці, старіння знань,

чи суспільно-політичну й економі

здобутих у процесі первинної про

чну ситуації, що складаються в

фесійно-освітньої підготовки, зу

Україні, з незмінною постійністю

мовлюють потребу у впровад

констатуємо факт активного по

женні системи неперервної осві

ширення корупції й посиленого їІ

ти на підставі зв'язку між загаль

вкорінення у всі сфери життєді

ною середньою професійно-тех

яльності держави й суспільства .

нічною і вищою, їІ ланками , а та

Не оминула ця проблема й цари

кож оптимізації системи пере

ну освіти. Ні для кого не є секре

підготовки й підвищення кваліфі

том, що в діяльності як середніх

кації , інтегрованих навчальних

шкіл, так і вищих навчальних зак

планів і програм. Як засвідчує

ладів однією з проблем, які потре

статистика, нині знання на пла

бують невідкладного розв'язання,

неті оновлюються кожні

є саме ця правова аномалія .

6

років,

а тому головним стратегічним

Вона становить значну загрозу

ресурсом держави є система без

демократичним засадам, реалі

перервної освіти дорослих , ідея

зації принципу верховенства пра

якої сьогодні стала надзвичайно

ва, соціальному прогресу, націо

актуальною в розвинених країнах

нальній безпеці, становленню

як один з важливих засобів подо

здорового громадянського суспіль

лання соціальних та освітніх про-

ства . Тому створення дійової си-
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стеми запобігання корупції, роз

ка якість медичних послуг, безро

роблення комплексних заходів

біття, екологічні проблеми, високі

для протидії цьому протиправно

податки, проблеми з житлом ,

му явищу, виявлення й подолан

політичні конфлікти та ін . А з

ня ІІ соціальних передумов і

твердженням , що корупція УкраІні

наслідків- це пріоритетні завдан

-звичне явище в національному
суспільному житті , погодилося

ня держави .

На міжнародному рівні УкраІ

85,1%

опитаних

[7, с. 37].

на має репутацію надзвичайно

На жаль, корупція є актуаль

корумповано"!" держави, про що

ною й в освітній галузі. На почат

свідчить ·п незмінно низький рей

ку ХХІ ст. з

60%

випускників се

тинг за рівнем доброчесності, що

редніх шкіл, які бажають продов

визначається за результатами

жити навчання у вузах, лише

35%

досліджень, проведених протя

мають таку можливість До речі , у

гом останніх років авторитетними

розвинених країнах цей показник

міжнародними інституціями. Зок

становить

70%;

рема, індекс сприйняття корупції

годні

громадян віком

(дослідження

Traпsparency

років мають вищу освіту, а через

lnternational) в нашій країні дорі
внював: у 2002 р. - 2,4; у 2003 2,3; у 2004 р.- 2,2; у 2005 р . - 2,6.

декілька років краІна планує пе

97%

у Японїі на сьо

28-35

рехід до обов' язково"!" вищоІ осві
ти

[6, с. 372].

Основною причиною

(За методологіє·ю цього дослід

цьому називаються хабарництво

ження , до держав з небезпечним

й корупція в багатьох вищих на

рівнем доброчесності належать

вчальних закладах як під час

ті, в яких значення індексу мен

вступнеІ кампанії, так і реалізації

ше 3-х); [12; 2006. -NQ37.-Cт.

навчального процесу. Як наслідок

2540].
У 2008 р. за даними Transparency
lnternational УкраІна посідає 167

-

місце за рівнем корупційності.

ти не від рівня знань абітурієнта ,

Дослідження, проведене Інститу

а від матеріального статку, за

вступ до окремих вищих

на

вчальних закладів став залежа

том прикладних гуманітарних

можності його батьків . «Конкурс

досліджень у рамках Канадсько

умів», за влучним визначенням

украІнського проекту сприяння

деяких керівників країни, поступо

доброчесності, доводить, що се

во

став

перетворюватися

на

ред проблем, що непокоять на

«конкурс гаманців». У результаті

селення, корупція займає 2-ге

всього цього по закінченні вищо

місце, ненабагато відстаючи від

го навчального закладу ми отри

низької заробітноІ плати, і знач

муємо не кваліфікованого спеціа

но випереджаючи такі проблеми ,

піста з того чи іншого фаху, а чер

як високі ціни, злочинність, низь-

гового сина заможних батьків,
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невігластва якого економіка не

тання про підготовку й проведен

потребує . Замовчувати й надалі

ня заходів, пов'язаних з випуском

цю проблему вже не можна, бо

учнів і студентів.

від цього вона не зникне, а тільки

Неможливо переоцінити не

перейде на новий рівень . Основ

гативний вnлив зловживань у

ну роль у вирішенні цих проблем

сфері освіти. Корупція загрожує

якраз

відіграти

верховенству права, підриває

зовнішнє незалежне оцінювання

соціальну справедливість, вра

навчальних досягнень випуск

жає економічний розвиток і кон

ників закладів системи загальної

курентоспроможність країни на

середньої освіти .

міжнародних ринках. Вона по

і

покликано

Міністерство освіти і науки

слаблює моральні підвалини сус

України неодноразово наголошу

пільства і ставить під загрозу

вало на необхідності забезпечи

стабільність суспільних інсти

ти систематичний контроль діяль

тутів . У демократичній системі ,

ності вищих і професійно-техніч

яка за своїм визначенням зале

них навчальних закладів з метою

жить від довіри народу, поширен

унеможливлення проявів хабар

ня недобрачесності може вияви

ництва , корупції й посадових зло

тися фатальним, бо воно знищує

вживань під час вступної кампанії

віру в інститути держави .

й реалізації навчального проце

Наостанок хотілося б акцен

су. На виконання Закону України

тувати увагу на тому, що будь-яка

«Про боротьбу з корупцією та

реформа, в тому числі й у освітній

організованою злочинністю»,

галузі в питанні зовнішнього не

відповідних постанов і розпоряд

залежного оцінювання , потребує

жень Кабінету Міністрів України,

обережного, змістовного, а голов

спрямованих на поліпшення ро

не

боти щодо попередження зло

основне завдання освіти полягає

-

розумного підходу. Адже ,

вживань посадовими особами та

в тому, щоб відшукати таланови

працівниками навчальних зак

тих юнаків та дівчат, які вміють

ладів, Міністерство рекомендува

мислити, самостійно приймати

по на нарадах керівників відціnів

рішення , просувати вперед науку.

освіти районних (міських) дер

У цьому процесі превалює пошук

жавних адміністрацій, радах рек

вчорашніх школярів, які є особи

торів (директорів) вищих на

стостями або ж стануть такими.

вчальних закладів , у педагогічних

А одним з переважних способів у

колективах за участю батьківсь

цій

кої громадськості розглядати пи-

зовнішнє тестування.
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ВІТЧИЗНЯНИЙ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ:
СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ
р. в Націо

може стати можливість включен

нальній юридичній академії Украї

ня додаткових компетенційних

ни імені Ярослава Мудрого було

механ ізмів , насамперед стосовно

п роведено наукове засідання

непорозуміння між палатами п ар

14

травня

2008

молодих учених і здобувачів. Об

ламенту. Найчастіше оперують

говорювалася тема «Вітчизняний

терміном «спір» , особливо щодо

конституціоналізм : сучасний стан

суперечок між різними вищим и

і напрямки розвитку» .

державними інституціями . У цьо

Засідання відкрив завідувач

му контексті важливо , що спеціаль

кафедри конституційного права

не провадження у вітчизняному

України , кандидат юридичних

конституційному судочинств і

наук, доцент Ю.Г Барабаш, який

щодо розгляду судом подібного

тепло привітав присутніх. У до

роду конфліктних ситуацій при

повіді «Категорія «конфлікт» та їі

проведенні конституційної ре

використання в конституційному

форми потребує свого вдоскона

законодавстві» він зазначив, що

лення з урахуванням зарубіжно

застосування цього терміна у

го досвіду.

З

вітчизняному й зарубіжному зако

науковою

доповіддю

нодавстві є досить суперечливим

«Щодо правової основи діяль

і не дозволяє зробити остаточний

ності органів державної влади »

і чіткий висновок про його змістов

виступив кандидат юридич н их

не й функціональне навантажен

наук, доцент кафедри державно

ня. Найбільш загальний висновок

го будівництва і місцевого само

може бути зроблений лише сто

врядування К. Є. Соляннік, який

совно того, що ця категорія вжи

зазначив, що Рішенням Консти

вається щодо ситуацій, коли су

туційного

перечка між державними інститу

1

ціями набула відкритого характе

ламент Верховної Ради України)

ру (наприклад, через прийняття

чинний регламент парламенту

ними взаємовиключаючих актів)

було визнано не відповідаючим

і може бути розв'язана лише шля

Конституції в цілому. У мотиву

хом звернення до відповідних

вальній частині цього Рішення

квітня

Суду

2008

України

від

р . (справа про рег

владних суб'єктів . В окремих ви

Суд апелює до ст.

падках формою її вирішення

яка проголошує, що організація й
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діяльність органів державної вла

тичн ому, але й у динамічному

ди визначається виключно зако 

вимірах. На жаль, стосовно цьо

нами України. У науці державно

го поки що існує безліч проблем.

го будівництва поняттям «орга н і

По-перше , звертає на себе увагу

зація й діяльність органів влади»

невиправдано стисле закріплен

охоплю ються складники право во

ня основних положень щодо те

го статусу та інші елементи

риторіальної орган ізації влади в

організації роботи , а саме: прин

конститу ційному тексті (воно

ципи , основи , функції, компетен

міститься лише в статтях

ція, форми й методи діяльності.

133

132

і

Основного Закону) . По-дру

Зазначене Рішення може служи

ге ,

ти початком визнання неконсти

давчому рівні не врегульовані

належним чином

на законо

туційними низки правових актів ,

порядок створення адміністра

особливо у сфері правового за

тивно-територіальних одиниць і

безпечення діяльності органів

можливості їх злиття або ж, на

виконавчої влади. При цьому

впаки , відокремлення . Існуюча

орган конституційної юрисдикції

нормативна база з цих питань

однозначно

як

занадто застаріла (досить згада

єдино можли ву правову форму

ти чинне положення « Про поря

закріплення організації роботи і

док вирішення питань адміністра

Верховної Ради України , й інших

тивно-територіального устрою

органів державної влади . У той

УРСР» , затверджене указом Пре

назвав

же час Закон

« Про

закон

Кабінет

зидії Верховної Ради УРСР від

12

М іністрів Укра·іни » містить блан

березня

кетну норму, яка відсилає до рег

пи складається враження , що на

1981

р.). По-третє , ін ко

ламенту Кабінету Міністрів Украї

загальнонаціональному рівні вза

ни . Центральні ж органи виконав

галі бракує комплексного , сис

чої влади взагалі не мають зако

темного розуміння шляхів і ме

нодавчого забезпечення діяль

тодів проведення адміністратив

ності .

но-територіальної реформи. Чис

Ка ндидат юридичних наук ,

ленні законопроекти , спрямовані

аси стент кафедри державного

на вирішення вказаної проблеми ,

будівництва і місцевого самовря

як правило , суперечать один од

дування О.Ю. Лялюк виступив з

ному й у своїй більшості залиша

доповіддю « Територіальна осно

ються нереалізованими . Треба

ва діяльності органів місцевого

також па м 'ятати , що .адміністра

само врядування» , в якій підкрес

тивно-територіальн а реформа

лив, що адміністративно-терито

повинна йти в о.дному руслі з ре

ріальній устрій сучасної України

формою місцевого само вряду

має розглядатися не лише в ста-

вання , бо це взаємопов 'язан і яви-
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Ща . Адже без ПОСИЛе!"fНЯ ролі

ми, а доступу до Інтернету вза

місцевого самоврядування в си

галі немає . Саме тому не можна

стемі публічної влади, покращан

вважати задоволеним той запит,

ня їі матеріально-фінансової бази

якщо замість надання інформації

навіть найдосконаліша з техніко

запитувачеві повідомляється

юридичних позицій адміністра

альтернативне джерело, де мож

тивно-територіальна реформа не

на знайти ці відомості. Адже така

цосягне своєї мети, а перетво

відповідь

риться на «зміни заради змін».

в наданні відомостей , яка пору

Асистентка кафедри консти
туційного права України

0.8. Не

-

це фактично відмова

шує право на доступ до інфор
мації.

стеренко у доповіді «Деякі про

Аспірант кафедри конститу

блеми реалізації права на доступ

ційного права України ОЛ. Євсєєв

до інформації» зауважила, що,

в доповіді «Процедура посеред

по-перше, досить часто органи

ництва як перспективний засіб

влади на інформаційні запити

вирішення державно-правових

громадян відповідають, що по

конфліктів» наголосив на тому,

трібну інформацію запитувач

що найбільш бажаною узгоджу

може знайти на сайті або в дру

вальною процедурою вважають

кованому виданні. Утім, виникає

ся безпосередні переговори між

запитання: чи в даному випадку

сторонами того чи іншого держав

запит було задоволено? Адже

но-правового конфлікту. Але да

право на доступ до інформації

пеко не завжди вони здатні нала

може бути реалізованим різним

годити переговорну процедуру й

способом, і обов'язок оприлюд

успішно їі завершити. Тому євро

нювати органами влади інформа

пейська правова культура оперує

цію про свою діяльність через

ефективним засобом сприяння

свої офіційні видання або на офі

сторонам у досягненні домовле

ційному сайті не позбавляє їх обо

ностей, яким є посередництво . За

в ' язку

вичерпну

його допомогою можна підвести

відповідь на такий запит. По-дру

конфліктуючі сторони (інколи

надавати

ге , значна частина населення Ук

цілком антагоністичні) до укла

раїни мешкає в сільській місце

дення політичної угоди на підставі

вості або у невеличких містах, де

консенсусу. Доповідач назвав ха

бракує навіть такої бібліотеки, в

рактерні риси конституційно-пра

якій можна було б знайти офіційні

вового посередництва: (а) воно є

друковані видання. До того ж в

специфічною юридичною проце

органах місцевої влади не облад

дурою, тобто порядком здійснен

нані спеціальні приміщення для

ня примирної діяльності, форма

роботи запитувачів з документа-

лізованим конституційним пра-
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вом ; (б) ця процедура має охо

вових відносин .

ронний , але неюрисдикційний

Аспірант кафедри консти

(альтернативний судовому) ха

туційного права Укра·Іни Є./. Гри

рактер; (в) воно здійснюється за

горенко у доповіді «Конституційні

участю третьої сторони

засади проходження військової

-

посе

редника , який повинен мати

служби в Україні» підкреслив , що

відповідний правовий статус і

військова служба в конституцій

певні професійні якості ; (г) посе

ному праві займає суттєве місце ,

редництво спрямовано на вироб

оскільки цей інститут може ваго

лення взаємокорисних або що

мо вплинути на встановлення і

найменше взаємосприйнятливих

збереження певного політичного

умов і добровільне укладення

режиму. Особливого значення це

угоди згідно виробленими під час

питання набуває для України .

його проведення домовленостя

Адже на процес проходження

ми . В Україні на першому етапі

військової служби тривалий час

посередництво слід запровадити

впливав саме недемократичний

там, де воно має найбільші шан

(тоталітарний) політичний режим ,

си швидко втілитися в життя вже

що інколи відлунюється і в умо

сьогодні . Як державно-правовий

вах сьогодення . Держави з де

експеримент відповідні структури

мократичними політичними режи

(на зразок італійських Примирних

мами набагато відкритіші , в тому

палат) спочатку є сенс створити

числі й щодо воєнної співпраці з

на місцевому рівні для розгляду

іншими цивілізованими держава

суперечок між місцевими органа

ми , а значить , більш здатні до

ми влади . Якщо ж ця практика

спільного розв'язання й вирішен

себе виправдає , через певний

ня глобальних проблем і нейтра

проміжок часу посередництво

лізації різних небезпек та загроз .

почне застосовуватися на націо

Цержави ж з недемократичним

нальному рівні . Звичайно , доки

політичним режимом, навпаки ,

вітчизняні політики не пройдуть

розглядають військову службу як

період свого становлення , а не

інститут, що має не тільки вихо

правовий вчинок у конституційній

вувати особистість у дусі вірності

сфері не буде ними вважатися

державним гаслам і цілям, а й

серйозним ризиком , про загаль

змінювати або навіть зламувати

ну поширеність посередництва

їІ свідомість . За такого режиму

вести мову передчасно . У той же

постійно відбувається підготовка

час, саме ця процедура в змозі

до війни , бо така держава, як пра

поліпшити ситуацію, вплинувши

вило , провадить агресивну зовні

на формування політичної куль

шню політику. Для української

тури суб'єктів конституційно-пра-

воєнної організації шлях демок-
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єдино

перед політичних партій , проф

можливий і правильний напрям їх

спілок, інших об 'єднань грома

розвитку й трансформації.

дян , закріплює деякі обмеження

ратичних перетворень

Студент 5-го курсу

-

1О-го

фа

щодо їх створення і діяльності .

культету академії ГВ. Берченко у

Важливо те, що Конституція Ук

науковому повідомленні "Консти

раїни виходить з ідеї самостійно

туційні засади громадянського

го й незалежного від держави

суспільства в Україні" зазначив,

існування окремих інститутів гро

що Основний Закон України ство

мадянського сусп ільства . Нею

рив правові засади становлення

встановлюється , що церква і

й розвитку громадянського суспіль

релігійні організації в Укра їні

ства . Ключовою фігурою в ньому

відокремлені від держави , проф

є громадянин, свободу якого на

спілки утворюються без поперед

лежить гарантувати Конституції.

нього дозволу на основі вільного

Доповідач наголосив, що йдеть

вибору їх членів (ст.

36).

Водно

ся мова про заборону надмірної

час деякі інститути громадянсь

організованості й регламентова

кого сусnільства можуть безпосе

ності суспільного життя. Стосов

редньо залучатися до прийняття

но цього принципове значення

державно-владних рішень . На

має зафіксоване в ст.

приклад , рішення про достроко

15

Основ

ного Закону положення щодо

ве припинення повноважень на

політичної, економічної й ідеоло

родного деnутата України може

гічної багатоманітності, а також

прийняти вищий керівний орган

вимога ст.

відповідної політичної партії на

19, згіДно

з якою ніхто

не може бути примушений роби

підставі п .

ти те , що не передбачено зако

України .

6 ч. 1 ст. 81

Конституції

нодавством . Крім того, Конститу

В обговоренн і доповідей і на

ція визначає правові засади

укових повідомлень взяли участь

організації й функціонування

молоді вчені Я . О . Овдієнко ,

найбільш важливих структур гро

В . В . Середюк , Я . А. Приходько ,

мадянського суспільства, насам-

В. Є. Шеверєва та ін .

Матеріал підготували :
Є.І. Григоренко, О.П. Євсєєв, аспіранти
Національна юридична академія України
імені Ярослава Мудрого, м. Харків

Надійшла до редакцІЇ

2008/99

22.09.2008 р.
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