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ВНЕСОК ПРОФЕСОРА ПЕТРА ОМЕЛЯНОВИЧА НЕДБАЙЛА 
У РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОГО ПРАВОЗНАВСТВА 

П. Рабінович 

Львівський національний .Університет і.мені Івана Франка 

(.Пьвів, Україна) 

Серед ВІщатних вітчизняних вчених-юристів, праці яких у післявоєнний період - особливо у 
50-60-ті роки ХХ ст. - сприяли розвитку й піднесешпо загальної теорії держави і права на якісно 
новий рівень, видатне місце належить членові-кореспонденту АН УРСР, заслуженому діячеві науки і 
техніки УРСР, докторові юридичних наук, професорові Петру Омеляновичу Недбайлові. 

Він народився 12 липня 1907 р . вс. Ново-Новицьке Чернігівської області у селянській родині. 

Після закінчення у 1930 р . Харківського юрІщwшого інституту працював слідчим окружної 
прокуратури у м. Луганську , а згодом- викладачем у Харківському юридичному інституті. З 1934 р . 

П. Недбайло є співробітником Науково-дослідиого інституту радянського будівництва і права ЦВК 
УРСР. Працює він також й у Державному арбітражі м. Харкова. 

У 1939 р. , після возз ' єднання Західної України з УРСР, П. Недбайло був скерований на 
педагогічну роботу до Львівського .Jержавного університету. Працюючи деканом юридичного 
факультету і завідувачем кафедрою .Jержавного права, він бере активну участь у перебудові роботи 
університету й факультету на нових заса.::щ:х . 

Під час Великої Вітчизняної війни Петро о~!С.'ІЯНОВІfЧ с:тужив помічником військового 
прокурора Одеського військового округу , обій:.чав на різюг.: фронта." посаду заступника начальника 
відділу Головної військової прокуратури Радянської ар~rії . 

Після демобілізації, повернувшись до Львівського університету . П. Недбай.1о ·юсеред:&.')'Є свою 

наукову увагу на загальнотеоретичних проблема;.,; закону і законності . У 19-+ 7 р . в Акце~tії суспільюІХ 

наук (м . Москва) він успішно захишає кандидатську дисертацію на течу : ' ·Закон у соuіа.lЇСТІІЧНо~rу 

суспільстві". Написана на матеріалах подальших досліджень його фуююІента.Тhна стаття "Радянська 
соціалістична законність, й основні принципи й призначення" 1 відіграла важливу роль у розробці 
загальної теорії законності. 

На думку П. Недбайла, законність як правовий режим суспЇ.іlЬного життя є відносно 

самостійним явищем державно-правової сфери. Він обстоює ідею про те, що законності притаманні 

особливі властивості й специфічні за~ономірності розвитку , а внаслідок цього її не можна 
ототожнювати ані з законодавством, ані з застосуванням права. Режим законності як особшше 

самостійне державно-правове явише характеризується такими важливими якостями, як ясність, 
визначеність, забезпечення непорушності прав і свобод громадян, гарантованість їх недоторканності . 

Важливою рисою законності є відповідність основних обов ' язків громсщян до їх основних прав, які є 

рівними для всіх, що створює атмосферу\впевненості громадян у реальності їхніх прав і обов ' язків . 
Така постановка питання, що отримала всебічне обrрунтування й розвиток у подальших праuя:.х 

вченого, визначила цілий напрям у дослідженні законності, сприяла ії зміцненню у житті суспільства й 

держави. 

У 50-ті роки П. Недбайло розробляє загальнотеоретичні проблеми норм права, їх тлумачення й 
застосування, котрі у вітчизняній літературі не були вивчені на монографічному рівні. Наукові 

результати цих розробок у майбутньому по справедливості були оцінені як вагомий внесок у розвиток 

теорії держави і права й юридичної науки загалом. Найбільш суттєве значення мали висновки 
П.Недбайла про специфіку , структуру й види правових норм, їх місце й роль у системі соціа.тrьшL'І: 
норм суспільства, основні засоби й вимоги привозастосування, про об 'єктивну істину у процесі 
застосування норм права, способи і види їх тлумачення. 

На базі цих досліджень вчений у 1957 р. захистив в Інституті держави і права АН СРСР 
докторську дисертацію, а потім опублікував дві фунд&\1ентальні монографії : ' · Совет кие 

социалистические правовЬІе нормЬІ" (Львів, 1959) і "Применение советсюLх правовьrх нор\1 ... !осква. 

1960). Ці праці започаткували розвиток важливого наукового напр5Ш} .JOC.~-eвmo 

закономірностей юридичних норм й правазастосувальної діяльності, висуну.1п П . Не.JбМпа .Jo к.~· 

провідних вітчизняних теоретиків права. Низка проблем, що їх заакцентував свого часу П. Н .:rба.іЬо. 

ше очікують на глибший аналіз. Одна з них полягає у тому. шоб .. вчення про об'а.-гп:вну істину 
вивести на .Jорогу загальної теорії ... права й зробити й здобутко~f вс і. 'І: га.тузеіі .. правової н.аукn-. 

Особ.lІ!ву увагу П. Недбайло приділяв теорії й прапшrі у .:ю кона.:rення юрІІ.ШЧНІІХ гарантій 

прави.Тhного, законного , обгрунтованого , справе;r.1пвого . .JОпі.Тhного. ефективного застосування нор~1 

прав11. Він пуб:llі;ує серію статей з цієї проб:те~tат!ІКІі. а лoJO:\L пра.шоючи вт у Київсько~І:· 

державно~!)· університеті Ї.\J. Т.Г. Шевченка, виступає натх:неннш..u:м і орта.нізатороlІ .JВОХ наукових 

конференцій, які бу.m присвячені за.кон:ності й ·5астосуванню норм права. 

І 



l::!еї П . Не.:Ібаfпа щодо юридичних гарантій правозастосування вплинули на розвиток як 

JаГа.lЬнотеоретrrч:нІІ.\: дос:rі.:vкень, так і на практику удосконалення юрrщичних засобів реалізації 

правових нор~!. Можна вважати, зокрема , що пропозиції вченого про необхідність підвищення ролі 

су.:rових гарантій у захисті прав і свобод громадян втілені нині у конституційних положеннях, 

чшшоl\ІУ законодавстві. А його погляди щодо важливості процесуальних норм, процесуального 

порядку реалізації норм права багато в чому зумовили активізацію загальнотеоретичного дослідження 

процесуаJтьної форми, юридичного процесу, процесуальних проваджень. Судження П. Недбайла про 
конкретизацію юридичних норм згодом набули нового, більш актуального , аніж на час їх 

опублікування, звучання. 

Новий етап наукової творчості П. Недбайла пов ' язаний з його переходом на роботу до 
Київського державного університету ім. ТТ Шевченка, де він з 1959 року завідує кафедрою теорії та 
історії держави і права, а потім, до кінця своїх днів, кафедрою теорії держави і права. Великою 
науковою заслугою П. Недбайла у той час ста:ю обrруютвання зростання ролі норм права у розвитку 
суспільства, об'єктивної необхідності удоскона.1ення ~rеханізму правового регулювання, :юкрема 

максимального використання таки.,-...: в.1астивостей юрrшІчних норм, як їх формальна визначеність , 

чіткість і ясність приписів . Нага.::rаєчо . що ці i.:rei вчеюrй розвиває і пропагує саме на початку 60-х 

років ХХ ст. , коли в юрп.JИЧНій :rітературі (та й не ті.lЬКJІ у ній ) бу.1о вельми поширене уявлення про 

звуження сфери правового регу.110вання з ог.1я.:rу на успі.v1 соціа1ізму , про активне витіснення 

юрrщичних нор~І чорюьюши тошо . Праці П. Не.:rбай.1а об'єпнвно сприяли усуненню певного 

правового нігі:rіз~rу . зчіuнекто законності. орієнт:·ва.m на пог.mб.1ення .:rооідження специфічних 

закономірностей правової фор~ш реf}- .1Ювання суспі:rьЮІХ ві.:шоспн . 

До цієі проб.1бШТІІКJІ вченпй знову повертається через багато років. ві.:rкриваючи у ній нові 

грані й пi.Jx o.Ill . Вів пос.Шовно прово.:ппь .:rу:ш:у про авість й .:шференціювання соціального 

регулювання у су пі.lЬСТВі. кcrrpe вшначається його еконо~rічвою та по.1ітичною струпурами. 

"Зберігаючп свою са\Іостійність і розвиваючись зі свої.\ш специфічтrми особливостями, право, 

морал й інші сопіа:rьні норчл не витісняють й не поглинають одні одну, а обумовлюють та 

забезпечують о.JВа o.:rny ~ - .:rосягненні зага,1:ьної мети" - пише він. Саме аналіз закономірностей 

юаоюзв · я:н.:у й взаоюЛї норч права з іншими видами соціальних норм дав змогу П. Недбайлові 

зробиш висновок про розrпирення сфери правового регулювання у процесі розвитку суспільства -
висновок. шо ~Іав нa.:rзвrrчafrno важливе теоретичне й практичне навантаження, оскільки зумовлював 

необіllність пог.тиб.1еного вивчення тенденцій та перспектив розвитку права в умовах науково

техвічного прогресу, пришвrщшення соціально-економічного розвитку країни, необхідності 

розв · язання г:юбальних проблем сучасності. Практика підтвердила правильність позиції вченого , яку 

він. проявляю•m у той час неабияку громадянську мужність, обстоював принципово й послідовно. 

Один із напрямів творчих пошуків П. Недбайла - дослідження предмету , системи і методології 

правознавства - передусім загальної теорії держави і права. У його публікаціях дедалі чіткіше 

ви.мальовується ідея специфічності предмета юридичної науки, в чому , на думку П. Недбайла, й 

полягає об' єкти:вна передумова її самостійності у системі суспільствознавства. Особливо штолегливо 

вчений обrрунтовує положення про те, що загальна теорія держави і права є самостійною наукою 
внаслідок того, що вона має особливий предмет, який становлять загальні, основні, найсуттєвіші 

специфічні закономірності розвитку держави і права. Тим самим зазначена наука не є ані дедуктивним 

"конкретизатором" положень історичного матеріалізму , ані індуктивним "узагальнювачем" (а тим 
більше сумою, "скарбнwrкою") висновків галузевих юридичних наук. 

П. Недбайло слушно зазначав, що юридична наука має політичний характер. Водночас вона 

спирається на власні засади, які повинна враховувати й державна політика. Виконуючи основні 

соціальні функції - гносеологічну (пізнавальну й інтерпретаційну) , прогностичну та виховну, 
юридична наука впливає на суспільний розвиток шляхом як формування світогляду, відповідних ідей і 

поглядів індивідів , так і об ' єктивації наукових положень у вигляді нормативних настанов 

законодавства. У майбутньому ці ідеї були поглиблено розроблені у монографії та статтях вченого , що 
мали широкий науковий ре:юнанс. /~ 

Характерною рисою творчості П. Недбайла було прагнення підвищити практwший ефект 
загальної теорії держави і права , яка, як він :вважав, пов'язана з державно-правовою практикою не 

тільки опосередковано - через інтегрування досягнень галузевих юридичних наук, але й 

безпосередньо. Теорія держави і права повинна вивчати саме цю практику , так би мовити, напряму

самостійно й безпосередньо (звичайно , під своїм кутом зору , виходячи із власного предмета 
дослідження) , виробляти рекомендації з удосконалення цієї практики, а також прогнози її подальшого 

розвитку. Напевно невипадково основний спектр досліджень П. Недбайла (:шстосування й тлумачення 

юрид1rчних норм, гарантії зміцнення законності) мав прямий "вихід" у практику . 

П. Недбайло відзначався гострим політичним чуттям, умінням бачити внутрішню логіку 

ро ·шитку загальної теорії держави і права й соціальної практики. Зокрема, він підкреслював 

важLИВість глибокого засвоєння методології правової науки, її (методології) значення дш1 збагачення 

світог.1Я.JБИХ та політично-ідеологічних уявлень дослідників, збагачення наукового пізнання загалом. 
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Учений активно вивчав зата:тьнотеоретнчні , 01.-ре~ю-наукоВІ п спеuіа.-rьні ~1етоди правознавчих 
досліджень , їх співвідношення і взаємодію з ~штеріюістичною .:rіюекruкою 

Батато уваги П. Недбайло приділяв пробле~1атшrі прав і свобо.:r особи. Він послідовно 

обстоював соціалістичну концепцію прав особи, пі,;:J.ь.--рес:nовав . шо ІІЯ п:роб.lе\rа передусім є 
соціальною, а ії розв 'язання залежить від рівня еконоl'vrічного і по:rітпчного розвип:у суспі.1ьства. У 

фокусі наукови." інтересів вченого -й осмислення природи юридичних (суб ' ативІІІІХ ) прав особи . У 

1964 р. П. Недбайло виступив проти трактування прав людини як явнша :шше .:rержавного. Він 

говорить про соціально-політичні права людини у суспільстві - права і свобо..тn. шо прІІтюІанні 

кожній особистості. Людина, існуючи у суспільстві, має певні невід ' ємні й неві.:rq;.·іtІ.·у вані права і 

свободи, котрі уособлюють її соціальну сутність, характеризують її як істоту суспі-rьну . Во.ІНочас 

юридиLшого значення вони набувають лише тоді, коли визнані й закріплені законом. Інакше кткучн . 
морально-політичні права і свободи стають формально-юридичними завдяки державі , шо . о.:rнак. не 
означає, нібито держава є їхнім джерелом. 

Власне, позиції розрізнення прав людини і прав громадянина займають нині ті автори , котрі 

ро3кривають зміст юридичних (суб'єктивних) прав людини через соціально зумовлені можливості 

отримання відповідних соціальних благ. Ці можливості (як вимоги особи) існують ще до закріплення 

їх у законі . Такий підхід дає змогу визначати права людини не тільки як юридичну , але передусім як 

загальносоціальну категорію. Питання щодо прав людини у трактуванні П. Недбайла і низки іншю; 

авторів - це питання про lІШтеріальну зумовленість юридичних прав, їх соціального змісту. Права 

людини безперервно розвиваються, визначаються системою пануючих суспільних відносин . Отож 

головне завдання - створення таких суспільюІХ відносин, які відповідають людській сутності, 

завданням всебічного й вільного розвитку кожної людини. 

Можна скюати, що П. Недбайло був біля витоків української наукової школи затальної теорії 

прав людини і громадянина - школи, яка була представлена й з часом розвинута, зокрема, у пр<щях 

М. Вітрука, В. Копейчикова, М. Орзіха, а згодом - у дос.іІіджеЮUL-...: очолюваної П. Рабіновичем 

Львівської лабораторії прав людини Академії правових наук Україюr. 

У 60-ті роки ХХ ст. починають широко ставитись питання правового виховання, правової 

І>.)' ль тури, правової пропаганди. Як вчений і громадянин, П. Недбай.1о не міг залишатись осторонь від 

рішення цих актуальних у науковому і практично-прикладному відношеннях питань. Зокрема, він 

за.кладав основи вітчизняної теорії правового виховання і правової пропаганди. Водночас у ролі 

ректора народного університету правових знань при Київському >vІіськвиконкомі він перевіряв цю 

теорію на практиці. 

Жваво, оперативно відгуІ>.-уючись на актуальні запити юридичної науки практшш, 

П. Недбайло завжди вмів сюuати щось нове, актуальне. 

Безперечно, як людина свого часу, П. Недбайло використовував панівні у радянський період 

ідеологічні кліше та формулювання, які він щиро поділяв і підтрюrував . Проте якщо нині від:ооліктись 

від цих "партійних" нашарувань, то у бататьох його працях можна й на сьогодні побачити ТаІ(і 

положення, які є актуальними для подальшого розвитку науки та вдосконалення юридИLІНОЇ практики. 

Вткливою сферою діяЛьності П. Недбайла була участь у роботі міжнародних організацій, 

конференцій, нарад, суспільно-політичних конгресів . З кіюrя 50-:--: років протягом 12 років він 

представляв Українську РСР у Комісії ООН з прав людиюІ. а у 1967 р . був обраний її головою. Вчений 

брав участь у роботі чотирьох сесій Генеральної Асамб.1еї ООН (з 1959 р . ) У 1968 р. П. Недбайла було 
нагороджено спеціальною золотою медаллю й удостоєно звання Лауреата премії ООН "За видатні 

досягнення в сфері захисту прав людиюІ". Він був у складі делегації УРСР на ІІІ конгресі 

Міжнародної асоціації юристів-демократів у Празі (1948 р .), на І Всесвітньому конгресі прІІХильників 

миру у Парижі (1948 р.). Як дослідник, вчеюІй П.Є. Недбайло використовував досвід своєї 

громадсько-політичної діяльності для розробки проблем, міжнародного захисту прав людини, 

кодифікації принципів міжнародного права, міжнародної правосуб ' єктності радянських союзних 

республік Зокрема, вчений дійшов висновку про розрізнення двох видів міжнародної діяльності 

держав стосовно прав людини: міжнародного захисту прав людини у випадках масових та брутальних 

їх порушень й міжнародного співробітНИІІтва держав із забезпечення й охорони прав людини, 

визнаних міжнародною спільнотою . Це положення згодом було обrрунтоване у радянській науці 

міжнародного права, закріплено й розвинуто у міжнародно-правових документах (напршшад, у 

гельсінкському Заключному акті Наради з безпеки й співробітництва у Європі). 

П. Недбайло дотримувався широких поглядів та інтересів. Його завжди приваблювала історія 
держави і права , багато його ідей та підходів змушували фахівців-істориків серйозно замислюватись 

над усталеними, традиційюtми схемами. У полі зору вченого буJІИ також проблеми державного права. 

Як вчений П. Недбайло вмів дивитись вперед, підтримував усе нове й прогресІmне . Зокре>vrа, 

він багато зробив для запровадження й вшшадання навчального курсу з основ правової кібернетики 
(що вперше у наІJІій країні було втілено у 1968 р. у КиївськоJVrу університеті)- причому , такого курсу , 
який ~rав би серйозне теоретичне та методологічне забезпечення й не був суто прик.1адюш . 

Усе життя П. Недбайло займався викладацькою діяльністю, вихованням наукових кадрів. І в 

цьо~rу яс1.--раво виявпдась його творча індивідуа.'ІЬність , методична майстерність , тактовність та 
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доступність. Самим ставленням до науки, стилем викладання, способом життя він формував у 

студентів глибоку , можна сказати, святу повагу до права, до юридичної професії, прищеплював смак 

до досліджень , вчив аналітичній праці. Його лекції, позбавлені зовнішніх ефектів, приваблювали 
фундаментальністю аргументації, поглибленим розкриттям внутрішньої логіки, закономірностей 

становлення та розвитку державно-правових явищ, виховували високу культуру юридичного 

мислення. Й не випадково чимало студентів Львівського та Київського університетів, шо навчались у 
П. Недбайла, згодом присвятили себе саме тій науці, ЯІ\.)' він їм викладав; багато з них з часом стали 
докторами юрІщнчних наук - теоретиками держави і права (М. Козюбра, В. Кравченко, О. Лукашова, 

В. Патюлін, А. Піголкін, В. Сокуренко , О. Сурі.1ов та й автори цієї статті). Близько 20 аспірантів під 
керівництвом П. Є . Недбайла підготували канди.Jатські .:rисертації. 

Свої наукові здобутки у галузі зага.тьної теорії держави і права П. Недбайло прагнув 

запроваджувати у процесі викладання , вра:хувати у праJ..!Я',:, що видавали під його керівництвом і 3 його 

участю, навчальних посібниках та методо,1огічних розробках. На особливу увагу заслуговує його 

книга "Основи теорії держави і права" (Київ. 1959). вruана '3 грифом "Посібник для вчителів середніх 

шкіл УРСР і для самоосвіти". У ній було стпс.1о Гd .:::юстуmю викладено основні поняття і проблеми 
:шгальнотеоретичного праводержавознавства, вона сти:_чу.1Юва.1а перші спроби введення правового 

навчання у загальноосвітніх школах, ста:та вона .:юбрmr .. по~rічником" і для багатьох студентів 

юридичних вузів України. 

Значну увагу П. Недбайло при.:rі.1ЯВ науково-організаnійній роботі. Він був одним із 

засновників і головним редактором респуб:т.іканського ~rіжві:юччого наукового збірника "Проблеми 

правознавства" (ющавався у Києві з 1965 рок~·) . Збірню: б~ ·в . так бп ~ювити, улюбленою "дитиною" 

П. Недбайла. Спеціально для першого номера пього збірнrn:а вів пі:Іготував статтю про стан розвитку 

юридичної науки в Україні, яка стала реJу .1ЬrdТО:>.І трива.1ої роботи вченого. На сторінках збірника 

вперше були опубліковані статті багатьох ~ю.1о.::m:х вченю.: -початківuів. П . Недбайло доклав багато 

:$усиль, аби збірник 111ав широку читацЬІ\.'У ау.:mторію . П. Не.:rбай.1о був також членом редколегій 

журналів "Правоведение" і "Радянське право·· . Читачі -правове.:rения·· добре запам'ятали його 

підсумкову статтю за матеріалами дисІ\.-усії про оо · є:ппвн ra _· о · єпнвне у праві, що її проводив цей 

журнал на початку 70-х років. 

Протягом багатьох років П. Не.:rбай..10 вхо~ .:ю cк.:ra.:ry науково-методичної ком1сп з 

правознавства Мінвузу СРСР, очолював юри..:шчну кпію Науково-технічної ради Мінвузу УРСР, був 

членом Наукових рад АН СРСР "Законо~rірності розвиn:у .:rержави, управління й права", а також з 

проблем зарубіжних ідеологічних течій . 

Особmшо слід відзначити аІ\.1Ішну ро.lЬ Гі He.:rбaii.la у створенні першого у радянській 

юр1щичній науці чотирьохтомного 1\.}'ІХ'У з загаLЬної теорії .:rержави і права (у 1-му томі йому 

належить глава "Предмет загальної теорії .:rержавn і прав<і- . а у 4-му- глави "Соціалістичне право й 

інші соціальні норми" та "Норми соціа.lістичноrо права") . Він входив до складу редакційної ради 

цього видання. 

П. Недбайло був ве:lЬ'Іш ві.Jщпш :Ja 1.-ор.юно.к гі.:rно предстсшляв вітчизняну науІ\.-у на 

міжняродних фору~rа:х . Його .1екuії й .:rопові.Іі з пікавістю слухали на європейських нарадах та 
се~·rінара.'і: у Варшаві . Празі. Кракові. Бу.:rапешті Сrокто.lЬ~І і , в університетах: Карловому (Чехія), 

Люб.lінсько~tу. ВаршавсьКО\ІУ (ПО.lЬШа). L\f. r:--:\IOO.Th.:rra (Н L\Іеччина), Єльському (США). Низка праць 
П Не.:rбай.1я (L'i: зага.lЬна кілкість перев~т 150). ~- то~~- числі монографія "Введение в общую 
теоршо госу.:rарства п права ... бу .1а опуб:rікована в ін::ш:m: країнах. Лодський університет (Польща) 

обрав його свої.\J .:rоІ\.тороч honoris causa. 
Прпсу.:rл-.-ення Петру О~rе.lЯНо вrгчу Не.:rбай.1о почесного звання "Заслужений діяч науки і 

техніки Украінської РСР .. (196- р.) й обрання його ч.1еноч-кореспондентом Академії наук УРСР 

(1969 р.) і з за:юво.lеНRЯ:}І бу.1о npniiняro україн ькою гро~Іа.:rськістю як закономірне визнання внеску 

вченого у розвиток юри..:шчної ~-ки. 

Некваn.lІІВпй та небаrаrоУІ вв:піі. профес{)р П. Недбайло користувався беззаперечним 

авторптето'І! у всі.х науково-пе.:rаrогічню;: ко.RJ...ти:вах 1\.-раїни. Для нього існував лише один критерій 

при ouim:ri :Jас:І~т і перевю- ученого - iioro робота. с.~ жіння науці, у любленій справі. Кожен, хто 

звертався .:ro нього. зустрічав ~'В(l]}- і правжню зап:ікав.1еність. П. Недбайло шанував традиції, поважав 

вчених старшого поко:тіння : треба бу:ю бачиrn ра:т.ість Петра Омеляновича, коли у "Проблемах 

правознавства" бу.1о опуб.lіковано . через багато років піс.1Я смерті автора, невеликий , на декілька 

сторінок, рукопис професора С. Кечекьяна. 

Безмежно відданий юри;:щчній науm. він присвяпш усі сили, весь свш час вирішенню 

актуальних наукових проблем пі,::r,вищення po.li права і законності в удосконаленні суспільства, 

відстоюванню прогресивних правових ідеа.lів. напро~·.:r праце:побний , принциповий та вимогливий 

до себе й до своїх співробітників, демокрапгчюІЙ і справе.:r.nrnий, доброзичливий і тактовний - таким 

пам'ятають Петра Омеляновича всі ті, кому пощасти.10 вчитись чи працювати з ним, всі його коmІшні 

учні й колеги. 
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СЕКЦІЯТЕОРЕТИКО-ТА ІСТОРИКО-ПРАВОВИХ НАУК 

ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ МІЖНАРОДНОГО ПРАВА 

У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ 

М. Баймуратов 

1\;fаріупольсьf.."Ий державний гуманітарний університет 

(Маріуполь, Україна) 

Зростання ролі міжнародних договорів для правової системи України проявляєгься в процесі їх 

закріплення у їі національному законодавстві та обrрунтовупься цілим рядом факторів, що мають 

об ' єктивну суб'єктивну властивість. По-перше, об'єктивними процесами посилення ролі 

.\rіжнародного права і його впливом на внутрішній правопорядок держав-членів міжнародного 

співтовариства. По-друге, посиленням почуття єдності і спільності народів і держав перед погрозами 

:nодської цивілізації- глобальними проблемюш її існування і виживання, а також новими погрозами, 

що зазіхають на самі основи вже існуючого світового устрою. По-третє, аь."Тивізацією системної 

інтеграційної складової регіонального і міжнародного співробітющтва , у якій різним аспектам 

міждержавного співробітництва відведена істотна роль . 

Нарешті, крім об'єктивних факторів, слід зазначити і ря.::r суб ' єкпrвюІ.Х, котрі апріорі впливають 

на позитивне відношення держав до міжнародно-правових стаюартів .1ока.тьної де.\юкратії. Серед них. 

нас::uvшеред, слід зазначити готовність держав-членів міжнаро;:щпх універса.lЬюtх і регіональнІLх 

міжурядових організацій до сприйняття норм міжнародних договорів у якості .\rіжнародних зобов'язань і 

відтворення їх за допомогою механізму імrпІементації в націона.lЬНО.\ІУ констптпrійиО.\f!' і поточному 

законодавстві. Важливу роль у зазначених процесах грають і вUпові..Ін:і внутрішньо.:Іержавні суб'єкти 

права, що своєю активною і результативною діяльністю спонук:-l{)ТЬ .:Іержави .:10 аь."Тпвізації 

міжнародного співробітництва в різних сферах співробітництва, напри::к.lа.l в сфері розви:ть.·у .1ока.тьної 

демократії, що обумовлює позитивний підхід держав, до стd.Ноюення і розШІІреНRЯ зага.lЬної і кrасної 

компетенції органів місцевого самоврядування на рівні націона.ТІЬного законолвства . 

В сучасному міжнародному співтоваристві держав, що яв:тяє обою псте.\rне співтовариство 

основних суб'єктів міжнародного права, пов'язаних і взаоюза.1еЖНІІХ велІЧезною кі.1ькістю 

міжнародно-правових зобов 'язань, національне законодавство. шо створює. напрІr:к.lа.:І. систему і 

структуру місцевого самоврядування, його суб'єктів і його органів . шо зню:о.:ІЯТься на території 

окремої і конкретної держави, за своїм обсягом правового регу.lЮвання не є ошю-ш.lЬюш, остаточним 

і самодостатнім. Перелік нормативно-правових актів, що утворюють нашона.lЬне законодавство 

підлягає розширювальному тлумаченню, оскільки в нього вхо.:nrть ше о.:ще, якісно нове джерело 

конституційного права- міжнародні договори У країни. 

Особливість цього джерела відбиваєгься в особливому чіжнаро.:що-правовому і конституційно

правовому механізмі, закладеному в ст. 9 Конституції України 1996 р . Відповідно до неї «Чинні 

міжнародні договори, згода на обов 'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 

національного законодавства України». Становить практичний інтерес Т:l)'мачення цього механізму, 

дане М.О. Баймуратовим, який вважає, що дача такої зго;пr. пропесуа.lЬно реалізупься парламентом 

України у формі ратифікації міжнародного договору і вюання відповідного закону України, при 

цьому міжнародний договір України стає частиною й напіона.lЬного законодавства, здобуваю~ш 

форму і юридичну силу чинного закону. 

У зазначеному процесі важливу роль відіграє іі\Шlе.\rентація норм міжнародного права в норми 

національного законодавства. Адже для того шоб бути застосовними, норми міжнародного права 

мають потребу в конкретизації з боку національного правопорядку. Тому держави повинні вжити 

заходів по їх імплементації, тобто особливі .\1ірп правового або практичного характеру для 

конкретизації на національному рівні принципів і норм відповідних міжнародних угод. Звідси, 

© .Ьаймуратов М., 2008 
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імплементацію норм міжнародного права необхідно і доцільно розглядати в якості самостійної 

цілеспрямованої системної діяльності, що приводить у дію всю систему норм міжнародного права. 

При цьому забезпечується міжнародно-правове регулювання відносин за дотриманням зобов'язань 

держав за міжнародним договором як досягнення кінцевого резуль тату. 

Методологічною й одночасно нормативною основою механізму імплементації виступає 

комплекс міжнародних норм, розроблений міжнародним співтовариством з метою регламентації і 

регулювання права міжнародних договорів. Відповідно до Віденської конвенції про право 

міжнародних договорів 1969 р. , кожен діючий договір є обов 'язковим для його учасників і повинен 

сумлінно виконуватися (ст. 26): учасник не ~юже посилатися на положення внутрішнього права, як на 

виправдання невиконання нюr ;:юговору (ст . 27): разо~r з текстом міжнародного договору може 

враховуватися практика його застосування і пу~tачення. за згодою сторін (ст. 31 п. 3). 

Досліджуваний пропес в офіційнm: .::rоку~ІеНГd.\: ООН був позначений англійсьюrм терміном 

«implementatiom> (L\ІП.!е'ІІентапія) . буква.ІЬно означаючлй ю.::rійснення» . На думку І.І. Лукашука, 

сутність механіз'Іrу і_щпечентаuй нор~1 чіжнаро.::rного права ВІІЯВ.ІЯється, насамперед, у змісті 

діяльності вхі:rюl\: у нього стр_п.-турНJІ'\ e.re:-.reнriв . У конuентровано~rу юці ця .::rіяльність може бути 

охарактеризована як : а) правотворча (У фері правозастосуванRЯ): б) організаційна й оперативно

виконавча: в) контро:rьна . 

С:·веренна рівність .::rержав. їхня неза.1ежність у з.::rійсненні внутрішньої і зовнішньої політиюr 

обучовrпн ту обставину . шо вою1. будучи творЦЯ'Іш міжнародно-правових норм, виступають у той же 

час основншш суб 'є.кгюш їхньої і:.m;rе;.rентації. 

В основі об· єь.тивної необхі:rності створення механіЗІІ1J імплементації лежить посилка про те, що 

нор;.ш ;.rіж.наро.::rного права не мають безпосередньої дії в національних правових системах держав

участІКів ~Ііжнародного спілкування, так само , як і норми внутрішньодержавного права не 

застосову-ються в ІІ•rіжнародно-правовій сфері. З цього приводу В .М. Корецький писав, що "міжнародне і 

внутрішнє право (кожне з них) має свої особливі задачі, свої різні області застосування. Граниuю між 

ними досить легко окреслити, якщо виходити з принципів суверенітету і незалежності держав". 

Варто вра:·ювувати, що практичну діяльність державних органів по реалізації зобов'язань, що 

випливають з міжнародного права , здійснює catvш держава з використанням відповідного правового 

механізму, що, однак, формується з урахуванням приписів міжнародного права. Як відзначає О.С. 

Гавердовський, зміст і форми окремих елементів цього механізlІ1J , залежать як від змісту реалізованих 

міжнародно-правових норм, так і від потреб процесу імплементації. 

Звідси досить високим практичним потенціалом володіє висновок про те, що переважна 

більшість міжнародно-правових норм, що містяться в міжнародно-правових договорах, реалізу(ться 

через національний механізм імплементації . Звідси, успішне вирішення задачі підвищення 

ефективності впливу міжнародно-правових норм на регульовані ними міжнародні відносини, 

знаходиться в прямій залежності від характеру заходів, що здійснюються державами на національному 

і міжнародному рівнях для реалізації взаємно погоджених правових розпоряджень. 

Систематичний аналіз положень ст. 9 Конституції України, що легалізує і «за.пуск<:ю> механізм 

національної імплементації, володіє важливими методологічними особливостями. По-перше, 

включення в Конституцію України положення про дію міжнародних договорів , як частини 

націонапьного законодавства, сприяє зміцненню суверенних прав України і підвиш.ує і.ї авторитет у 

світі , як держави, що стала на демократичний шлях розвитку і в зовнішній сфері своєї діяльності. 

Разом з тим, слід зазначити, що конституції ряду держав взагалі обходять питання про включення 

міжнародно-правових нор~1 у націона.1ьне законодавство (Беларусь , Молдова, Польща, Словаччина, 

Словенія, Чехія, Швеція, УзбеюJСтан, Японія) , що не заважає займати їм гідне місце в ряді 

демократичних держав. В Україні ж це шпання здобуває достатню гостроту , бо міжнародні договори 

можуть стати частиною надюнального законодавства тільки при дотриманні певної умови, а саме , 

тільки ті, згода на обов 'язковість ЯЮІХ даноВерховною Радою України. 

По-друге, законодавчі акти України, що регламентують порядок розробки, підписання і дії 

міжнародних договорів України, не містять поняття і тлумачення конституційного термінологічного 

формулювання "згода на обов 'язковість яких надана Верховною Радою України". Для визначення 
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значеннєвого навантаження цього формулювання варто використовувати ана:югію зашну: 

а) положення Закону України від 10 грудня 1991 р. "Про дію міжнародних договорів на терпторії 
України" , відповідно до якого, тільки укладені і належним чином ратифіковані Україною .чіжнаро.:ші 

договори , складають невід ' ємну частину ії національного законодавства і застосовуються в поря.л.!- . 

передбаченому для норм національного законодавства; б) ст. 7 Закону України від 22 грудня 1993 р . 

"Про міжнародні договори України" , яка передбачала, що Верховна Рада України здійснює 

ратифікацію міжнародних договорів шляхом прийняття спеціального закону про ратифікацію; в) ст. 19 
Закону України від 29 червня 2004 р. "Про міжнародні договори України", з прийняттям якого було 

припинено дію двох вказаних вище законів, містить в собі більш глибокий рівень тлумачення ч. 1 ст. 9 
Конституції України та передбачає, що діючи міжнародні договори України , згода на обов'язковість 

яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і використовуються 

в порядку, що передбачений для національного законодавства. 

Звідси, можна прийти до певюІХ висновків: а) під конституційним формулюванням "згода на 

обов 'язковість яких дана Верховною Радою України" розуміється саме ратифікація міжнародного 

договору; б) при її здійсненні передбачене вІщання національного нормативного акта у виді 

спеціального закону про ратифікацію, що свідчить про опосередковану трансформацію міжнародних 

норм у національне законодавство Україюr; в) 'Іюжна говорити про те, що тільки ті міжнародні 

договори України, що належним чином будуть ратифіковані, є джерелами її національного і, отже, 

конституційного права. 
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ЗНАЧЕНИЕ ТОЛКОВАНИЯ HOPIVI ПРАВА ДЛЯ ПРОЦЕССА 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЬІ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Е. Бе.1ю.:ова 

Витебский государственньІй _ншверсuтет и.нен и П. Л.f А·fашерова 

fBumeбcк.. Бе. юрусь) 

В процессе совершенствованnя исте:\ІЬІ законодательства одним из важнейmих условий 

является толковаюrе как .:rействуюших нор:\1 права_ так и проектов нормативньrх правовьrх актов. 

Теория права опре.:rе:rяет то.жование как 

1) деяте:rьность органов госу.:rарства, .:rоіІЖНостньrх лиц, общественньІх организаций, отдельньІх 

граждан, направ.1енную на установ.1ение содержания воли социальньrх сил, стоящих у власти; 

2) совершенnе опре.:rе.1енньш субьектом совокупности действий в сгрогом их наборе, 

последовате.1Ьности п crrcтe.\re. соответствующим образом оформленньrх и доведенньrх до адресатов 

правовьrх прелшсанлй: 

3) пнте:r.1е~>.--т:· а.1Ьно-во.1евая деятельность по установлению подлинного содержаюrя правовьrх 

(:ІЬ..-то в в ue.-uг.: пх реалвации и совершенствования и др. 

То.жоваюrе как процесс представляет собой специфическую деятельность ра:шичньrх 

суб-ье~>.-тов. в процессе которой: 

- устанавmшается смьтсл нормь1, ее буквальное содержание; 

- вьrясняется действительная воля нормотворческого органа, принявшего (издавшего) 

нормативиьІЙ правовой акт ; 

- определяются назначение и цель нормЬІ, ее социально-политическое и иное содержание; 

- осуществляется сапаставление нормьr с иньrми действующими правовьтми нормllіvш на 

предмет их соответствия друг другу; 

- вьrясняется соотношение истинно го содержаюrя нормьr с ее текстуальнЬІм вЬІражением и т. д. 

Толкование права играет значительвую роль для инструментальной теории права, уделяющей 

особое внимание интересам, вьrраженньтм в правовьтх нормах; направленности и целям права ; 

конкретно-историческим условиям принятия нормативньrх правовьrх актов; результатам действия 

правовьrх предписаний на практике (их зффективности), а также ередствам (инструментам) 

совершенствования законодательства. Совершенствование действующего законодательства в 

настоящее время предполагает уменьшение обьема нормативного массива, установление более четкой 

иер(:Ірхии норм(:Ітивньrх правовьrх (:ІКТОВ, приведение их в единую соГЛ(:ІСованную систему , применение 

инсгрументов систематизации для наиболее полного достижения названньrх целей. К тому же система 

нормативньrх правовЬІх актов должна соответствовать новьrм условиям и потребностям 

общественного развития , отвеч(:Іть требованиям стабильности и в то же время дин(:Імичности. 

С данньrх пазиций то:Ікование представляет собой важнейшую ступень процесса 

совершенствования действующего законодательства. Целью толковаюrя является правильное, точное 

и единаобразное понимание и пр1шенение закона, так как толкование лишь обьясняет то , что сказано 

в норме, не изменяя ее. Одна в процессе толкования возможно вьrявление возможньІх недочетов, 

недоработок, ошибок и т.д. в норщ:Lх. что вполне закономерно приведет в конечном итоrе к 

изменению, дополнению или отмене действующих норм в ходе соответствующей процедурЬІ. Особую 

значимость в связи с зтим приобретает также расс:\ютрение толкования с точки зреюrя его епособов и 

субьектов, осуществляюrцих различньrе его видьІ . Таким образом, толкование права представляет 

собой процесс, результатьr которого країrnе важньr не только для правоприменительной деятельности. 

Как справедливо отмечает Головистикава АН. , в системе законодательства большинство издаваемьrх 

норм в той или иной мере связано с правовьши предписаниями, содержащимися в действующих 

нормативньrх правовьІх актах, полому разработка новьrх юридических предписаний, систематюация 

законодательства, создание свода законов, собраний и справочника в по законодательству , учет 

нормативньrх правовьrх актов невозможньr без толкования. 

© Ьелякова Н., 2008 
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В ходе оценки системьІ законодательства на предмет ее сог:шсованности. соответствия 

с.тоживши>.1ся и разюmающимся в данном конкретном обществе отношения:ч. сог.1асованностп п 

непропmоречивости составляющих ее злементов, четкости и ясности нор,штивньс-.: пре.:пшсаний 

осуществ.ІІЯЮтся все видЬІ толкования права по его способам (приемам): текстовое. спсте\tатнческое. 

исторнко-политическое, телеологическое. Текстовое толкование пре;:що.тагdет пспо.тиованпе 

гра.VІ\Штического и лагического приемов. Правовая норма несет в себе инфор,1аrщю о право\ІернО\І 

по ведении субьектов, и от того , как зта инфорl\;!аrщя будет из.,тюжена, зависит в конечно\! Іпоге ее 

.Jе йствие на практике. СмьІсл норматІШного правового акта должен бьпь изложен грюnштпческл 

прави.тьно, логически связно , четко, ясно и доступно для того, чтобьІ назначение и це.ти норч бьLlІІ 

понятнЬІ и не допускали двойственной интерпретации, а также чтобЬІ сделать ~Іаксюш.Тhно 

зффективнЬІм процесс реализации правовь1х предписаний всеми субьектами права. 

С точки зрения инструментального подхода к праву систематическое толкование яв.тяется 

необходимой составляющей процесса совершенствования нормативного массива. В данном с:Іучае 

особое внимание уделяется соотношеншо правовьrх норм в рамках данной системЬІ права, иерарХІш 

норматнвньІх правовьІх актов (от которой зависит, какая же норма будет реалюована в первую очере;п,). 

ДаниьІЙ способ толкования по:шоляет вьІЯВить протrmоречия норм актов меньшей юридической си.,тьІ 

нормам актов большей юридической сильІ, дублирование норм права в различньІх актах 

законодательства, нарушение нормотворческим органом (должностньш лицом) своей компетенции. 

Историко-политическое толкование предпола.гает оценк-у нормативного правового акта на 

предмет его соответствия его современНОJ'ІfУ состоянию регулируемьІХ им общественньІх отношений. 

Содержание права может бьпь правильно панято и оценено только в рамка.х порождающих его 

реа.'ІЬНО существующих общественньІХ отношений. Необходи'<Іа оценка политических и социально

жонамических условий, в которь1х конкретньІЙ нор.матІШньІЙ правовой акт принимается и 

реа.:1изуется. Зто позволяет вьщелить из системЬІ законодательства аl\.!ЬІ , которьІе устарели полностью 

ІL1ІІ частично, а систематическое толкование - проследить его связи с другими актами для вьrявления 

в них норм, не ответетвующих реалням времени, и, как резуJтьтат, своевременно принять 

соответствующие мерьr по совершенствованию системьІ законодательства. Телеологическое 

то.ткование наІІравлено на вьrяснение конкретньrх целей, которьІе преследова.rr нормотворческий орган 

(до.:ІЖНостное лицо) в ходе принятия (издания) акта. С учетом названньrх или подразумевающихся 

uе.тей и производ1пся дальнейшее толкование и реализация соответствующих норм. 

Особенностью толкования является широкий круг его субьектов, к которьrм относятся 

нор,ютворческие органьІ и уполномоченнЬІе должностньІе лица. юридические лица, общественньІе 

обьединения, а также граждане при осуществлении ими соответствующих юридически значиl\rьrх 

.Jействий. Значимость вида толкования для процесса совершенствования законодательс.-тва напрямую 

зависит от статуса субьекта правоинтерпретаrщонной деятельности. Haiiplf.LVIep, в результате 

а..-тентическоrо толкования норJ\ютворческоrо органа, в текст акта включаются дефинитивньrе нормьr 

rсш пздается специальньІЙ акт толкования , что делает зто толкование обязательньrм для иньІх субьектов 

права. Как официальное, так и неофициальное толкование имеет большое значение и для осуществления 

нор,ютворческоrо процесса в Республике Беларусь. где при разработке государственньІХ проrрамм и 

п:тнов подготовтш проектов нормативньІХ правовьІХ актов учитьшаются предложения субьектов права 

законодательной инициативЬІ , иньrх заинтересованньrх органов, научнЬІх организаций, а также 

пре.::t.тожения граждан и общественньІХ обьединений (ст. 41 Закона Республики Беларусь «0 
нор'>ШТІmньrх правовьІХ актах Республики Беларусь» от 10 января 2001 г. 

То .ткование права, таким образом . представляет собой один из важнейши;х инструментов, позво

.lЯЮпшх обеспечить не только четкое, полное, єдинообразное понимание и применение нормаТІШньс-.: 

пр<іВОВЬІХ aR!OB, то есть достижение целей и задач правового регулирования, но и совершенствовать 

1а!\Онолте.тьство . В процессе толкования производится оценка как действуюши." правовьс-.: 

пре.:пшсаюІЙ , так и проектов норматІШньІХ прановьІХ актов. Зто позволяет вьrявить несовершенство 

;::. шествующей сисrемьr законодательства, четко определить, какие недостатки требуют исправ.тенnя. а 

Іа.І\:Л\е оmюшзировать нормотворческий процесс, избегать ошибок в ходе нор'>ютворческой 

.J яте.тьности. н как резу.:ІЬтат, добиваться повьІШения зффективности действия правовьrх пре.:пшса.н.и:й . 
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Збірник статей міжнародно!' науково-практичної конферениії. присвяченої пам 'яті професора П. О. Недбайла 

ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВОВИХ НОРМ: 

ПОНЯТТЯ, СПОСОБИ, ВИДИ 

Л Бі.1енчук*, В. Те.1іпко ** 

*Київський націона1ь1шй .\;ніверсuтет вннпрішніх справ 

fКuїв, ~ ·ЧJаЇНа) 

**Украі'нська .lю.юдіж11а ф_\1ідація птітzп.:о-правових досліджень 
f_\fuкдюїв, .\ f.:раїна) 

Проблема.м: тлу~Іачення нор}І ирава пprпi.-urn значну увагу юuатюпІ вітчпзняний правознавець 

П.О. Недбайло. Це обу~юю:ено тюL що т.1у~шчення nравови" нор~1 тісно пов'язано з інтересами 

держави і суспі.1Ьства. обу~юю:ена тюt фапо~r. що ці інтереси дуже Ч<Істо перехрещуються із 

завданнями правозастосування в rri.lo:-.ry· і т.1у .чачення nравових норм зокре\1а. Сьогодні це юридичне 

явище є БаЖlИВІШ інстр~~ІеНТО\J впяв.1ення з:-.rісту права. 

Необ.хі:mість пучачен:ня правових норм на практиці обумовлена наступни..\111 причинами: 

- неві.:шо вlлrість юри.лІЧНих норм фактичним обставинам життя або високий рівень 

абстракuії юрІL]ІІЧНОЇ нор~ш. Наприклад, можливе виникнення таких відносин , які не 

існува.m або не бу;rи помітними на момент видання певної правової норми, але при появі 

необ:J.:mості у правовому регулюванні вони підпадають під дію такої норми. У таких 

вІШа.жа.-.: в гА"Тах тлумачення норм права дія останніх поширюється на певні юридичні дії 

або значення цих норм конкретизується щодо застосування до певних дій в майбутньому; 

- юри,.::шчні норми нерідко містять спеціальні правові поняття, категоріальні визн<Ічення, які 

:>.Іають багатозначний або спеціально-юридичний характер, що обумовлює закономірну 

потребу в додатковому їх поясненні (наприклад, "джерело підвищеної небезпеки" , 

"юридична особа" і та ін.); 

в нормах права нерідко використовуються оціночні поняття, що виражають лише соціальне 

зн<Ічення тих чи інших явищ правової дійсності. Тому при застосуванні норми правСІ 

необхідне з'ясування змісту таких понять (наприклад, "тяжкі наслідки", "особливо злісне 

хуліганство", "істотна шкода" тощо); 

- необхідність тлумачення норм права іноді обумовлюється самим змістом правової норми. 

Так, в нормі права можуть використовуватися граматичні сполучення типу "і та ін.", "інші" , 

"тощо". Встановлення їхнього змісту та значення можливе лише за допомогою правового 

тлумачення. 

Тлумачення має особmше значення для правоохоронних органів, оскільки застосування права 

для них є одним з основних їх обов'язків , тією формою , у якій втілюється їх діяльність. Проте 

тлуr.rачення є необхідним і для гроІ\>Шдян, <ІдЖе, як відомо, незнання закону (власне, як і нерозуміння 

його) не звільняє від відповідальності з<І його порушення, хай і не~~умисне. 

Мета тлумачення - вірне і точне ро·зуміння та застосування закону, виявлення його істинної 

сутності. Воно покликане протидіяти будь-яким спробам відхитнися від з:місту правових норм, 

протиставити букву і дух закону 1 . спотворити зміст сфорІVJУльованої 3аконодавцем волі. Основна 
засаднича ідея, яку на практиці має вті.JЮвати правове тлумачення, є охорона і зміцнення режиму 

законності . Воно , звичайно , не повинно підміняти собою правотворчість2 і формулювати нові 
юридичні норми, хай навіть в процесі тлумСІчення і буде виявлено серйозні суперечності, вагомі 

розбіжності, суттєві прогаmmи в законодавстві. В результаті тлумачення не створюється норма прав<~, 

а лише виявляється, встановлюється виражена в законі державна воля. І якщо в ході цього випливає 

© Біленчук ll. , Теліпко 13., 2008 
1 Відомий польський громадсько-політичний діяч Станіслав Єжи Jlєц влучно підмічав: "Ьукву закону слід було б 
включити до алфавіту". 
2 Ще Френсіс Ьекон ЮtзШJ: "Суддя мас TJlYMHLJИTИ :шкон, а не дарувши його". 
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не.:ю .1 ік такої во :rі. все , чюr щ1є обмежитися правове тлумачення, - це вказати на таюІЙ недолік. а 

також ~юж-шві Ш.lЯХИ його усунення, законодавцеві , позаяк саме він покликаний виражати державну 

во.lЮ . а опке. і во .lЮ усього суспільства. 

ОгІh-е , тлумачення норм права- це інтелектуально-вольовадіяльність суб'єктів права відносно 

оцінки і роз'яснення правових норм з метою їх реалізації із додержанням всіх канонів закону, яка 

ЗНСL\дnпь свій прояв у формі спеціального акта реалізації матеріальних правових норм, що видається 

у повноваженими органами влади1 з метою забезпечення законності та правопорядку. 

Тлумачення норм права являє собою складне , комплексне і багатопланове явище. Воно 

сприймається в юриспруденції як певний пізнавальний процес. Поюrття тлумачення права охоплює 

єдність двох процесів: з 'ясування і роз'яснення змісту правової норми. З'ясування, або усвідомлення

це внутрішній інтелектуальний процес суб' єкта тлумачення зі встановлення змісту правової норми, 

що не виходить за рамки його свідомості , тобто з 'ясування змісту норми "для самого себе" . Це 

необхідний підготовчий етап, переду~юва для правильного розв 'язання певної юридичної ситуації, для 

правильного роз'яснення норм права, що є наступним етапом процесу тлумачення права. 

Тлумачення норм права здійснюється ·33 допо~югою низки способів. Способи тлумачення норм 

права - це сукупність юридичних прш1:о~1ів ана:ті зу правових норм та розкриття їх змісту з метою 

практичної реалізації суб ' єктаJ.\Ш права . 

Виділяють такі способи тлумачення правових норч : 

філологічне (гра,vrатичне , лінгвістичне) . яке ПО.lЯгає у з' ясуванні тністу правової норми через 

граматичний аналіз її словесного форму лювання на пі.:rстав і ;хексичних, морфологічних та 

синтаксичних норм мовознавства; 

- системне , що пошrгає у з'ясуванні змісту правової нор~ш чере·3 ВСТ'dНОВ.lення її системних 

зв'язків з іншими правовими нормами, їх зіставлення, визначення :vricuя, що його посідає 

правова норма в нормативному акті, норми якого тлу!\шчаться, у ві.:пюві:rно~f}' шституті та 

галузі права, в системі права і правовій системі в цілому ; 

історико-політичне, що полягає у з'ясуванні сутності правової нop~rn на підставі 

дослідження процесу її прийняття за конкретних історичних умов з урах)'В3~І соціа:тьно

економічних і політичних факторів, які обумовили появу акта, що 1\Uстить цю правову 

норму ; 

телеологічне (цільове) , яке полягає в аналізі сутності правової норми через з 'ясування мети і 

завдання, що покликали її до життя; 

логічне, що полягає у з'ясуванні змісту правової норми через безnосереднє викорисrdння 

законів і правил формальної логіки, що забезпечує аналіз не стільки словесного формулювання 

правової норми, скільки понять, сформульованих мовними і граматичними засобами; 

- спеціально-юридичне, що пошrгає у структурно-функціональному аналізі правової норми, 

що грунтується на досягненнях сучасних юридичних наук і nолягає у вивченні норм

дефініцій, дослідженні їх конструкцій, розумінні і співвіднесенні позицій юридичної науки , 

техніки і практики щодо змісту цих норм. 

Існує декілька класифікацій видів правового тлумачення . Вирішальним аспектом у їх 

визначенні є суб ' єкт - особа або орган, що дає це тлумачення. Тлумачити норми права МQ)куть всі 

суб ' єкти права : органи законодавчої і виконавчої влади, судові органи і органи прокуратури , юридичні 

і фізичні особи. Однак, значення такого тлумачення, його юридична обов'язковість і компетентність 

неоднакові . Залежно від суб'єктів тлумачення норм права має різні юридичні наслідки. Таким чином, 

за суб ' єктами та юридичними наслідками розрізняють офіційне та неофіційне тлумачення. 

Офіційне тлумаченюr- це вид тлумачення норм права, який полягає у роз 'ясненні змісту і мети 

правових норм, що сформульовано в спеціальному акті уповноваженим органом у межах його 

ко~шетенції і має юридично обов 'язкову силу для всіх, хто застосовує норми, що роз'яснюються. 

· 1:3 бLlЬШОСті країн о фіційним тлумаченням норм права займаються спеціальні су дов і установи особ.1ивої 

юрис;:щк:uіі. Тик, н Україні тлумачення нормапrвно-правових актів здійснює Конституційний Су ;J. А, напршоа;J, н 

Грепії 1 UІвеції т. t: .\ШЧ<::ння законів здійснюють не: L;Y ди, а 11арнамс:ю. 
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Офіційне тлумачення включає: 

1. Нормативне (загальне) тлумачення, що є офіційним роз'ясненням змісту і мети правової 

норми, яке поширюється на широке коло суспі.тьних відносин - необмежену кількість юридичних 

ситуацій, передбачених нормою, що тлумачиться . Нор~rативне (загальне) тлумачення може бути: 

а) автентичним - дається тим органо~1. шо встановив норму , тобто автором норми. Воно є 

найбільш компетентним і авторитетни:v1. оскітьки орган, який створив правову норму, може 

найточніше розкрити її зміст: 

б) легальним (делеrовllіШ.\1) ..1ається органо'>І . який норму не встановлював, але 

уповноважений законом або нор~rативню1 прппnсо~І іншого органу тлумачити ії ; 

в) відомчим- здійснюється керівЮІШВО'\ІUентра.тьної установи того чи іншого відомства у разі 

дачі ним офіційної ві;шові.:rі на заІШТll пі::rві.:Ю.\іЧІІХ орган ізаnій і установ з приводу трактування й 

застосування окрбш.х повновал--ень і урuов.ІІ:Х нор~tаnmюІХ ю..1ів . Його сила обмежується сферою 
діяльності відомства. якю1 пе п~~чення з.:rій нюється. 

2. Казуа.тьне (ін.Jлві..Jуа.1Ьне) п~~чення. шо є офіпіІпш:ч роз ' ясненню! змісту і мети правової 

норми, яке стосується конІ.:ретного . о.:ш:нлчного прояву упорЯ..JКоваю:ІХ правовою нор~юю суспільних 

відносин , копл-ретного -казу~--- . шо вІПНачається обставпнюш юр1шrчної ситуації, а отже, є 

обов ' язковrш лІШе .llЯ в.rma..n...!· і осіб. шо..1о ЯКІІХ ue т.'Іу.\шчення з.:rійснюється. Воно не ~rає загального 

значення. не пошлрюсrься на ІНШІ проявп врегу.тьовуванrІХ правовою нор.\ЮЮ . що тлу:vшчиться, 

суспі.тьюLх ві..J:носпн і на ів:rпи:\. іх у·часюІКів . Казуа.тьне т;ту~шчення зво..Jrпься лІШе до ТіІУ""ачення 

пра.вової нор.\m з ура.,:у:ваншш й застосування в конкретному випадку, оскіJтьки має місце там, де в 

процесі пра.возасто ування наі'mерІІІІш зав..Jllі!НЯМ є роз 'яснення правової норми для правильного 

вирішення правп . Казуа.тьне (іН..]Іmіду:L!ьне) тлумачення може бути: 

а) су..JОВІШ - з.:rійснюється судовими органами в процесі розгляду конкретних справ і знаходить 

свій прояв у вирока.х або рішеннях у цих справах; 

б) а:шіністративним - здійснюється центральними та місцевими органами виконавчої влади, 

:І.іістпть вказівки ві,:щовідними органам щодо методів, засобів і шляхів вирішення певної справи. 

У ~1ежах казуального тлумачення слід розрізняти: 

Т їІршчення правозастосовувача, відображене у правозастосовному акті, що підпадає пщ 

його юридичну силу та є обов'язковим для учасників тих конкретних суспільних відносин, з 

приводу яких виноситься правозастосовне рішення; 

- тлумачення осіб, які є офіційними учасниками правозастосовного процесу. Вони фіксуються 

в матеріалах такого процесу , маlОть визначене юридичне значення, оскільки правопорушник 

зобов'язаний його сприйняти і в разі незгоди навести мотиви відхилення тлумачення 

вищому за ієрархією органу, який здійснює перевірку законності та правомірності 

правозастосовного акта з конкретної юридичної справи. ПеребуваlОчи в межах компетенції 

цього органу , воно вважається обов'язковим для всіх учасників справи. 

Неофіційне тлумачення - це вид тлумачення норм права, який полягає у роз ' ясненні змісту і 

мети правових норм, що виходить від осіб чи установ, які не мають на те офіційних повноважень, а 

:відтак, позбавлене юридичної сили і не тягне за собою жодних юридичних наслідків. 

Неофіційне тлумачення включає : 

1. Професійно-правове - rрунтується на професійних знаннях у галузі права. Професійно

правове тлумачення може бути: 

а) доктринальним - наукове роз'яснення правовІLх актів , змісту і мети правової норми, що 

міститься у аналітичних матеріалах, науковІLх монографіях та науково-практичних коментарях. Коли 

йдеться про доктринальне тлумачення, основна увага приділяється проблемі наукового характеру і 

ступеня систематизації правової ідеології. Воно може бути: 

систематизованим -являє собою вищий ступінь наукової розробки питань права; 

несистематизованим - виражається у наукових гіпотезах, теоріях та концепціях, які 

потребують перевірки, додаткової аргументації, зрештою, зведення до системи, відсутність 

якої, насамперед, і свідчить про відсутність системного характеру аналітичних оцінок в 

процесі тлумачення правових норм; 
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б) компетентно-юридичним - дається юристами-практиками, для яких роз'яснення з:чісту 

правової норми є професіmшм обов 'язком. 

2. Ко~mетентно-неправове - грунтується на знаннях у суміжних з юриспруденцією га..-rу зях 

науки і передбачає спеціальну неправову компетенцію суб'єктів тлумачення. 

3. Буденне - дається всіма суб'єктами права на основі життєвого досвіду та фактів 

повсякденного життя відповідно до рівня їх правосвідомості, що сформувалася під дією 

повсякденного спілкування з правом. Буденне тлумачення є соціально-правовим явищем, яке виражає 

почуття, емоції та уявлення особи з приводу права, ставлення їі до права в цілому і конкретного 

нормативно-правового акта зокрема. Таке тлумачення відіграє не останню роль в практиці дотримання 

прав і свобод людини і громадяюrnа, а також в процесі виконання суб'єктом права своїх обов'язків 

перед іншою особою, державою або громадянським суспільством, і тим не менш є пише проявом 

правової культури людини як індивіда і як особистості, до того ж тяжіє до моралі, принципи якої не 

часто враховуються під час прийняття правозастосовних актів. 

Класифікація видів правового тлумачення З<l суб'єкт~ш T<l юридичними наслідками є 

основною, але не єдиною. За обсягом змісту тлумачення норм права розрізняють: 

мекютне (буквальне) тлум<lчення - роз'яснення норми пр<lю, при якому її зміст 

письмовий виклм збігаються; 

обмежувальне (звужене) тлумачення- роз'яснення норми права, при якому її зміст вужчий 

за буквальне значення; 

поширювальне (розширене) тлумачення - роз'яснення нор111И права , при якому її зміст 

ширший за буквальне значення. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЛУМАЧЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ НОРМ 

Збірник статей міжнародної науково-практичноїконференціі; присвяченої пам 'яті професора П.О. Недбайла 

ПРАВОВІ КОЛІЗІЇ: ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ 

С Бобровник 

Київський університет права Націона.1ьної акаде:ніі на)'К України 

(Київ, -~ . .-J.:раїна) 

Специфічним відображення~r протиріч у сфері правового регу:повання є кошзн, що 

виявляються у проблемі вибору певної нор'>ш в проuесі реr.13...\Jентованого вп.;шву на суспільство. 

Необхідно зазначити, що в юрІИJгчній науuі не існує є . .:rнного IIЇ.:L\:o..:zy· до визначення юридичної 

колізії. Так, М.Н. Коркунов :шуважпв. шо зіткнення '.Юж."Іпві як '>1іж рівночасовими законами однієї 

держави, що змінюють о;nш о.ІНого. ТdК і 'Іrіж законюш різюrх держав. 

Енциклопедичний с.1овнfТh В . О . Бро:кгауза та І.О. Ефрона визначає колізію як зіткнення 

юридичних нор'>1 (законів чп стату ів) у процес і розгляду судової справи в країн<Lх, де діють, окрім 

загального права, 'Іrісцею закони . 

Ю.О . ТІL\:О'>іпрОВ вюначає юри.:щчні колізії як протиріччя між правовими нормами, актами та 

інститутачи. ;rimш за.:пя і-..: З'Іrінп. порушенні та відторгненні. 

С. С. А1ексеєв зазначас що '>rіж окремими нормативними актами можуть виникати протирі'-rч.я , 

зіткнення , які називаються ко.lізія'Іш . 

Бі.1Ьш широко й, на наш погляд, правильно визначає колізію Н.О. Власенко . Він вважає, що 

юри.лrчна ко.lізія є ві.:щошенням між нормами, що виникають з приводу регулювання однієї 

фактІrчної ситуацй. 

Не заперечуючи в цілому значення поданих ви.ше визначень , ми хотіли б запропонувати власне 

розу'>rіння ко.lізій: у праві. Юридична колізія- це обумовлений системою об'єктивних та суб'єктивних 

факторів різновид протиріч у сфері права, сутність якого полягає в наявності розбіжностей між 

приписами нормативно-правових актів чи актів тлумачення, спрямованими на регулювання 

однотипних сусгrільних відносин. Це визначення характеризує такі особливості юридичних колізій: 

зумовленість їх системою об' єктивних та суб ' єктивних факторів; 

- належність до правових протиріч; 

наявність розбіжностей між приписами нормативних актів; 

суперечливість норм, що регламентують однотипні суспільні відносини; 

- наявність певних труднощів у процесі реалізації суб'єктами наданих прав та покладених на 

них обов ' язків. 

Багатоманітність та неоднорідність правових колізій зумовлює необхідність їх класифікації. 

Найбільш суттєвими критеріями класифікації колізій, на нашу думку, є такі критерії, що визначають 

їхні особливості. 

l. За хараюпероА1nричин, що їх породжують, колізії поділяють на: 

а) правові колізії, що виникають внаслідок розвитку саl\1ИХ суспільних відносин, таких, як 

рівень економічного розвитку , наявність демократичних інститутів, розвиненість інститутів 

громадського суспільства ; 

б) правові кодізіі, що витІКають внаслідок дії суб 'єктивних факторів (можливість досягнення 

політичного та соціалного КО;\Іпро'Іrісу , боротьба за владу , рівень правової культури населення, 

наукова обгрунтованість законодавчого процесу ). 

2. Ja юридичною сшюю нuр.•ишпuвних актів, щu в;ніщують нupA1U, які породжують колізії 

(вертикальні колізії) , КОJlізії поділяють на: 

а) колізіі норм національного законодавства та норм міжнародного права; 

б) колізії норм національного законодавства . 

Необхідно зазначити, що колізії норм національного законодавства та норм міжнародного права 

пораджуються нормою Конституції України, яка проголошує загальновизнані норми та принципи 

© Бобровник С. , 2008 
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~rіжнародного права й норми міжнародних договорів України сюа:ювою ча nrnoю націона.1Ьної 

правової системи. Більше того , Конституція України заh--рішпа правІПо про застосування нор~І 

~Ііжнародного права у випадку протиріччя між нормами закону У~-раїни та нор:uою ~rіжнаро.ІНоrо 

договору, ратифікованого Україною. 

На нашу думку, саме ця норма є джерелом колізій між загальновизна.нmш пpirnrnrna'm й 

нормами міжнародного права, нормами міжнародних договорів Украіlш та нор~ІЮш надіона.1Ьноrо 

права, а також lVriж норм~'VІИ міжнародного права, з одного боку, та міжнаро;mшш .J:Oroвopcnm 

України - з іншого. Вважаємо також, що проголошення примату міжнаро.ІНоrо права на..:І 

національним суттєво зменшує потенціал України як повноправного суб'єкта міжнаро.:ш:п:х віш ~11В 

та обмежує її державний суверенітет. Тому згадана више норма Конституції потребує т.1у~1ачення. 

змістом якого має стати роз'яснення, яких саме з відомих у міжнароднОІІ1)' праві прІІНШІ!Іів 

(принципи-ідеї, принципи загального хСJр;щтеру чи основні принципи) стосується ця норма . 

Уточнення щодо основних норм міжнародного права, яЮ є ядром міжнародного пр<:І.В(J і ~1ають 

вищу юридичну силу та існують як загальновизнані та загальнообов'язкові, ліквідувало б супєву 

причину правових колізій й, що сприяло б узгодженості національного законодавства У~--раїш1 та 

'>Ііжнародних стандартів. Це стосується в першу чергу узгодженості положень Пакту про громадянські 

й політичні прСJва та норм Конституції України, що визначають прі:!Ва людини й громмянинСJ. 

У науковій літературі, ЯІ< правило, акцентується увага на пріоритеті норм міжнародного праві:! 

щодо національного законодавства, при цьому національне законодавство трактується як сукупність 

законів, прийнятих представницьким органом влади. Одначе як свідчить практика, нормалІ 

'>1іжнародного права суперечСJть також акти Президента, Уряду, центральних органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування. З метою приведення системи чинного законодавства 

України у відповідність до основних норм міжнародного права , вважаємо за доцільне створення 

"'еханізму контролю за національною системою законодавстВі:! , який може заснуві:ІТИ Верховна Рада 

України, наділивши КонституційтІЙ суд України відповідними повноваженнями 

Колізії між нормами національного законодавства '>rають місце у процесі застосування норм, 

різноманітних за юридичною силою. Це найпоширеніша група колізій, що у свою чергу поділяються 

на такі різновиди колізій між правовими норма.м:и: 

нормами Конституції та конституційних законів ; 

нормами Конституції та звичайних законів : 

- нормами конституційних та звичайюІХ законів ; 

- нормами кодифікованих та не кодифікованих законів; 

норм~:~ми законодавстві:! федеративної держави та суб ' єктів федерації; 

нopMlli'VIИ законодавства суб 'єктів федеративної держави; 

нормами законів та підзаконюІХ норl\штивних актів; 

нормами загальних, відомчих , місцевих та локальних підзаконних нормативних а~їів ; 

нормами законів, підзаконюІХ актів та актів органів місцевого самоврядування; 

колізії в системі норм, актів місцевого самоврядуванюІ. 

Ці колізії свідчать, що сама система підготовки й прийняття нормативних правових а.І--їів 

органів державної влади та місцевого самоврядування потребує більш чіткого правового регулювання . 

З нашої точки зору, вирішення проблем подолання колізій в системі законодавства держави 

'>!ОЖllиве двома шляхами: по-перше, прийняттям закону про нормативно-правові акти, що "Іають 

ві.J:ображати чітку ієрархічну систему нормативних актів органів влади та органів самовря_:rуВС:ІНня з 

ура.чванням їхньої специфіки, і, по-друге, прийняттям закону про загальні принципи організалії 

"rісцевого самоврядування, що визначить не лише статус актів самоврядних структур. а і і:.х:ньоrо 

співвідношення з актами органів державної влади. 

3. Колізіі нuр.м, щu мають рівну юридичну силу (горизонтальні ко,1ізії) , шо прояв:urються ~rіж 

правовими нормами, які містяться: 

1:1) в одній статті нормативно-правового акту; 

б) в різних статтях одного нормативно-правового uкту, 
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Збірник статей міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті професора ПО. Недбайла 

в) в різних нормативно-правових актах. 

Саме останній різновид колізій найчастіше трапляється на практиці. Прикладом є протиріччя 

між нормою КзПП України, що встановлює lVrillliшcтьнo допустимий вік прийому на роботу (не 

передбачаючи максимального віку трудової діялності). та нор\юю Закону України "Про державну 

службу" , яка обмежує право особи на державну с:Іужбу за в іко'r (16-60 років). 

4. Колізії htiж cmpyюnJ.-pнu.vtu е.7Є.1tенташt нор't права. Ці ко:Ііз ії існують у фoplVri колізій між 

гіпотезами, диспозиціями й санкцuшп правової норчл та пі:rкрес :rюють сюадну структуру правового 

примусу. Таких колізій \>ЮЖНа позбутися :nrme m:Ія::\О\1 внесення З'>1інп до статті нормативного 

правового акту . 

5. За їх субстанціона1ьншt характеро.\t k'О:rізії Billilil\aiOТЬ як нас.Шок протиріччя між нормами, 

що містяться в нормативно-правово'>~ - акгі та аь.-ті Ї.'ШЬ{)ГО п:-:. 1ачення. Ця своєрі.:щість проявляється у 

порушенні нор'>І закону в проце і невІІГІрав.Jаного звуж:ува:ІЬного ЧІІ ро зширювального його 

тлумачення. 

6. За cv6 'єкma\tu правового рег_рювання розрізняють колізії юридичних статусів, компетенції 

держанню; органів . гро'>Іа.J ькю: організацій, посадових осіб. Ці колізії призводять до невиправданого 

втручання суб'єктів. на.:rі1еюІХ ВJlадни.сvш повноваженнями, до компетенції іншлх органів ; до 

реюізаrrії суб· єпш1 своіх повноважень неповною мірою чи ігнорування повноважень інших структур, 

що у свою чергу спрпяє юrбіційності цих суб 'єктів та їхнім претензіям на додаткові права, що веде до 

узурпаuії юадп. 

Ми розглянули найбільш поширені різновиди юридичних колізій. Вивчення та визначення 

шаяхів ї..х подолання сприятиме створенню цілісної системи законодавства, що в свою чергу :шачно 

підвищить ефективність правового регулювання в цілому. 
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Процесуальна форма застосування правових норм не лише багато в чому подібна до обрядових 

форм соціаJІьної регуляції, але й catVІa значною ~rірою -.rіфологізована й ритуалізована. 

Так, О. Александров зазначає, що «театр правосуддя» безпосередньо виконує між іншимп й 

;vrіфотворчу функцію, що становить необхідну ск..-rа.:юву дії права. З іншого боку, міф є невід'ємним 

елементом юридичної науки, оскільки <<ЖИВа>> наука - тобто наука, яка твориться й використовується 

реальними людьми в реальному часі,- завжш супрово.Jжується міфологією й ЖІmиться нею. Складно 

сказати , чи сама наука, чи практика її впрова.:Dh.-ення породжує міф, але «міфотворчу» функцію 

взаємодії науки з практикою не можна за..тшпапr поза увагою. 

Певно, найкращим засвідчеННЯ'.1 с:тушносrі втштенаве.Jенпх твер.JЖень є наявний статус істини в 

правовій науці та практиці . Якшо трак1увати '.rіф у ra.Ja'.repiвcькo'.ry розумінні, тобто як спосіб 
інтерпретації, що не спирається на профанний .Jocвi.J. то статус істини в юридичній науці та 

процесуальній діяльності вочевп.JЬ сві.Jчить про u :~rіфічнпй харап-ер . 

Істину проголошено '.1етою й найвштюю пінністю пропесуа..-тьної .:Шпьності . доведенню цієї тези 

присвячено численні наукові .:rос:rі.:иь.-ення. розроб.1ено систе:му керівюrх ро ·3 · яснень і практичних 

рекомендацій із убезпечення задек.шрованої щ:ти. Taкrnr 'ШНО:<.І істина посі.1а :-.ricue. яке в архаїчних 
системах правосуддя належа..1о Богові. Адже, як зазначає В. Нікітаєв. у-часть Бога бу:ш необхідною, 

оскільки апелювання в перебігу судового проuесу до того, чого не існує (бу.1о й :-.шну.1о) . не ~юг.1о ;vшти 

значення й сили без упевненості в існуванні остаточної всезнаючої інстаниії. То.\1!. пo.:ra..Thme наукове 

заперечення існування Бога ставить юриспруденцію перед потребою запрова:пrm принцип, 

еквівалентний принщшу участі Бога, або радикальним чином зміюпи засади судочинства й .Jоказування . 

Перший шлях необоротна приводить до проголошення принципу матеріальної (об ' єктивної) істини1. а 
згодом у свідомості юристів розуміння того, що застосування правових процедур не відварює шуканої 

події, дивним чином поєднується з непохитною впевненістю у протилежному . В. Нікітаєв іменує статус 

істини в процесуальній науці та практиці заснованою на фікції догмою, проте з огляду на характер і 

функції цього концепту йому більше пасувала б ім ' я «сучасного міфу». 

Подібно до міфу, концепт істини виправдовує існування численних обтяжливих процедур, що 

їх призначення незрозуміле пересічним учасникаJvІ юридичної відправи; подібно до міфу, виводить за 

межі розуміння й спосіб досягнення мети судочинства, яюfЙ у більшості випадків не rрунтується на 

безпосередньому досвіді; зрештою, концепт істини легітимізує насильницьке за суттю судочинство в 

очах загалу , що донині з повагою ставиться до цінностей <<правди-істини» , незважаючи на постійну й 

незворатну їх девальвацію . 

Істина - священна складова процесуальної діяльності. У цьому нескладно пересвідчитися, 

навіть поверхово ознайомившись із доробком процесуальної науки з відповідної проблематики: істині 

нающаються різного кшталту ірраціональні властивості, взаємови:ключні характеристики, якості 

абсолюту тощо. Надзвичайна цінність істини стверджується процесуальною наукою й визнапься 

практикою, раціональна віра в «істинність>> результатів процесуальної діяльності, наскільки це взагалі 

можливо, підтримується численними на позір зрозумілими (для втаємничених) та езотерична

туманними (для профанів) обrрунтуваннями в наукових статтях і су довІrх рішеннях. Поділ учасників 

процесу на «втаємничених» і «профанів» також свідчить на користь визнання священної приро.JІІ 

істини: спроможність пересічних громадян забезпечити «встановлення істиню> в перебігу судочинства 

найчастіше прямо чи завуальовано заперечується супротивниками суду присяжних. 

© ьочаров .L\., 2008 

1 lснує й іmпи:й lШІЯХ, за яким відбувся розвиток так званої «англосаксонської» правової систе~!И. Він по.1ягає н 
радикальніЙ ЗМіні :ШL:i:l/.1 с:у .ЦUЧИНИlШ Й .ЦUКІ:І3УlІііН..ЮІ ЗГіДНО :; ігрОВfuVІlІрИН.ЦИІЮ М, Ш! Ji:ll:i:!Jl1:!Л « ЧИСТОЇ>.> З~ІаГадЬНОСті . 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЛУМАЧЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ НОРМ 

Збірникстатей міжнародноїнауково-практичноїконферени/і: присвяченогпам'яті професора П.О. Недбайла 

Наведені характеристики істини відповідають ус1м критеріям священного: священне 

(сакральне, святе) можна визначити як щось таке, за чим визнається надзвичайна цінність, особливе 

значення; що править за об ' єкт віри чи його атрибути; є протилежним профанному, мирському, 

звичайному тощо. 

Таким чином, концеnт істини nеретворює су.1овий процес у цілому на ритуальну відправу й 

прояснює деякі, на перший пог:rя.1 ~ш:тозро зучі:rі. проце.1ури й інститути. Адже саме ритуал 

«розігрує» тему «священного». експ:тіh~ є його. вкюує операційні правила його формування, 

віднаходження його ознак ; у рптуа.ті . по.:rібно .10 бож""ества, «священне» відкриває себе учасникам 

обрядового дійства ; у перебігу prrrya.1y ск:Іа.Jаються ті найбі.Тhш сприят.шві умови , за яких можливе 

максимальне, повне вияв.1ення <<священного» та його різновu.:rів . Так сюю й істина формується лише 

під час судового poJГ.lЯ.Jy. в жо..::rншІ ін:ши:й спосіб істина встанов.1ена бути не може. Священне 

(істина) відкриває себе учаснпкю1 обрЯ.Jового .:rійства через «жерця» - суддю1 . Цей акт без 
перебільшення становить ієрофанію. тобто яв.1еffня священиого в пересічно :\!у бутті. «Магічний» 

характер цього фено~Іена ~rіж інпшм пі.}тверджується існуваffНЯм інституту нарадчої кімнати, 

праІ\."ТІ!Чннй сенс якого .1еякюш вченими, м ' яко кажучи, ставиться під сумЮв. Його існування набуває 
С'>1ИС.l)· й значення з OГilll.JY на потребу відмежуваffНЯ глибоко езотеричного за своєю суттю процесу 

фор~f}·вання істини від усього іншого. Перетворення численних завжди суперечливих і часто 

брех.lІІВпх сві,:rчень, плутаних висновків і сумнівних речових доказів на «єдино можливу» , 

«непі.Jробну» і «безумовну>> істину потребує тайни, іна.кше-бо шукана істина не набуде необхідного 

opeo.l}· «святості>>: якимись особливими візуальними, звуковими та іншими ефектами ця мета.і\fорфоза 

не супроводжується й не засвідчується, а отже, єдиним гідним супутником дива перетворення може 

бути лише таємниця. У цьому суддя в нарадчій кімнаті подібний до правителів, які ховаються від 

іffших на час споживання їжі й питва та карають (іноді дуже жорстоко) нещасливців, заскочених за 

спогля:данням священної особи під час гамування нею голоду чи спраги. До речі, порушення таємниці 

нарадчої кімнати зазвичай також тягне негативні правові наслідки ... 

Концеm істини - не єдиний укорінений у процесу<ньній науці та практиці міф. Об'єктивні 

властивості доказів, незалежність внутрішнього nереконання правозастосувача, реа.'!Ьність юридичних 

фактів ... список того, що становить зміст процесуальної міфо:югії, ~юже бути продовжений. Так само й 

інститут нарадчої кімнати за одноосібного розгляду справи не вичерll}·Є переліку зумовлюваних 

процесуальними міфами ритуалів. Зрештою, ритуали не є поодинокими вкрап.1еннями до процесуальної 

матерії, їі ритуалізаваність - тотальна (детальніше див.: Бочаров Д. Потойбіччя процесуального: гра, 

ритуал, міф: Матеріали для самостійної роботи. - ДЮпропетровськ : АМСУ, 2007.-50 с.). 

Таким чином, вільно припустити, що процесуальне нерозривно пов ' язане зі священним, 

актуалізує його в пересічному бутті. У ролі священного найчастіше виступає істина, але з не меншим 

успіхом цю роль можуть відіграти справедливість, влада чи порядок Промовистим у цьому сенсі є той 

факт, що в країнах із правовими системами англо-американського типу , де ігровий принцип (принцип 

змагальності) домінує в юридичному процесі над пов'язаною зі священним складовою, поділ права на 

матеріальне й процесуальне зазвичай не здійснюється. 

Сакралізація процесуального виміру невідворотно тягне й відповідні наслідки. Зокрема, 

створення своєрідної процесуальної міфології, що почасти роз'яснює, почасти виправдовує наявність 

окремих процесуа.:ТhНИХ інститутів і процедур, водночас легітимізуючи й існування процесуального як 

такого ; по.1і.1 за.га.l)· на втаошичених і профанів ; відповідну організацію й облаштування 

процесуа.Тhного простору як священного тощо. С:rід зауважити також на тому , що сакралізація 

процесу уск.ІадffЮє його реа.тізацію на заса.Jа.:\: зчага.Тhності. Якщо гра стає обов'язком - вона 

перетворюється на ритую. «Спортивна» ск.жu.ова процесуальної діяльності, яскраво впражена в 

"Іl\)Ю~СУвих сис:те-мах <rnтncHu'.\ej;>ИNШ.C;ьl'..ІJTІJ тш~ , -в~~l\а~ 1\'<\ ІЦУ~ти\\ 1\Jl'<\1\, 1\ІJІ.:.Т':jl\'<\m'\"ИІ.:.ь -м.\~.:.1.\~"'~

засадам «обрядової грю>, пов 'язаної священним обов'язком- попри все встановити істину. 

· .\tіж іюшL\І . щ:: J \-ЖИ Jt:ШІ Феміди». 
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Застосування смертної кари в Україні має тривалу та надзвичайно криваву, позбавлену сенсу як 

з точки зору співвідношення тяжкості злочину та міри покарання історію, так і специфіки ЇЇ 

застосування, адже часто тільки приналежність до певного класу, стану , іншої соціальної групи, 

сповідування інших ідеологічних чи релігійних поглядів, нація, до якої особа належить, могло стати 

підставою для застосування смертної кари. Більше того , голодомор тридцятих років минулого 

сторіччя теж у певному сенсі можна розг,-rядати як спосіб реалізувати смертну кару до всього народу 

тільки за те, що нація існувала як самостійнюі суб ' п,т 

Скасування смертної кари в Уr,."J)аїні розг;rя.:::щ.;юся не ті;rьки яІ< адекватна відповідь України на 

вимогу міжнародного співтовариства, чергового кроку на Ш.ijL"-,..Y становлення правової держави, але й 

встановлення історичної справед.-тивості шодо :.rі:rьйонів неюІННо загиблих від репресивного апарату 

тоталітарно і" держави СРСР. У зв ' яшу із цИУІ особ:rиво прнкрІш є вИродження дискусій з приводу 

доцільності введення смертної кари в Україні. 

Так, депутати Си..м:оненко П. та Голуб О. (фракція Ко~rуністичної партії України) пропонують 

Верховній Раді ввести у перелік покарань, що передбачені у Крrшіна.тьно:.1у кодексі за особливо тяжкі 

злочини, смертну кару. Автори проекту Закону N2 1048 від 28.11 .2007 року про внесення змін до 
Кримінального та Кримінально-Процесуального кодексів У~"J)аїни (щодо юців покарань) пропонують 

ввести цей вид покарання за умисне вбивство із обтяжуючими обставинюне вчинені з особливою 

жорстокістю, або способом, небезпечним для життя багатьох людей, або у поuнанні із зrва:Ітуванням 

чи насильницьким задоволенням статевої пристрасті неприродним способом, або вчинене на 

замовлення, або вчинене за попередньою змовою групою осіб, або якщо наслідком такого з,·ючину 

стала загибель двох чи більше людей. 

Пропонується не застосовувати смертну кару до громадян до 18 років і старших за 65 років, а 
також до жінок, що бу ли у стані вагітності під час вчинення злочину або на момент постанови вироку. 

Розгляд справ з приводу злочинів, за котрі буде передбачатися смертна кара, пропонує-ться 

здійснювати судами першої інстанції за участі присяжних. З метою уникнення судових помилок, 

депутати пропонують не приводити вирок до виконання протягом шести місяців з дня проголошення 

судового вироку про смертну кару . 

Відповідно до опитування, котрий проводився у березні, 58,7% УІ<раїнців вважають за доцільне 
повернення смертної кари за тяжкі кримінальні покарання. Проте, на нашу думку, доленосні рішення 

.:L-rя держави у цілому та для багатьох окремих громадян слід приймати, зважаючи Ні:! історичні 

помилки, державно-владні та політичні реалії сучасної України, зрештою, вра.ховуючи 

системоутворюючі принципи права . 

Такий законопроект є безумовним регресом на шляху стdновлення ефективної системи гарантій 

прав і свобод людини і громадянина в Україні , пріоритету інтересів особи щодо суспільства і держави, 

який Зі:! умови його прийняття призведе до суттєвих змін у сприйнятті держави в цілому. Проте, втрата 

СJ.ВТоритету державою буде мити менш суттєві наслідки для країни, ніж припинення розвитку у 

суспі.:тьстві належної правової свідомості, нівелювання по.зитивних надбань у становленні 

гро'.щдянського суспільства в Україні, деградація демократичних цінностей загалом, заперечення 

r: ~rанізУІу як принципу праві:!. Все це, поряд із катастрофічним станом правоохоронної спсте~ш у 

.:rержаві, низької професійності , кору~шованості ЇЇ судової системи, може призвести до остаточної втрати 

.:rовіри громадян не тільки до означених органів державної влади України, але й остаточної 

.тскредитації державної влади як інституту, втрати нею легітимності. Введення смертної кари призведе 

.:ro над.звичайних зловЖІmань, що позначаться на житті кожного конкретного громадяюmа в Україні. 

с 1 ригорук Н , 2008 
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У зв 'язку із цим, слід у затальних рисах визначити філософсько-правові аспекти інституту 

смертної кари, які розкривалися визначними теоретиками права у подібних дискусіях. 

Аргументи супротивників смертної кари зводяться до і~ювірності судових помилок, відсутності 

упереджувальної дії на потенційних злочинців .. неві.:щові.:Іності покарання здійсненому злочину , а 

також у превалюванні підсвідомих культурно-історпчню: підrрунтя над здоровим глуздом. 

Супротивники смертної кари вказують на те. шо су.1ові по:.ш.жи неминуче призводять до покарань 

невинних. Ними наводиться статистика, яка .1е:.юнструс шо скасування чи введення смертної кари в 

країні самі по собі не ЗlІ•rінюють кі"ІЬкості ТЯЖКІГ> з.точинів . 3.1ійснення вироку не карає злочинця, а 

тільки задовольняє суспіJТhСТВО. котре потребує жертвопрІШоmення. 

Гергіда А.З. вірно зауваж·у є. шо пpиxrLThmrки скасування оrертної кари вважають: якшо 

держава визн:ша право на ;.юптя. то вона повшrnа вmювптnся і ві.:І ·хктосування смертної кари. Так, 

позиція видатного ученого Са\:.арова А . ]. повною ~rірою ві.:Іображає даний підхід до смертної кари. 

Він висловив тоЧJІ.·у зору . шо «счертна лt~ра є жорстокrш і ачора1ЬНИ-"І інститутом, який підриває 

моральні і правові засю:и суспіlЬСТва . Держава в особі чиновників , які. як і всі люди, схильні до 

поверхневих висновків . як і всі .liO.:m. СХИ.1Ьні до впшmів, зв ' язків , упереджень і егоцентричній 

мотивації пове .. rінкп. - прпв:иснюють собі право на найбільш страшну і абсолютно незворатну дію: 

позбав.тення життя . Така держава не може розраховувати на покращення моральної атмосфери в 

країні . Він ·ХІлеречував бу.:tЬ-яку істотну упереджуючу дію смертної кари на потенційних злочинців та 

був впевнеюm у зворотному- жорстокість породжує жорстокість». Як вірно зюначав Тагандев М.С. , 

не :.южна пок.та.:tати надії на смертну кару, бажаючи зменшення числа злочинів. Ріст злочинів, їх 

з~rеншення чи збі.;rьшення керуються більш важливими законами соціального життя тієї чи іншої 

держави . Видатний російський релігійний філософ Соловйов В.С. вважав, що недоцільна матеріально 

,:r:rn суспільства смертна кара духовно шкідлива як аморальна дія самого суспільства. Він вважав, що 
«це є дія нечестива, нелюдяна і соромна». 

Нещодавно Організація Об ' єднаних Націй (ООН) виступила за оголошення всесвітнього 

мораторію на смертну кару з довгостроковою метою заборонити на планеті таку міру покарання. 

Відповідне голосування відбулося в Комісії ООН з прав людини. Дану ініціативу підтримали 99 країн, 

52 країни виступили проти, 33 країни утрималися. За даними правозахисної організації <<Міжнародна 
амністія» , смертна кара існує ще у 66 країнах світу. Раніше Комітет міністрів Ради Європи прийняв 
рішення оголосити 10 жовтня Європейським днем проти смертної кари і висловив сподівання , шо 

Європейський Союз також встановить день проти смертної кари у найближчий час . Однак Євросоюз 

не зміг визначитися відносно встановлення смертної кари через позицію Польщі, котра виступила 

проти такого рішення. Із 1997 року смертна кара не застосовується ні в одному із 4 7 держав-членів 
Ради Європи, включаючи 27 держав-членів Європейського Союзу. 

Таким чином, наведений законопроект суперечить не тільки засадам моралі та права, 

міжнародним зобов 'язанням України, але й відкидає ії на узбіЧ'-ІЯ сучасних тенденцій міжнародного 

права , та, унеможшmлюючи уніфікацію законодавства України у сфері правового статусу особи, може 

стати суттєвою перешкодою на шляху входження України у Європейський Союз. 
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У даний час сформувалося соціальне замовлення на розробку категорій і інститутів , поІсІиканих 

відповідати за якісний стан норм і цінностей, задіяних в процесі соціалізації, їх відповідність 

духовним цінностям. Для реалізації подібних функцій необхідна побудова громадянського суспі,тьства 

з інститутами, збагачени.ми ціннісним потенціалом. Це припускає відповідну еволюцію суспільного 

організму, що корелює з еволюцією держави . 

Сучасний постмодерн став результатом методологічного індивідуалізіVtу, закладеного в 

Середньовіччі і успадкованого гуманізмом Нового часу, побудованого на протиставленні ідеального і 

матеріального , природного і позитивного, приватного і публічного (дуалізм - від лати. dualis 
(подвійний) -філософське учення, що випливає з визнання рівноправюtми двох основ- ідеально}' і 

:-.штеріальноі). Як відзначав И.А. Покровский , середньовічна юриспруденція в Західній Євроnі 

nокоїлася на протилежності jus naturale і jus positivum. aequitas і jus scriptum. Ця традиція сnравляє 
певний впшm і на сучасне право. Однак поряд з цим існує інше методологічне рішення -
методологічний колективізм з акцентом не на протистав.1ення , а на поцнання приватних і публічних 

інтересів, який складає основу суспі.тьної зго.::rн. у то :\ІУ чпоі у захілшх 1.-раїна:х (в р&\оfках ідеології 

соціального лібераліз:r-·tу, що знайnLlа вИображення в праві в теоріі інституціона.lізму Моріса Оріу 

(1859-1929), який проблему пропІстdюення прІІВЮНІІХ і пуб.lічнпх інтересів розпумачив у дусі 

християнського колективізму перrшtх його сто.lіть (з деякюш новаціюш). lЬш бу.1о заІсІадено основу 

нинішніх успіхів соціа.:тьної ринкової еконоr.rіки західних 1.-раїн). 

Методологічний колективізм передбачає три рівні свободи, відкритих на зорі цивілізації: 

індивідуальний (приватний), суспільний (публічний), загальний (духовюІЙ). Їх правова реалізація 
означає реалізацію принципу свободи в приватній сфері, рівності (як рівної свободи) в публічній сфері 

і справедливості (як справедливої рівної свободи) в духовній сфері. 

Суспільство, в якому гарантується лише перший рівень свободи, будується на протиставленні 

приватного і публічного і формує державу- «нічного сторожа» (за Локком, держава. яка не обмежує 

свободу людини, має якомога менше прав, і тим бі.пьше реальних можливостей здійснювати 

інтервенцію у сферу приватних господарських відносин) або, навпаки, статичну державу (за Гоббсом, 

Держава-Левіафан, що втручається у різні сторони приватного господарського життя). Поєднання 

приватного і публічного рівня свободи передбачає соціалізацію держави, реалізацію нею соціально

економічних функцій, що формує соціальну державу. Вищий же ступінь соціалізації держави -
перетворення іїнасоціальну правову державу, яка забезпечує поєднання всіх трьох рівнів свободи

приватної, публічної, духовної. 

У Конституції України знайшла віддзеркалення ідея соціальної, правової держави як 

громадянського суспільства. Однак в житті зберігається конфлікт між громадянським суспільством і 

державою, що є конфліктом між різними їх правовими статусами. Цей конфлікт зумовлений 

протиставленням (аІІТиноіVrією) приватного і публічного , завдання ж полягає в тому, щоб цю 

антиномію подолати. 

Праворозуміння Гоббса, Локка, Монтескье, Руссо базувалось на методологічному 

іНДІІвідуаліз~rі , що зумовлював протиставлення народу і держави. Це видно :3 теоретичної конструкції 

«суспільного договору» Гоббса , яка припускала, що договір полягає на користь однієї із сторін 

(держави) в силу того , що всі права природного стану передавалися державі. Локківський поділ 

суверенітету будувався на двосторонньому договорі народу і держави. Його по :1оження про 
невідчужувані права людини чітко визначило предмет договору, і пере,lік ШІХ прав виступив 

© 1 'ру дшщька С. , 2 008 
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предметом договору по вертикалі, що визначає юридичні права і обов'язки держави і суспільства. 

Руссо звів державу в ідеальне положення слуги народу , але , нажаль, руссоїстська концепція не ·швжди 

виправдовуються життям. 

Сьогодні постає питання про необ:dдність такого поєднання народу і держави, яке б 

забезпечувало їх співпадання як єдиного суверена . Для практичного вирішення цього завдання є 

конституційні передумови . 

Згідно статті 5 Конституції України носі о1 суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є 

народ. Одночасно стаття 1 Конститупії Украї1ш проголошує : держава є суверенною . Отже, народ і 

держава мають єдиний с~:всренітет Hapo.:::r з.:::rійснює владу безпосередньо і через органи державної 

влади і органи місцевого сюювря.:::rування . Варю і дср:;.,..:ава єдині. 

Це дозволяє т:rу\ШЧІпn наро.:::r як гр<ша.:rянське суспі,Тhство , організоване в соціальну правову 

державу. Така держава наіібі.-тьш наб.~-ена .:::ro арістоте:rівської \Юде.;rі якнайкращої форми правління 

- політії, де прюшип зчішання «'юнарх:ічного» . «арпстш .. -ратнчного» і «демократичного» мав значення 

для розпаді.'!!' .:repжaвmrx функuій иіж всіма основюош верствашІ насе.1ення поліса. 

Гро\Іа.:rянське успі.ТhСП!О. організоване як couia_Thнa правова .:::rержава, передбачає розподіл 

державних фуню.rій :~..rіж різнmш су пі1Ьнmш інститут ют і обов · язок Ї.\: участі у фор:муванні і 

реалізації пуб:rічної по:rіЛІКЛ (в т _ ч_ еrоноіllчноО . .::Ltя такого папрюшу у розвитку права є 

конституиійн.і пере.:::rу:~о1ови- rонсnпуnі:йв:пй стату України як сопіа.Тhної правової держави. 



СЕКЦІЯТЕОРЕТИКО-ТА ІСТОРИКО-ПРАВОВИХ НАУК 

СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОТВОРЧОСТІ 

В УМОВАХ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ 

Т. Дідич 

Киівський універсиrпе.т права НАН України 

(Киів, Україна) 

21 

Поточний процес реформування та оновлення державно-правових інституцій в Уr-.-раїні, що 

викликаний трансформаційними процесами ро:шитку суспільства, вимагає адекватного наукового 

переосмислення більшості проблем теорії та практики юриспруденції. Саме наукова концептуа..1ізація 

розвитку держави та nрава є основою результативного реформувания та вдосконалення правової 

системи, інститутів державотворення й правотворення. У наукових колах звертається увага на те , що 

неможливо реформувати правову систему без rрунтовних перетворень процесів правоутворения, 

правотворчості та законодавчої діяльності. В юридичній літературі, проблематика становления і 

розвитку інсппуту правотворчості має високий рівень наукової дослідженності , однак 

характеризується певною різновекторністю підходів до вивчення вказаного феномену, оскільки його 

вивчення здійснюється переважно в контексті дослідження феномену державницької діяльності з 

метою вироблення шляхів вдосконалення правотворчого nроцесу. В переважній більшості феномен 

правотворчості розглядається як ко~шетентна діяльність по прийняттю нормативно-правових актів 

шляхом "втілення державної волі" у змісті нормативно-правового акту або як "форма державного 

керівництва суспільством" . Основною специфікою наукових досліджень проблем правотворчості в 

сучасний період є те , що вони мають виключно прикладний характер та надають інформаційний 

:vІатеріал щодо організації процесу створення юридичних до~ ~Іентів. Сучасна ж практика 

правотворчості актуалізує питання комплексного дослідження інстІпут:· правотворчості. 

Необхідність комnлексного вивчення гносеологічної при:ро.nr . сутності та значення 

правотворчої діяльності nояснюється тим, що: 

1) в сучасній вітчизняній юридичній літературі як на зага..тьнотеоретичнО"!У рівні, так і Шl 

галузевому, феномен правотворчої діяльності має різновепорню.: хар~-тер наукового дослідження : 

2) правотворча діяльність має складну приро.Jу Гd хараь;тер. що потребує проведения аналізу 
даного феномену як частини більш загальних явищ- юрл.nrчної ;rія_тьності, правово] системи, з однієї 

сторони, а з іншої- як узагальнюючого поняття. що ~tає свою іІЦИвідуальну специфіку ; 

З) на сьогодні в науковій літературі ві.:Ісутні єдині концеnтуальні підходи щодо розуміння 

сутності правотворчої діяльності та вироб.1ення стратегії ії розвитку, а також встановлення засобів 

гарантувания здійснення правотворчої ;rія.тьності, що nотребує дослідження ії гносеологічної природи, 

яка бу де закладена в основу концешуюізації процесу ії здійснення; 

4) інтеграційний хараь.-тер розвитку України потребує адекватної трансформації поглядів на 
правотворчу діяльність в умовах інтеграційних процесів розвитку правових систем. 

В юридичній літературі справедливо зазначається про те, що правотворча діяльність як процес 

створення різних форм виразу правових норм є основою функціонування правової системи. 

Результатом правотворчої діяльності є вироблення відповідних моделей поведінки суб'єктів 

суспільних відносин. Надаючи принципово важливого значення явищу правотворчості в рамках 

функціонувания правової системи, Д.Ж. Тернер включає процес правотворчості до складу елементів 

правової системи, що покликаний забезпечити формування певних правил, які націлені на подолання 

соціальних протиріч у суспільстві. Тим самим, на nравотворчий процес покладається 

системоутворююче, регулююче завдання по забезпеченню єдності, системності та ефективності 

законодавчої бази держави. Справедm1во зазначає Н.М. Оніщенко про те, що створені норшІ права є 

системоутворюючим фактором правової системи, П елемеmом, являють собою саме право та 

вюначають його характеристику. Справедливо зазначити про те , що вироб.1ення єдиної концеrщії 

с Дідич Т, 2008 
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Збірник статей міжнародно/' науково-практично/' конференид; присвячено/' пам 'яті професора П. О. Недбайла 

реформування та розвитку правотворчої сфери дія,lЬності уповноважених суб'єктів в Україні, 

насамперед, має стратегічний характер розвюку .:~.ержавності та законодавчої бази. Окрім того , 

теоретичне дослідження сутнісних аспепів правотворчості, їх природи та змісту обумовлене 

недосконалістю практики правотворчої .. :rія.:rьності . 

В юридичній літературі фено~1ен правотворчості має різновекторний характер наукового 

розуміння , що пояснюється сюа.:rnістю його з~1істу та багатопроявністю його сутності. Переважно 

явище правотворчості ро3кривається вчеНП'\Ш 3 позиції його аксіологічного 3Начення, характеризуючи 

його саме як певну резу;rьтапrnну ..:rія .lЬність. ІЛ. Лихолат розглядає значення процесу правотворчості 

через результат цієї .:rія.lЬності. З~ІіСТОУІ якого є розроблені правові норми. Тим самим вченим 

обгрунтовується ду-.rка про те. що процедурні аспекти створення нормативно-правових актів, 

порівняно 3 іншюпс є наіfбі.lЬш раціонал.ізованІL\іlі, що надає змогу уникати впливу на процес 

правотворчості суб· єкпrnюІХ .. психологічних та гносеологі~mих характеристик і здібностей людини" . 

Справедливо зазначає В .М. Косович про те , що основним завданням правотворчості є досягнення 

найбільш поввої ві..:rпові:rності між правилами поведінки, що встановлюються у правових нормах, та 

об ' єктивнюш і суб· а.:тпв!-fІnш факторами суспільного життя. 

Ана.сіз сучасюІХ юридичних джерел надає змогу говорити про те , що функціональний аспект 

правотворчості розг .. 1я.::щється в рамках дослідження сутності і призначення правотворчого процесу, 

або через ро зу~Шшя завдання правоутворення, або через завдання правотворчості, або через на.прямки 

дія.lЬності суб· атів, або в якості сукупності основних напрямків впливу на правову систему , в якій 

ро3кривається праь."ТичшІ роль та соціальне призначення правотворчості . 

На нашу ..:rумку, інститут правотворчості має складний сутнісний характер, що є передумовою 

ві..:rпові..:rа.LЬного ставлення науковців , політиків, державних діячів до практичного втілення змін у 

правотворчу діяльність. Окрім того , інститут правотворчості має подвійний характер трансформації, 

який пов 'юано із тим. що: 

з однієї сторони, правотворчість зна.ходиться в стані безпосереднього вдосконалення її 

практичного здійснення , що обумовлено загюrьнш1 процесом вдосконалення правового , 

кадрового, організаційного , наукового забезпечення правотворчості. концептуалізації її 

розвитку тощо ; 

з іншої сторони, інститут правотворчості як соціа.LЬне явите , що наці.1ене на модернізацію 

законодавчої бази держави. перебуває ni..:r вп:шво\І зага.LЬю1х трансфор~rаційних процесів, 

які мають як об ' єктІrnний характер (г .. 1оба.Lізація. :-.rіжнародна інтеграція, координація 

ро3витку законодавства тошо). так і знаходиться під впливом суб'єктивних факторів , що 

викликані процесюrи реформування держави та суспільства (політичні трансформації, 

посилення боротьби за реалізацію корпоративних інтересів, економічні коливання тощо). 

За таких умов, інститут правотворчості потребує посиленої уваги зі сторони науковців, що 

націлена на вироблення цілісної науково обгрунтованої моделі правотворчого процесу , що відповідає 

потребам розвитку суспільства ш держави . На завершення дослідження варто зупинитися на наступних 

підсумкових положеннях, що характеризують стан та проблематику розвитку правотворчості. 

l . Поточне становлення інституту правотворчості як елементу правової системи відбувається в 
умова.х відсутності наукових шкіл і традицій nравотворення, які б сформувалися та утвердились 

історично. Зазначене пояснюється відсутністю належної наукової уваги до проблем сутності і 

значення правотворчості як цілісного явища, що має утворюючий характер по віднощенню до 

дер:жави, права та правової системи. На сьогодні відбувається інтенсифікація як практи~шої 

правотворчої дія.lЬності , так і наукових досліджень проблем формування права, однак сnостерігається 

дефіцит цілісних наукових робіт, які присвячені дослідженню проблематики інституту 

правотворчості . 

2. Інститут правотворчості розвивається в умова." загальної політизації суспільства, що впливає 

на розвиток феномену правотворчості як засобу правового закріплення інтересів політичних сил, що 

мають домінуюче значення та відіграють провідну роль на політичній арені. Тим самим, зміст 

правотворчої діяльності набуває рис політичної змагальності між різноманітюши політичюши силами 

та інтересами. 
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3. Розвиток правотворчості супроводжується поширенюш у ньо~ІУ явпщСІ "лобіЗl\1)'", що є 

засобом реалізації тих або інших інтересів (політичних, еконо:\Іічюrх. корпоративних тощо) та 

закріплення їх за допомогою норм права шляхом прийняття нор'.rативно-правовпх аА--тів. В умовах 

трансформації суспільства, що супроводжується нестабільністю його розвитк;.·. поширенням 

лобістських традицій практики правотворчості, підвищує ри:шк "корпоратизації право творчості" , що 

:може стати знаряддям реалізації та забезпечення інтересів тих або інших соціа,їЬних груп, що в свою 

чергу може більше дестабілізувати розвиток суспільства. 

4. Оскільки інститут правотворчості має складний характер, що здійснюється на як на 

затальмодержавному рівні, так і нСІ місцевОl\1)' тСІ локапьному, окрім того реалізується різноманітнюш 

суб'єкт<L\1И, доцільно не лише підвищити увагу юридичної науки до проблем станов;тення 

правотворчості в Україні , але і націmпи її в русло концептуалізації, що надасть змогу, з однієї 

сторони, консолідувати науковий потенціал та наукові дослідження інституту правотворчості, а, з 

іншої сторони, сприяпше створенню єдиних підходів до реформування та розвитку правотворчого 

процесу в Україні. 

5. Інтеграційний характер розвитку України, що націлений на активізацію участі України в 
міжнародних (міждержавних) об ' єднаннях, передбачає гармоні:шцію розвитк-у законодавчої бази 

України із розвитком :міжнародного права та законодСІвства іноземних держав. Тому розвиток 

практики правотворчості та теоретичних наукових досліджень повинен відбуватися відповідно до 

тенденцій :міжнародної інтеграції України, що надасть з~югу оперативно реагувати на інтеграційні 

пріоритети розвитку України. 
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Збірник статей міжнародної науково-практичної конференціІ; присвяченої пам Яті професора П. О. Недбайла 

РОЗВИТОК КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ ІДЕЙ В РЕЧІ 
ПОСПОЛИТІЙ У XVI- XVIII СТ. 

Н. Єфре.і'.tова 

Одеська національна юридична академія 

(Одеса, У~<.раіна) 

Історія розВІпку конституційно-правових .:юь.--грин в Україні нараховує сьогодні не одну сотню 

рОІ<ів. їхня «доля» (умови виникнення, станоюення, розвиток і т.д.), як і доля національної 

державності ніколи не бутІ простими. Добою :хtро.:rження перших конституційно-правових доктрин 

на українських теренах, у сучасному розумінні .Jаного понятгя, вважається період Гетьманщини 

(середина XVII ст. - кінець XVIII ст.). 

Безсумнівно , що фундамент їхньої появи бу.-rо зак.-rа.Jено політичною та правовою культурою як 

українського народу , так і народів високорозвинуnІХ у той час Європейських країн. Визначаючи основи 

появи в середині XVII столітгя перших українсьІіll'\ .Jо ь.;>~Іентів конституційно-правового характеру, 

більшість вітчизняних вчених називають нор~ш староу1-..-раїнського звичаєвого права та Литовські 

статути. При цьому, особливу увагу в оцінuі проuесу заро.:rження в Україні конституційно-правових 

доктрин приділяли політико-правовій діяльності Б . м1е.-rьюшького. І . Виговського , І . Мазепи Td 

П. Орлика. 

Однак зрозуміти процеси розвитку та тран фор:-.шrії по:rітико-правових поглядів в Україні

Гетьманщині без врахування політичної боротьби ill'IЯ.\.Тlf і ~Jішан Речі Посполитої за свої права, на 

наш погляд, неможливо. 

Слід сказати, що політична боротьба m1Я.'\тп як в По,-rьщі так і у Великому Князівстві 

Литовському у XVI ст. вже мала свою історію . Тра:uшійно вважається, що Нешавські привілеї 

створили основи для розвитку шшr.хетської .Jе~юь.-ратії. забезпечив земським сеймик&vt участь у 

здійсненні верховної влади. В основі такої фор:\Ш управ.-rіння було покладено визнання формальної 

рівності всієї шляхти. Значною пербюгою сереЛІЬОї m-rяхтн в її прагненні до участі в управлінні 

державою була конституція Петрковсього сеіічу . 

Характеризуючи умови заро.:rження і розвпn:у конституційно-правових ідей на Українських 

землях слід відмітити, що лосилинення по.тіТІІЧШІХ З:\тгань ш.15Lхти відбувалось в умовах поширення 

екзекуційного руху , основним пк.-rо :\ І якого ста1о - «Закон понад усе». Так, наприклад член третьої 

кодифікаційної комісії у Великому Князівстві .:UJТОвсько:-.rу Лев Сапега, у вступі до Статуту 1588 р. 
зазначав : «Тільки на законі і праві mrcaнo:-.Jy всю безпеь.·у і добробут держави будують. Про що 

ве.lИкий і шляхетний грецький фі .1ософ Арістотел казав , що там панує дикий звір, де людина 

здійснює свою в.тuу за своєю забаганкою . а r<L\1 де зверхність має право чи закон, там сам Бог усім 

править» . Отже. ПІ.'ІЯ.\.'Тd перетвори.-rась ffil ІLly . яка була здатна протистояти магнатству, а також 

сфор'.rу.lЮватп та пропаган.:rувати юасну правову програму . 

До прові..:пшх по.lітпко -правових uей XVI ст., які використовувались у шляхетському 

середовюиі того часу ста:пr : зверхність заІ\ону у судочинстві та рівності перед ним усіх вільних 

гро:vrа.:rян, uея правової .JеріЮ:ІВІІ. виборності ~юнар:-.:а , парламентари:л.rу , відокремлення судової влади 

від виконавчої. прп:ро.:ті права (ві_-rьної - Н .Є .) .1Ю.nпш тощо. 

Однак пояснення по.:rа.-rьшої .шmш:ікп трансформації політико-правових поглядів в Речі 

ПоспОJlИТій буті б неповнюш без вра\.~- вання соціа..-rьних, політичних та економічних особливостей. 

По-перше, тут слід сказати , шо в останній чверті XVI- першій половині XVII ст. відбулися зміни у 
співвідношенні політичних Cll.l По.LЬСького коро.Lівства. На думку відомого українського історика 

Леоніда Зашкільняка пшяхта ПОСТ} по во втрачюа здобутий в екзекуційному русі вплив у державі, 

поступаючись новій магнатерії, у зюежності вu якої знаходився монарх. С&,1е з королівська

шляхетського антаганізму користd.-rась '.Іагнатерія, зміцнюючи свої позиції. Отже екзекуційний рух 

фактично себе вичерпав під час прав.тіння Стефана Баторія. 

©Єфремова Н. , 2008 
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У цей же час занепадали ро:шиток політико-правової думки та повага до закону і 

юриспруденції. Парадоксально , але принцип: «Анархією (тобто відсутністю уряду) Польша 

тримається» став одних з популярніших в шляхетсько-магнатському середовищі. 

Однак з середини XVIII ст. ШІ територіях Речі Посполитої почали відчуватися відлуння 

вп:швового, загальнокультурного європейського рул)' - Просвітництва. Він став невідємною 

остадовою частиною боротьби, яку молода буржуазія вела проти феодального ладу та його ідеології. 

Його риси бу ли сфокусовані у новій парадигмі юриспруденції - юридичноl\rу світогляді , яке 
базувалось на ідеях справед.п:ивості. Свободи, рівності, братства, представлених у тому 'ІІІ іншому 

варіанті природнього права, суспільного договору розподілу влади. Просвітннцтву належить заслуга 

створення теорії народного суверенітету та загального блага, парламентаризму, юридичної держави 

розуму, які не втратили свого значення до сьогодення. 

Одною з основних тем Просвітиицтва стала розробка моделі держави майбутнього. Наприклад у 

Монтеск'є вона втілишся в проекті розбудови вільної держави, де влада розподіляється на окремі гілки. 

Ця концепція стала продуктом соціально-політичних умов у Франції того часу та відобразила боротьбу 

за владу між монархом, аристократією та буржуазією. Метою такої держави встановлювалась гарантія 

безпеки громадян від свавілля з боку влади та забезпечення їхньої політичної свободи. При цьому, праву 

відводилось місце регулятора відносин між громадянами та урядом. 

Для Речі Посполитої, у середині XVIII ст. такі погляди були надто революційними. Магнати та 
шляхта не поспішали поступатися своїми правами і вюнавати за буржуазією та міщанством право 

голосу. Обгрунтованою для них лишалась ідея дотримання принципів виборної :-.юнархії. Нагадаємо, 

що у Франції її почав відстоював Ж.Ж. Руссо :шше з ХVІП ст. , наго"lОШ}ЮЧИ, що виборна монархія, 

схвалена народом є законною. Він називав їі респуб :rіканською :\Юнархією. 

Однак у республіці обох народів .:з:ругої по.1овюш л_туш ст ., uя і.:rея вже спрш~ша.1ась як застарі.ш. 

Шляхта та більша частина наро.::rу вбача.1а у неї тіlЬКІІ пі.::rставп .ля посrіїпшх чвар і :\Іііh'}ТОбІщь ПО\rіж 

магнатськими угрупованнюrк кожне з яких нюІага.Jось поставити на престо.1 свого став.1ени:ка . Це не 

сприяло стабілізації держави і .lШІІе OC.laб.liOвa.lO їі. Ог/h-е напри:к:інді XVIII СТ . ТЮ! з ' ЯВІоась uея про 

необхідність повернення інсnпуту спа.J.В:ування престо:ту , як гаранта стабі.lЬності верховної в.1а.лr . 

Разом з TIL\1, в По,lЬщі кориС1ува.lИсь і іншюш ідеями Руссо , m-.i у сукупності із досвідом револю
ційних подій у Франції підштовхував прогресивних політиків до введення у державі основного закону. 

Бажання зафіксувати найважлив1щ1 принципи суспільного та державного устрою в 

законодав'ІИх акта.х, які .мали ознаки конституційних законів, знайшло відображення у першу чергу в 

кардінальних законах 1768 і 1775 рр. 

Серед них головне значення отримав Урядовий закон (Конституція) 3 травня 1791 р., яка мала 
певні ознаки основного закону. Згідно з ним, у державі встановлювалась така форма правління, яка 

мала ознаки конституційної .монархії. У цей же період в законодавстві Речі Посполитої з'явились 

норми, які відображали нові погляди, що будь-який уряд повинен здійснювати свою владу в рамках 

існуючих законів, отримує свої задачі та функції від верховного властителя - народу. У противагу 

старим поняттям, терміном «нароД>> стали визначати не тільки шляхту , а і міщан та селян. 

Ці нові погляди знайшли своє відображення як в окремих законах так і в Конституції Речі 

Посполитої від 3 травня 1791 р. Одним з новаторів цієї ідеї став Гуго Колонтай. Він визнавав загальну 
роль польського народу, однак фактичне панування шляхти у суспільстві розцінювалось ним як 

необхідне та провідне. Зміна звичної формули «народ шляхетський» на думку авторів Конституції 

повинна була наблизити до шляхетства інші прошарки населення. 

Поняття «народа-люда», стало актуальним і зрозумілим у часи повстання 1794 р. І знайшло 

відображення в останній частині Конституції 3 травня. У розділі ХІ «Сила збройна народова» 
закріплювалось: «Народ- зобов'язаний сам себе захищати від нападів та оберегати свій спокій. Усі 

обивателі є оборонцями народної цілісності і свободи. Війська є ні що інще, як виокремлена з усієї 

загаJ:tьної сили народу .. . ». 
В п'ятому розділі Конституції 1791 р. частково відобразилась ідея Ж.Ж. Руссо щодо народного 

суверенитету. «Всяка влада в людському суспільстві походить з волі народу. . . . уряд польського 
народу, по волі даного сейму, повинен складатись з трьох влад: законодавчої із обраних чинів, 

виконавчої- короля та варти, і судової з юрисдикцій» . 



26 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЛУМАЧЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ НОРМ 

Збірник статей міжнародно! науково-практичної конференціІ: присвяченої пам 'яті професора П.О. Недбайла 

До нововведень у парламентській діяльності Речі Посполитої кінця XVIII ст. можна віднести 
ідею щодо перегляду рівня організації та працездатності сейму. Вона бу ла втілена у принципі «Сейм 

завжди повинен бути готовим». На підставі цього , депутати, яких обирали на два роки, зберігали 

мандати на термін всієї каденції. Таким чином, сеЮ1 завжди можна бу ло скликати на надзвичайну , 

позачергову сесію, якщо у цьому з' явиться потреба . 

Характеризуючи конституційно-правові ідеї Речі Посполитої другої половини XVIII ст. 
необхідно звернути увагу на появу в науковому обігу По;п,щі терміну «незалежність». Першим його 

використав Станіслав Конарський. Надалі термін використовувався багатогранно, від незалежності 

особи до незалежності держави. 

Підбиваючи підсумки слід сказати, що досві;:r боротьби шляхти та буржуазії Речі Посполитої за 

свої права та за втілення передових погля.:rів Просвітиицтва став важливим матеріалом для 

формування конституційно-правових ідей в Захі;щій Європі Особливо важливим цей досвід став для 

української шляхти у боротьбі з російським абсо .тютнз~ю~І . ко,ти опинившись під владою теж чужої 

держави, вони намагюшсь відстоювати свою державну автоночію та права. 
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На першопорах магдебурзьке право було звичаєвим правом . У подальшому за відсутності 

офіційного збірника права, до джерел магдебур3ького права можна віднести правові ро:3 ' яснення, що 

надавались Магдебургом для філіальних міст. Правові роз 'яснення - збірники правових норм, що 

регу!ІЮвали різні аспекти міського життя. Найстарішим пам'ятником магдебурзького права став 

привілей архієпископа Віхмана, виданий 1188 р. у зв'язку 3 пожежами у містах. Привілей 

архієпископа Віхмана складався з 9 артикулів, де говорилось про непоширення термінів давності щодо 

грабежів і вбивства, продовження процесу судового розгляду при виконанні сторонами своїх 

с.-rужбових обов'язків за межшvш міста, скорочення судового процесу до одного дня, якщо однією із 

сторін виступав гість - мешкннець іншого міспt, та усував кругову відповідальність родини за 

вбивство або тілесні ушкодження. ЦілІй ряд артикулів привілею архієпископа Віхмана стосувались 

процесуального права, де бу;ю встановлено поря.::tок роя.:щ:~у справ у гостинному і потрібному суді та 

'За відсутності лавників. У приві;теї також 'Зга:І! ва:юсь про наявність у ?-.tісті бурдіягу, як найдавнішого 

орган міського самоврядування, де рішення приfша.-шсь бі_tьшістю го .1осів. Завершується документ 

підписами свідків, серед яюІХ згадується бранденбурзьІіllЙ і гСLl.tьськш! єпископи, саксонський князь, 

:марграбій східної Марії та представники :-.1іст Арнштайн. Єрп:хів і А.1е .1ебен . По.1оження, що містилось 

у привілеї "ех antiqua constitucione multis modis in jure ciYile et alis incomшoditatibus constricta fнerit" 
підтверджують, що у ньому модифікува.JІИСЬ діючі правові нор:\ш, а не обrрунтовуватюсь повністю 

нове міське право. Значення так званого "старого магдебурзького права" підтверджує його 

використанням іншими містами вже з середини ХІІ ст. Так, близько J І 60 р . його отршш .. 1о ~rісто 

Стендаль, 1156-1170 рр. -Лейпциг, 1174 р. - Ютербог. Пізніше копії приві.Jтею архієпископа Віх.\rана 

було надіслано в інші міста, що використовували право Магдебургу. Зокрема, у 1211 р . він був 

надісланий сілезькому князю Генріху Бородатому, який надав його місту Злоторії. Блюько 1241 р. 
правові роз 'яснення з Магдебургу отримало місто Бреслау (Вроцлав) і з їх тексту вишшває, що в 

Бреслау неодноразово надсилались копії нормативних актів та привілеїв, що використовува.-шсь у 

Магдебурзі. У правовому роз 'ясненні 1241 р. містились норми, що регулювнли правовий статус гостей 
міста, заборонялось стягнення податків і зборів nід час ярмарків та визначались військові обов 'юки 

мешканців міста. Також встановлювався склад колегії тиффенів у кількості 12 осіб. У правовому 

роз'ясненні, крім того, встановлювалась кримінальна відповідальність за вчинення окремих злочинів 

та відnовідальність боржників за невиконання та неналежне виконання зобов'язання. Правові 

роз'яснення магдебурзьких тиффенів для Бреслау 1261 та 1295 рр. стали правовою основою для 
створення Магдебурзько-Бреславського систематизованого шиффенського права. Правові роз'яснення 

з Магдебургу було надано ще цілому ряду міст, що входили в правову сім'ю магдебурзького права і у 

багатьох випадках воно стало підставою для надання містам магдебурзького права . У наступні роки 

магдебурзьке право було надано цілому ряду міст, насамперед новоутвореним. 

Внаслідок надання іншим містам магдебурзького права і надіслання туди правових повідом..тrень 

магдебурзьких тиффенів Вейхбільд магдебурзьюrn враховував не тільюІ право, що діяло в 

Магдебурзі, а також право, що з певними модифікаціями діяло в інших містах. Під терміном 

Вейхбільд (Weichbild) у німецькій мові розуміли межу, територію міста і воно складалось з двох 

понять- старосаксонського вік (wik) чи старонімецького вейх (weicl1), що означало групу будинків 
самостійного поселення і bilida (recllt) - право. Поняття Вейхбільд, що було відоме у Вестфалії з 

Xll ст. спочатку стосувалось особливої форми договорів про надання земельних ділянок, що 

передавались у поселення. На першоnорах Вейхбільд (межа, територія міста) не мало нічого спільного 

'J міським правом, а з XIV ст. воно означало не тільки особливе міське право, а також територію . на 

якій воно було чинне. З XIV ст. у саксонському Вейхбільдрехті (Weichbildiecht) даюrn терчіп 

© Кобилецький М., 2008 
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вживається щодо :міського :магдебурзького права. Якщо :магдебурзькі шиффени у своїх актах вживали 

"bynnen weichbilde", це також озшtчі:\ло , що вони розглядали справи Ні:! основі :магдебурзького права. 

Поступово зні:\чення магдебурзького cy.Jy шиффенів зні:\чно зросло після збільшення кількості 

"дочірних" , "внучатах" та "правнучатих" \rіст, які звертались до материнського міста Магдебургу з 

апеляціями та направленнями до них тиффенських вердиктів (вироків). Про авторитет і значення 

магдебурзьких тиффенів свідчать фаь.-ти звернення до них судів міст, що володіли іншими міськими 

правами. Зокрема до Магдебургу за роз' ясненнями звертались міста Ганзейського союзу, котрі 

володіли Любекським право~1 . При цьочу звернення до Магдебурзького шиффенського суду з 

апеляцією передбачало сrпату ЗНі:І'ПШХ коштів. що йшли на потреби кур ' єрів та так званого 

"письмового збору". І це незВ<:І.ЖШОчn на те. що "вирок не повинен продаватись". Дані кошти 

сплачували сторони процесу . Маг.1ебурзьке право передбачало звернення з апеляцією до 

материнських міст. Із позоввою заявою ~юг:n1 звертатись органи міського самоврядування з власної 

ініціативи або сторою1 rrponecy. 

Роз'яснення з конкретни::х су.1ови:х прав . шо на.Jсилались материнськими містами меншим 

містам , .JОчірнюІ та внучапш_ отршш.:m назву ортп.:Іі (ordele. urtl1ell), в перекладі з німецької- вирок. 

Ортплі бу:ш не ті:rьки су.1овшш рішеннюш. а.1е і п~-.шче~ш правових норм. Ортилі трактувались 

як джере.1а права . Б і.lЬшість ортп:rів не бу_m .JаlоваюDш і розпочинались певною форl\1JЛОЮ "ми, 

шиффею1 ~Ііста .'v1аг.1ебурr. ознайо:м_-rені і ШІО.І К<лати своє иово" або "наса.1\шеред ми, шиффени з 

Маг.Jебур~-- .пя права· та ~j)шува.:ш ь тер:иі:но~І "з правовою .10рогою". Структурно ортилі 

ск.13.1юпсь з .JВОХ частІШ пнтань і ві:шові::r"іі. і вони часто llістп:шсь разо~r із правовим роз'ясненням. 

Збір.!:ІІІJ\JІ oprn.1iв ма.ш на ueri lla.J3rn .:ютишогу _ -.Ja.\f при розг.1Я.Jі анюогічних справ. Вони 

~-к.ш.J,а.mсь J<t .\.--роно.1огічнmt (оо Шрі і~ ва:rхо~ння з _ 1апебур~-) або систе~атпчним принципом. 

Oprn.li базува.mсь на ·с .rон~ьmму Зерnал·_ -вейхбі.1Ь.:rіu та інших книта.\: міського права. 

Mar.:reбypr на.JСn.:шв ..:ия і.ншпх ·ст значну кілкість орппів_ T<U; :\rісто Згор/І\.-е.1ець протягом 1414-
15-f рр . отрШІа.lО правовпх роз ~rень і ортп.lів. Брес:ту в 1-f_ · - 15-Ц рр . б.nвько кількох сотень 

таш. 

]о н ПСl'С~Іатичн:их збірників oprn.liв К Кюrін ька вілю ить краківсько-вроІLшвський збірник 

орпL1ів. шо бу:ш створені в кінпі ХІ ст .. зібрання opтrLliв ~lЯ Вроrпава і Кр<U;ова , що ~rісти:rись у 

Торунсько~ІУ ко;Іексі XIV-XV ст. , Познанський кодекс, .Je ~1істяться орnпі 1397-1427 рр. До 

систоштичmrх збірників ортилів відносяться так звані "Магдебурзькі питання" , ~Іагдебурзько

вроц.lавське системі:\тичне лавниче право та ін. 

На основі "Саксонського Зерцала" , правових роз'яснень магдебурзького Вейхбільду і ортилів 

виникали різні книги міського права, що також стали джерелами магдебурзького права. До них 

відносять "Liber legшn secundum Distitlctioпen" (Книга знаrсів відмінностей) , Старе кульменське право , 

"ІХ книг магдебурзького права", "Книга міського права міста Легниці" , "Книга ельблондського 

міського права" , "Познанська книга магдебурзького і місиінського права", "Квіти Саксонського 

зерцала", "Квіти магдебурзького права" та ін. 

Незважаючи на велике значення магдебурзького права та його поширення у європейських 

країнах не існувало єдиного кодексу міського права. Вперше спроба систематизації магдебурзького 

права була проведена у 1568 р. за рішенням міської ради Магдебургу. Але вона не вюпочала у 

повному обсязі джерел магдебурзького права і регулювала лише окремі положення спадкового, 

цивільного та кримінального права. Іншою проблемою дшr дослідження джерел магдебурзького права 

у повно:~~' обсязі стаJю знищення під час ЗО-річної війни військами Тіллиса у 1631 р. будинку 
магдебурзьких шиффенів, де зберігався архів суду, у якому містились копії ортилів, що направлялись 

іншим містам. Під час пожежі 1631 р. було також втрачено реєстр правових повідомлень, що 

направлялись iнrmrм містам. 
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З погляду етимології, поняття ":тегітюшість" походить від латинського Iegitimнs, що означає 

законний, узаконений. У Новий час європейської історії до цього поняття зверталися прихильники 

"легітимної монархіГ Бурбонів, які виступа.ш проти «узурпатора» Наполеона. Так "легітиміст" у 

.:rругому виданні "Тлумачного словника· ' (188 1 р ) В. Даля трактується як прихильник законної 

.::пrnастії. На початку ХХ ст. завдяки вченню про пmи легітимного панування відомого німецького 

соціолога М. Вебера був запропонований раліона.1ЬНО - .1:егальний тип легітимності, за якого 

відносини владарювання- підкорення набува.m впк.lЮчно фор'>13льно-юрддичного характеру. В дещо 

іНШОJ\1}' контексті легітимність розгляда.m предстdВНШuf ::rібера.1Ьно -правової теорії: Д. Локк, І. Кант, 

В. Гумбольд, Р. Моль, Ф. Гізо, Б. Констан. які :шерну.mся до з~rістовного розуміння легітимності, 

апе;lЮючи до таких загальнолюдськю: цінностей. як вобода. справе.J..1:ИВість , права людини. 

"Легітимність" є складним і багатогрантш понятт~r. яке повинно бути предметом наукових 

інтересів щонайменше таких наук, як юриспруденп:ія. пo:riro.1oriя . соuіо:югія. Особливе місце в цьому 

переліку займають саме юридичні науюL зокрема : фі:юсофія пра.ва. теорія права та держави, історія 

правових та політичних вчень . які дозво:uпоть бi.Thm г.тибоко зрозу~rіти правову сутність державної 

влади, її буття та цінність. історію станоюення та розвшJ\.·у uеї :~еrіпшиості тоmо 

Важливим завдан~1 вітчпзняної юрІUПЧНої наукл є пo.:ю.lalffiЯ .:rnox крайностей в mпанні 
легітимності влади , які представ..1ені теорією юрІUИЧНого позитивіЗ-"1У та приро.ІНого права. Так 

завдячуючи Гансу Кельзену , в середовищі прихильників юри;::щчного позити:віз.'.ІУ стюа поширеною 

теза про те, що будь-яка влада , яка є легальною (тобто такою, що бу.-т сфор~ювана на основі 

встановленої процедури і в своїй діяльності чітко дотримується норм ЧJшного законо.:rавстві:І) , 

одночасно є і легітимною. Протилежною за змістом є думка, яка вперше була сформу:JЬована ДЖоноч 

Локком, згідно з якою - легальною може вважатися лише легітимна влада. Дись.·-у сія \Ііж 

представниками ЩLХ двох теорій базується на відомій концепції відміниості права та закону. На нашу 

думку, такі розбіжності в розгляді цієї проблеми значно звужують поле іі наукового дослідження. 

Найбільш оптимальною методологічною основою у вивченні даної теми може слугувати інтегративна 

теорія держави та права, яка розглядає легітимність та легальність державної влади в тіснш,1У 

взаємозв'юку. Так легітимною у переважній більшості випадків є влада, яка одночасно є й легальною, 

однак легальність влади може бути реалі.зована у формі законності лише тоді, коли закони та рішення 

влади будуть мати легітимний характер. 

Легітимність є однією з фундаментальних властивостей державної влади, яка встановлює їі 

правові межі. Легітимною є лише прі:Івова влада. Як слушно .зюначає один 3 дослідників питання 

:1егітимності влади, мексиканський професор права Дієго Валадес: "Влада та право йдуть рука в руку. 

Влада стає легітимною через право, в той час ЯІ\ право стає ефективним через владу". У цьому 

контексті право слід розглядати як невід'ємну частину людського буття (як дійсність) , яка набуває 

свого реального втілення через суспільні відносини і зміст якої полягає в тому, щоб служити правовій 

цінності, ідеї права. У свою чергу, ідея права, як слушно .зазначав відомий німецький вчений -
правознавець Густав Радбрух, не може бути нічим іншим, як справедливістю. Можна сказати, що 

справедливість передує праву, вона згідно з вченням римського юриста Ульпіана є : "постійна і 

незмінна воля наділяти кожного його правом" . Без неї правовий та державний порядок був би не чим 

іншим, як "зграєю розбійників". 

Легітимність як правова влада покликана служити ідеї права і , зокрема, справедливості. 

ЛегітЮvшість є ціннісним критерієм влади, вона, вказуючи на те, що дерЖі:Івна влада є спрі:Іведливою 

або принаймні такою, що є більш справедливою, ніж несправедливою . Легітимність неможливо 
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розглядати поза справедливістю, вона є категорією , яка тотожна справедливості. Легітимність як 

справедливість є ідеальною категорією , вошІ вказу є ШІ те . якою повинш1 бути влада для того , щоб 

знайти підтримку серед громадян. 

Справедливість - це вищий приюпm спі .Тhного життя :nодей і основа реалізації людської 

суспільної сутності. Справедливість є свого po.:ry ак1о~r визнання . Співіснування людей на основі 

взаємного визнання передбачає такиfr порцок ї:х співіснування, який може бути названий 

справедливим, або "справедmmістю· · . Са.че справе;:r:пmість виступає основою ідеї права, виражає 

сутність права, а особливю! ак1 вюнання конституює як справедливість , так і феномен права в цiлoJV.ry. 

Феномен інтересу , свобо:rи . рівності . особистих прав і суспільного блага виявляються правовими 

цінностями лише тою мірою . в якій ~tістять у собі момент визнання. 

Саме в тако~!}· контексті розпя.:щє справедливість відомий німецький філософ права Отфрід 

Хьоффе. Його теорія справетшвості виражає ідею справедливості як обмін. Основним принципом цієї 
теорії є притrип рівноиінності набутого та втраченого. Обмін трактується не як вузько економічне 

поняття, а як :rбюкратпчна фор~ш співпраці . В основі такого обміну лежить ,,дистрибутивна- колектив

на вигода· · (він поюшен бути корисним як для кожного зокрема, так і для всіх). Взаємна відмова є умо

вою мажшвості вілно :rіяти . Таке розуміння справедливості пояснює права людини як такі, якими люди 

як суб ' єг..1ІІ права наді:тяють один одного. Воно також легітимізує державну владу як "меч справедли

вості" і розпя.::rає шляхи поєднання влади та справедливості через "морально - політичний дискурс" . 

Поряд зі справедливістю, другою складовою ідеї права, яка є неодмінною метою легітимності, є 

законність (легальність). Саме через позитивне законодавство справедливість знаходить своє 

фор:-1а.t"ІЬно-юридичне закріплення. Законність забезпечує правову стабільність, вона встановлює мир під 

час боротьби світоглядів і кладе край "війні всіх супроти всіх" . Так, вказуючи на особливе місце закон

ності в жшті ЛЮДІІНИ Td суспільства , Гете зазначав: "Краще, якщо стосовно до тебе твориться несправед

ливість, ніж світ залишиться без закону". Справедливість і законність співвідносяться між собою як 

зміст та форма. Справедливість вкладає правовий зміст у закони, в той час як закони є тією силою яка 

захищає справедливість і такі загальнолюдські цінності, як свобода, рівність, права людини від зовні

нього зазіхання ill( влади, так і окремих членів спільноти. Справедливість та законність - дві невід' ємні 

складові легітимності, які в.заємодоповнюють одна одну. Однак між ними часто відбувається конфлікт. 

З одного боку , є незадовільним обмежувати легітимність влади лише формально-юридичними 

ознаками, коли легітимність розуміють тільки як законність, коли політична система чи режим 

вважається легітимним, якщо має місце відповідність структур, процесів формування і 

функціонування влади букві і духу чинного законодавства. Таке обмеження призводить до 

ототожнення .1егітимності та легальності і буває однією з причин кризи легітимності влади. В історії 

держави та права є багато прикладів того , як достатньо успішна з формально-юридичного погляду , 

тобто лег<l!"ІЬна державна влада (яка була сформована і функціонувала відповідно до матеріальних та 

процесуа."ІЬних нор~1 Конституції та інших законодавчих актів) втрачала свою легітимність через те, 

що її рішення та закони 'Іrали, на думку громадян, несправедливий характер. 

Причиною втрати .1егітимності влади може бути неправавий характер законів, на які вона 

спирається . С.1ід погодІІТися з думкою таких авторитетних теоретиків держави та права, якими є 

А. Заєць та Р . Лівшиць. які вважають, що легітимність закону має щонайменше дві сторони: 

формальну і змістовну . З попя:rу формальної вона означає прийюгпя закону чи іншого нормативного 

акту відповідним органо~1 і у ві:rповідному процесуальному порЯДІ(J. Якщо ці шнvюги дотримуються, 

то закон формально легітюший . З погляду змістовного легітимність закону чи іншого нормативного 

акту залежить від його з~rісту. Перш за все , зміст закону визначає ставленю1 до нього людей. Якщо 

закон позитивно сприk111ається, п:і:rтримується людьми, то він втілюється в життя і виявляється 

фактично легітимним. Розбіжність ~rіж формальною легітимністю та змістовною базується на 

розрізнені права і закону. Легітшrни.\r ~шє бути визнаний лише правовий закон, тобто закон, який 

фіксує правову ідею - справед."ІИВості . свободи, прав людини. З правового погляду змістовна 

легітимність полягає у Бідиовідності закону :ro ідеї права. 

Забезпечення високого рівня законності в державі ще не дає підстави стверджувати, що влада в 

такій державі є легітимною. Адже жодна законодавча система, навіть найдосконаліша, не убезпечує 

суспільство від соціальних конфліктів, політичних криз, юридичних казусів. Жодний юридичний закон 
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не може бути ідеальним хоча би через те, що позитивні З<Ікони є витвором доцільної законотворчої 

діяльності , на всіх стадіях їхнього існування (розробки та прийняття, коментування та тлумачення, 

застосування та покарання за їх недотримання) існує багато можливостей д.'ІЯ суб ' єктивного втручання, 

вр<Lчвання мотивів корпорапmної доціJп,ності . тенденційності та упере.:rженості. 

З іншого боку, часте знехтування законів на користь справедлmості також є шкідливим. Воно 

може призвести до правового нігілізму та недовіри громадян як до окремих органів державної влади, 

так і до влади в цілому. За будь-яюL'< обставин державна влада повинна бути СІЕrьною і залишати за 

собою монополію на право застосовувати насильство, а це можливо здійснювати люпе за допомогою 

чинного законодавства. Навіть у ситуації, коли в державі панує політична нестабільність у вигляді 

конфлікту політичних програм та ідеологій, потрібна сила, яка б за допомогою вольових рішень. 

підкріплених авторитетом закону , врегулювала цей конфлікт. 

Лише за умови, яюцо більшість суспільства свідома того, що політичні рішення та закони 

чинної державної влади, за допомогою яких вони втілюються в )КИТТя, є несправедливими щодо них, 

ідея справедливості може стати тією силою, яка здатна призвести до зміни політичного режиму, так 

само , як і до зміни Конституції та інших нормативних актів. Однак і в цій ситуації основним 

завданням будь-якої революційної влади є відродити і підтримати порушений революцією "спокій і 

порядок" . Це основне З<Івдання , оскільюt лише шляхом відтворення "спокою і порядку" революційна 

влада може досягти власної легітимності. 

Ще однією складовою ідеї права , на яку спирається у своїй діядьності будь-яка легітимна влада, 

- є доцільність. На відміну від справе.J.:швості та законності , _:ю цілність за своєю природою не 

стільюІ правовий, скільки поліпІЧНий фено~1ен . ДоціТhність не є постійною категорією, в ній 

зшшадена певна відносність. Вона може зчінюватися за.1ежно ві..1 по.1ітичної ситуації, партійно

політичних переконань , та , врешті-решт, від окремих людей. Такий ре.1Япmіз~r не є характерним для 

права, яке, будучи регулятором суспільних відносин, не може бути постdВ.1ене в залежність від 

розбіжностей поглядів та інтересів окремих людей. Доцільюrм часто є те. що суперечить нормам 

моралі, оскільки в її основу покладений принцип, згідно з яким "мет(! виправдовує засоби" . 

Доцільність часто конфліктує із справедюmістю та законністю, що "'юже призвести до 

домінування політиюІ над правом. За такої ситуації право перетворюється в простий засіб досягнення 

політичних цілей . Це перший крок до побудови тоталітарних та авторитарюrх режимів. Разом з тим 

вона може не порушувати основні принципи легітимності, а, навпаюІ, сприяти їх реалізації. Так, якщо 

всередині суспільства ~ш всередині самої влади проявляються конфлікти, які мають загрозливий 

характер і при цьому правові засоби їх врегулювання себе вичерпали, вирішення проблеми переходить 

із правової площини в політичну. Однак і З<І такІІХ обставин політичие рішення повинно бути 

своєрідною декларацією політичних сил про відмову застосовувати насильство і поважати невід ' ємні 

та невідчужувані права людини і діяти з найменшими порушеннями норм чинного законодавства. 

Таким чином, легітимність можна визначити як певний баланс між правом та політикою, між 

справедливістю , законністю та доцільністю . Монополія одного :{ цих елементів легітимності є 

загрозливою для самої легітимності. Вміння уюrкати крайностей і знаходити розумні компроміси між 

справедливістю, законністю та доцільністю є ознакою державної влади, яка намагається бути 

легітимною. Легітимність - це властивість державної влади в стабільних демократіях, де роЗВЮf}'ті 

інститути громадянського суспільства, запроваджена прозора процедура у формуванні органів 

державної влади та місцевого самоврядування і прийнятті законів, високий рівень правосвідомості як 

простих громадян, які за сферою своєї діяльності є далекі від політики, так і політичної еліти. Для так 

званих "транзитних демократій" легітимність часто набуває деформованого вигляду, з переважапням 

одного з її елементів, як правило , справедливості та доцільності. 

Лише народ, який є єдиним джерелом влади, наділений правом визначати, які рішення чинної 

в.'Іади є справедливими, законниl\Ш та доцільними. Влада легітимна, яюцо її дії узгоджуються з 

уявленнями людей про справедливість, законність та доцільність, (І також з іншими 

3агальнолюдськими цінностями, які конституюються на їх основі. У такому розумінні легітимність 

слід розглядати як адекватність структур, інститутів, норм державної влади, а також конкретних осіб, 

які є її носіями, уявленню суспільства про справедливість, законність та доцільність. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКНАЙКРАЩИХ ІНТЕРЕСІВ ДИТИНИ 

ЯК ПРИНЦИП ТЛУl\'ІАЧЕННЯ НОРМ 

ЮВЕНАЛЬНОГО ПРАВА 

Н. КрестовсЬІ;а 

Одесьт,:а націона1ьна юридична ат,:аде., tія 

rOoeca, ~ 'т,:раїнаJ 

ПравотлуlІrачення як ві.:mосно а.'юстійний вю юрІL:шчної .:rія:тьності сьогодні перебуває в 

центрі уваги юри.:шчної наукп . Ті.LЬкп в останні рокп пя теча знайщти впсвіт.1ення у дисертаційних 

дослідження:-; вітчюнянпх вчею:~::х J .M. У1лх.аіі.1овича. І .Д. С:rі.:Іенка , Ю .Л. В .1асова. Л.Г. Матвєєвої, 

П.В . Водвен:ка та багатьо:х інпrпх. Разо~1 із тm1 такІІЙ важnrnий аспек"Т цієї проб."Ібш, як принципи 

тлумачення поки шо перебуває на периферії .:юс;rі.:uшцьких загалнотеорепІЧНІLХ студій ; винятком є 

mrшe праuі російського .Jос:ті.:пш:ка В .А. Петрушева. З його точки зору загальними принципами 

правот."І! ~Іачення є об' єкгивність. всебічність , законність, обгрунтованість і одноманітність 

т."І!· чачення . Не заперечуючи в цілому системи цих принципів , зауважимо, що, по-перше, принцип 

законності є ре.1ікгоч нормативістсько-соціалістичного праворозуміння. В умовах проголошеного в 

Ук-р;йні пpirnщmy верховенства права саме він має прийти на ЗlІІіну принципу законності. По-друге, 

прШПШІШ правотлумачення, зазначені В.А. Петрушевим, видаються такими, що повторюють 

приНІЛmи (ви.м:оги) належного правозастосу&'lння. З одного боку, це відбиває реально існуючий 

зв 'язок між формами правової діяльності - передусім, правотлумачної та правозастосовчої, але, з 

іншого, не показує в достатній мірі специфіку правотлумачення. 

На нашу думку, крім загальних принципів правотлумачення юридичною наукою мають бути 

вироблені також галузеві принципи правотлумачення. Зокрема, цього потребує практика застосування 

норм ювенального права - упорядкованої сукупності правових норм, спрямованих на забезпечення 

вижи.вання , розвитку та зС:JХисту інтересів дитини. Формальні джерела ювен:шьноrо права України 

складають: Конвенція ООН про права дитини 1989 р. (далі- КПД) та два Факультативні протоколи до 
неї: щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії та щодо участі дітей у збройних 

конфліктах, Конституція України , Закони України «Про охорону дитинства» , «Про соціальну роботу з 

дітьми та молоддю», <<Про органи служби у справС:JХ неповнолітніх та спеціальні установи для 

неповнолітніх», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт, 

дітей, позбавлених батьківського піклування» , «Про державну соціальну допомогу інвалідам з 

дитинства та дітям-інвалідам». Окремі норми ювенального права містять також Закони «Про 

попередження насилства у сім ' ї» , «Про основи соціального захисту бездомних громадян і 

безпритульних дітей», а також акти адміністративного , кримінального, цивільного, сімейного , 

кримінально-процесуального законодавства. 

Ювенальне право Ук-раїни є порівняно новою галуззю права, а джерела, які його складають, 

мають недовгу «історію» застосування, у зв' язку із чим принципи правильного тлумачення норм, які 

розташовані в різних законодавчих актах і нерідко є колізійними та проrальними, є надзвичайно 

важливими. На нашу думку , основоположнІпvr принципом тлумачення норм ювенального права має бути 

утверджений КПД найкрашого забезпечення інтересів дитини: «В усіх діях щодо дітей, незалежно від 

того, здійснюються вони ;::rержавювш чи приватними установами, що займаються питаннями 

соціального забезпечення, судами, ащ.rіністративними чи законодавчими органами, першочергова увага 

приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини». Отже, КПД поширює дію цього принципу 

на всі види правової діяльності всіх суб'єктів права, в тому числі- і на правотлумачну. Нехтування цим 

принципом у правозастосовчШ діяльності приводить до того, що фінансування ювенальної державної 

політики нерідко здійснюється за залишковим критерієм. Наприклад, всупереч ч. 6 ст. 26 Закону «Про 
охорону дитинствю> щодо матеріальної допо'.-юги дітям-сиротсuvr, які досягли 18-річного віку, вона або не 

надавалась взагалі, або надавалась у суттєво скороченому обсязі. 

© Крестовська Н., 2008 
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Прикладом иехтувавня цим принципом у правотлумачній діяльності є також Постанова Пленуму 

Верховного Суду Украіни (далі -ВСУ) «Про застосування судами окреми:х норм Сімейного кодексу 

Украіни при розгляді справ щодо батьківства, материнства та стягнення а.іrіментів» N2 З від 15 травня 

2006 р. Одне з положень вказаної постанови ставить дітей, батьківство яких встановлюється за рішенням 

суду, у нерівне становище. Якщо дитина ниродилась до 1 січня 2004 р. , то доведення батьківства 

відбувається на підставах Кодексу про шлюбу та сім 'ю 1969 р., який вимагає брати до уваги всі докази , 

що достовірно підтверджують визнання відповідачем батьківства, в їх сукупності, зокре\rа, спільне 

проживання й ведення спільного господарства відповідачем та матір'ю дитини до їі народження, спільне 

виховання або утримання ними дитини. Інакше кажучи, дитина, народжена від чоловіка, який не вів 

спільного господарства з матір'ю дитини, має небагато шансів на встановлення заперечуваного 

чоловіком батьківства і, відповідно, на матеріальну підтримку з боку біологічного батька. Чинний 

СіІІІейний кодекс в цьому сенсі є більш сприятливим для дитини, оскільки достатніми вважає будь-які 

докази батьківства (як правило, досить результату меднко-генетичної експертизи). Більше того, ми 

\Южемо сказати, що незастосування суб'єктом тлумачення основоположного принципу ювенального 

права - забезпечення найкращих інтересів дитини - привело до погіршення становища дитини, 

батьківство якої встановлюється за рішенням суду, у порівнянні з сюуацією, яка існувала до видання 

цієї постанови, адже за відсутності такого тлумачення суд міг діяти на власний розсуд, в тому числі міг 

застосувати більш простий і тому сприятmrnий д.-тя: дитини порядок визнання батьківства. 

На сьогодні суттєві недоліки \11:\Є ювена..Тhюtй сегмент кримінального права України, зокрема, 

норми, якими захищаються права дітей. інститут Іс-рюrіна.;тьно-правового реагування на суспільно 

небезпечні діяння, вчинені :ма..1о:rітнічи та шстптут крюrіН3.JТhНо-правової відповідальності 

неповнолітніх. Тлумачення норм ювенального Іс-рюrіна..Тhного права , яке неодноразово здійснювалось 

ВСУ, в основному відповідає принципу забезпечення якнайкращих інтересів тrrинн. Так. наnриклад, 

Постанова Пленуму ВСУ «Про застосування судами законодавства про ві.:rпові.::щлність за втягнення 

неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність» конкретизує не вказаний у законі вік з 

якого настає відповідальність за втягнення неповнолітнього у злочинну чи іншу антигромадську 

.1іяльність, а саме - 18 років, визначає, що такпй злочин має формальний склад, тобто для пр1rrягнення 

.10рослого до відповідальності за цей злочин не потрібні негативні наслідкп діяння. 

Ocoбmrno слід відмітити, що, зважаючи на відсутність в Украіні систеии ювенальної юстиції, 

ВСУ шляхом правотлумачення нтvrапІється впровадити окремі її елементи, діючи якраз в дусі принципу 

забезпечення якнайкращих інтересів дитини. Так, Постанова Пленуму ВСУ від 16 квітня 2004 р. N2 5 
«Про практику застосування судами Украіни законодавства у справах про злочини неповнолітнію> і 

Постанова Пленуму ВСУ від 15 травня 2006 р. N2 2 «Про практику розгляду судами справ про 

застосування примусових заходів виховного характеру» вимагає активніше :хtлучати громадськість до 

вирішення питань, які виникають при розгляді справ про злочини неповнолітніх, зокрема, всіляко 

підтримувати діяльність тих громадських організацій, які ставлять за мету до судового розгляду справи 

досягнути примирення між неповнолітнім, котрий вчинив злочин, і потерпілим. 

На наш погляд, система інтерпретаційних актів ВСУ в галузі ювенального права є 

незавершеною, оскільки досі відсутня постанова про практику .застосування судами Украіни 

законодавства у справах про злочини nроти дітей . Це завдання є особливо важтшвим, .зважаючи на те, 

що в Кримінальному кодексі Украіни, на відміну від Кримінального кодексу Російської Федерації та 

багатьох інших країн, цей правовий інспrrут не оформлений як виокремлений підрозділ. 

Отже, Постанови ПленуNrу ВСУ, які містять не тільки роз 'яснення норм права, але й 

правоконкретизуючі положення загального характеру , обов 'язкові для застосування судами та 

правоохоронними органами, зна~rnою мірою, але не в повному обсязі відповідають принципу 

забезпечення якнайкращих інтересів дитини, що викликано, перш за все, недостатньою увагою .::ю 

'rіжнародних стандартів прав дитини та слабкою розробкою проблеми принципів правот.l)'\ШЧНоі 

.:rіяльності. Зокрема, дослі.щІ.<:ення актів тлумачення норм ювенального nрава виводить нас на 

необхідність сформулювання не тільки га..ТІ)'зевого , але й .загального принципу ТJІ!'~~шчення права -
неприпустимість погіршення становища суб'єкта, права якого захищаються або встанов:nоються 

Т.l)~.\шченою нормою. 
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ПРАВОЗАКОННІСТЬ І ПРАВОПОРЯДОК 

У ПРИЗМІ ПРАВОРОЗУМІННЯ 

А. Крижанівський 

ОдесьJ .. :а націонrпьна юридична акаде.мія 
Юдеса, } ·країна) 

Нинішня епоха правового розвшь.:·. яка позначена відходом від усталених позитивістських 

моделей правового впоря..:rкування суспі:тьного життя, ствердженням у шодській свідомості і 

суспільній практиці багато\rанітності фор\! організації правової життєдіяльності шодських спільнот, 

пшоралізмом сприйняття прав3 і правових явищ, з<Jдля зрозуміння цих процесів і вироблення 

адекватної їм пара:rигшr правового розюпку, вимагає формування новітніх методологічних підходів 

осягнення прав3 . І праворозуіllння вистушє тут одним із дієвих засобів досягнення цієї мети. 

Праворозу\rіння як категорія теоретичної і практичної юриспруденції так чи інакше впливає на 

всі ко~шоненш правового буття - і н<J правову свідомість індивідів, соціальних груп та суспільства, і 

на правову поведінку індивідів і спільнот шодей, і , зрештою, й на правовий порядок Будучи 

складовою сприйняття шодиною оточуючого ії світу , праворозуміння складає найважливіший аспект 

правової життєдіяльності. 

Праворозуміння М3Є цілий спектр значень - це розуміння окремих правових явищ (правової 

нopJVrи, правових відносин, правових актів, правопорядку та ін.), але ж це і розуміння права як цілого. 

Для характеристики праворозуміння важливе значення має і те, що воно виступає у якості тієї точки , з 

якої починається осмислене сприйняття права і правових явищ, раціоналізоване проникнення у світ 

правового буття. На відміну від розуміння явиш фізичного світу, де розуміння окремої частини його 

може сприяти розумінню цілого (одна капля дощу і дощ як явище), у правовій сфері розуміння навіть 

значної кількості правових феноменів (норм права, правових відносин, правових актів та ін.) "не 

гарантує" зрозуміння природи права як цілого. 

Правопорядок і законність як "сіамські близнюки" позитивістського праворозуміння складають 

не тільки теоретичну перешкоду у вітчизняній юриспруденції, але й потужне гальмо на шляч 

практичного забезпечення сучасного правопорядку і правової законності в українському суспільстві. 

Яскравою іJПОСтрацією необхідності нового осмислення цих nравових явищ у нинішніх умовах є 

nроблематика співвідношення законності і nравопорядку, котра у спектр<L" суч<Jсного праворозуміння 

вимагає методо.тогічного залучення ще й категорії застосування nрава. яке ПО. Недбайло називав 

найбільш дієвим способо\r реалізації права. Через цю nрИЗ\1)' у\южтив.тюється вийти, з однієї сторони, 

JІа розуміння дійсної міри взаоюпов ' язаності і взаоюза:тежності nравопоряд:1.-у і законності, а з іншої

на з' ясування самостійного і\: чісця у систе\rі nравових цінностей та у \Іеханізмах суспільно-правового 

впорядкування соціальної життє.J.ія;тьності . 

Розуміння права як систе\ш загатьнобов · язкоюL>: нор\1 і nриписів державної влади так чи 

інакше виводить на етатисн:у моде.ть законності і правопорядку, згідно з якою останній 

інтерпретується як порядок врегу.:rьованих норщі.\ш nрава суспі:~ьних відносин, встановлений при 

дотриманні вимог законності. Якщо ж nри цьо,rу законність розуміється « ... передусім як режим, що 

характеризує відносини між державним апарато\r і громадянином», то очевидно , що в цій моделі 

правопорядку роль головної сили , як<J встановшоє і забезпечує його, відводиться викшочно державі, 

для котрої громадянин є тільки об 'єктом владної діяльності. Може скластися враження, що цитовані 

дефініції - витвори відповідної епохи, що залишилися вже тільки в історії юриспруденції. Проте, 

етатизм у підходах до правопорядку зберігається , мімікруючи навіть у ті доктринальні конструкції, що 

використовують категорії правової держави, верховенств<J права та ін. 

Розверстка позитивістського (нормативного) праворозуміння на систему правових явищ і 

категорій виявляє себе у здебільшого етатиськОNf)' розумінні правопорядку. Звужене сприйняття права 

як засобу соціального управління у галузевому правознавстві інтерпретувало державу як суб' єкта- не 

бі:тьше і не менше - управління громадським і правовим порядком. 

~ :..=рижанівськш1 А, 2008 
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Тому зовсім не дивно, що і сучасні правники виходять із того. що правопорядок - вираження і 

прояв влади, причому таке, яке розглядає правопорядок як хараь:терпстнку сучасного суспі.JЬства. 

Оскільки основними ресурсами та способа.\ш легітимації влади є їі такі атрибути. як наопьство, 

авторитет, переконання і маніпуляція , то й рівень та харюстер правопорядку в конкретнО.\JУ. суспі.lЬстві 

неабиякою мірою (але не в повній мірі, не виключно - А.К.) залежить вЬ того. на якій з назваюrх 

"підстав лигітимаціі"' власне й базується влада у суспільстві, адже правопорядок .\Юже пі:прюJУ·ватися 

будь-якою з них. Але ж очевидно і те, що правопорядок державою тільки "забезпечується··. 

"охороняється". "Створює" ж правопорядок, постійно-безперервно "дає йому життя ... ві.:пворює. 

підтримує саме суспільство, і від характеристик цього суспільства найбільше залежить, яюш постає 

правопорядок у ньому у конкретно-історичних умова.х його життєдіяльності. 

Сприйняття правопорядку як наслідку, результату законності не тільки деформує розуміння 

соціальної обумовленості та цінності правового впорядкування суспільної )КИТТєдіяльності . 

неадекватно перебільтує значущість законності у співвідношенні "законність і правопорядок", юе й 

поширює етатизм на рівень правових явищ, життєво важливих для суспільства в цілому, занижує 

масштаб значущості правопорядку як соціальної і особистісної правової цінності. Це збіднює і 

сприйняття всієї правової реальності, бо за межа.м:и її осягнення :шлишаються соціальні підrрунтя, і 

характеристики правопорядку як соціально-правового феномена, буття якого корелюється на рівні 

основ всієї соціальної системи регулювання суспі .lЬних відносин і забезпечення цілісності coцiyJVxy. 

Бо , як зазначав П.О. Недбайло , право не можна розпядати ті;n,ки к інструмент у руках держави. Воно 

є також інструментом у рука.х грощu;ян по ві;nюшенню .JO С."JУ·жбовців держави і її органів . 

Природньо-правовий підхід до осягнення права справив пот.Ужний вплив на інтерпретацію 

правопорядку як такого , що має витоки і обrрунтування у прпроді :nоднюr, природі речей. Ідея 

моральності, справедливості права, що закл:адена самою природою .!Юдини, стверщкувана ще 

філософами Давньої Греції (Демокріт, Соь..--рат , Платон, Арістотель та ін. ) та юриста.м:и Давнього Риму 

(Ціцерон, Ульпіан та ін.) поєднується тут із визнанням існування поряд з позитивним правом 

(3аконами і звичаями) ідеального порядку відносин між людьми. Цей вищий нормативний порядок і 

називають природнім правом. 

Традиція природнього права була потужно представленою і у вітчизняній юриспруденції 

дореволюційної доби. Вважалося, що без існування природнього права не могло б існувати право 

позитивне, бо воно є реалізацією загальних розумно-етичних начал, і відтак, заперечення цих начал 

означає заперечення всякого сенсу позитивного права. Звідкіль позитивне право держави отримує 

свою зовнішню сан:кцjю? Звичайно, від верховної влади. А сама верховна влада звідкіль отримує 

право видавати безумовно обов'язкові юридичні норми? Позитивіст може дати тільки одну відповідь: 

із сили. А насправді правомірність актів верховної влади rрунтується на природньоJVху праві, котре 

говорить , що вона (влада) має правити для: загального блага, і що громадяни зобов'язані їй у певних 

межах коритися. Як зазначав І.В. Михайловський, " ... існування природнього права інстинктивно 
визнається всіма людьми на всіх ступенях ро:шитку. У всіх спорах, що стосуються питань держави і 

права, і звичайні обивателі, і парламентарі, і навіть учені юристи-позитивісти так чи інакше , 

непомітно для самих себе, припускають існування природнього права. Чи має держава право видавати 

ось-такий закон? Чи має держава взяти у свої руки ось-таку область відносин і т.п? Ці питання МОЖ.)ТЬ 

бути поставлені тільки на rрунті природнього права. Самі законодавці вюнають його існування. 

відсилаючи до нього суддів у випадку прогалин у позитивному праві. Судова практика свідчить , шо 

нерідко тлумачення законів і аналогія бувають бе3силі заповнити прогалини позитивного права, і то.:rі 

судді керуються природнім правом». 

Через прюму природнього праворозуміння правопорядок і законність бачаться як різнове:ш:кі 

категорії, кожна з котрих отримує самостійне змістовне наповнення в рамках розмежування права і 

закону. Правопорядок як стан впорядкованості, організованості і безпечності суспільного буття свої.'ш 

витоками має опосередковшrу правом міру свободи, справедливості і фор11шльної рівності . Заь..-онність 

веде походження від втіленого у законодавство суспільного інтересу щодо об.\Іеження .Jержавної 

влади, підпорядкування діяльності державюrх органів і посадових осіб <rіткю1 і точню1 вююга.\J 

правових законів, забезпечення саме у цій сфері режиму правозаконності . 
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ЕТНІЧНІСТЬ ПРАВА ТА ПРАВОВА ТРАДИЦІЯ 

(ПРАВОЗАСТОСУВАЛЬНИЙ АСПЕКТ) 

Ю. Лобода 

Львівськиа державний університет вн)ттрішніх справ 

(J]ьвів, ~ ·І<раіна) 

Етнічність права як проблема правової науки. Аюуальність етнографічної парадигми у 

дослідженні сучасної соціальної реальності на філософсько-методологічному рівні загальновизнана. 

Суспільствознавству радянського періоду була властива суперечність між екстрапольованою на 

весь масив соціальної дійсності класовою парадигмою, з одного боку, та конкретним емпіричним 

матеріалом , який потребував теоретичного узагальнення та осмисленюr, не кажучи вже про потреби 

повсякденної державно-правової практики , з іншого боку. Майже будь-яке утвердження етнічної 

складової у соціальних процесах сприймалося як заперечення їх соціально-класової природи, а 

дослідження правового елемента етнічних процесів допускалося із значними обмеженнями, переважно 

у зв'язку з двома напрямками дослідження : генеза права та правові звичаї первісного суспільства, а 

також опис та систематизація звичаєвого права ' ·відсталих" народів сходу та півдня СРСР. Щодо 

класових суспільств , вважалося, що по мірі rсrасоутворення та виникнення розвинених форм права та 

політичної організації власне етнічні процеси бу:ш з~1інені соціально-класовими. 

І лише наприкінці 70-их років ХХ ст. , проб:те~ rу етнічного виміру правової реальності було 

офіційно сформульовано в узагальненому вигля.::d як .:т.-тя .:юс:ті,::vкень докласових чи ранньокласових , 

так і класових суспільств, а отже - і для досліджень права зага.1о~r . 

У рамка..'\: предмета теОJ)епt~-;о-правовї юриспрулНІІїі J.ОС:Ііджеиня етнічних сторін 

політико-щJавових явиш розг.'Іяда..1ося я ~-; ропі.l ВІmчення nо:rітпчної та правової культури, а це 

вже важливий крок на розробці загалної конпепuії е1ніЧНІІХ зако но:І.!ірностей у правовій системі. 

Хараюеризуючи теІUенпії \ пізнанні е1нічності права у науш ра.:rянського періоду , зробимо 

декі;rька зауваг. 

По-перше. впа.:rає в око звул"-еве розу:-.rіння етшчносn правової ку ;rьтури поршняно з 

по:1ітпчною г_-:-· .Тhтурою . 

По-друге , хоча е1нічність правової ку.1ЬТ)-ри сумніву не піддавалася , очевидним є тяжіння до 

інтерпретації етнічності правової ку ,1Ьтури як прояву її окремих "традиційно-побутових елементів", 

пов ' язаних з пережиткю-ш окремих народів. Наступним висновком, очевидно , повинна була бути теза 

про зменшення ролі етнічної специфіки правової культури аж до і.ї практично повного зникнення . 

На противагу - а значить і в розвиток - трьох розглянутих у цьому розділі нашої статті тез -
ми пропонуємо тезу про етнічність правової системи як їі невід'ємну, сталу і необхідну 

властивість, яку спробуємо обrрунтувати далі. Оскільки проблемі, як видається, притаманний 

перш за все філософсько-методологічний характер, то і розглядати її слід з позицій логіки та 

методології науки. 

Деетнізація права: гіпотеза чи ф<шт? Ми обмежимося викладом тих положень, які, на наш 

погляд, пояснюють причини ідеї деетнізації права як тенденції його розвитку. 

У найбільш загальному вигляді причини деетнізації права пояснюються домінуванням у 

буржуазну епоч статутного права як джерела права над прецедентом та абстрактної форми правових 

норм над конкретно-предметною формою норм традиційного суспільства. 

Очевидно, такий висновок про деетнізацію права у процесі історичного розвитку та 

становлення буржуазних суспільств пояснюється простим протиставленням правових систем 

капіталістичної доби (з останніми асоціюються перш за все за,'<ідноєвропейські та похідні від них 

правові системи) та докапіталістичної (включаючи як європейські феодальні, так і сучасні буржуазним 

традиційні, зокрема колоніальні, правові системи). 

© Лобода Ю , 2008 
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Яюдо ж розглядати систему права як ел:.:~tент правової спсте-..ш та правової культури, етнічність 

яких є незаперечним фю-.1ом, то деетнізація права перестає бути настілки очевидною. По суті 

деетнізація права якраз відображає процес диференціації права як вілюсиого від,межування, 

вит~ремлення сис1·еми права як одного з елементів правово:; снсте.\ш . ОJ:Наь: при цьому нішюl" 

реальної "деетнізації" права не відбувається, оскільки всі інші еле.:~1ентп правової системи зберігають 

свою етнічну специфіку , внаслідок чого і норми права, хоча, іноді й неочевп;:rно . а..1е ві.:І того не менш 

суттєво позначені нею в силу дії законів системи. Так, рецепція римського шrnі..l:Ьного права у 

середньовічній Європі не перетворила європейців на римлян, а феодальну правову с исте-..Іу - на 

правову систему , аналогічну правовій системі Стародавнього Риму. 

Отже, деетнізація права є не більш ніж гіпотезою, а реальним змістовним наповненням 

цього поняття у нормативній етнографії є процес виділення системи права у відносно автономну 

під:систему правової системи, що, однак, не означає зникне1mя чи зменшення значення їі 

органі•шого зв'язку з іншими підсистемами та системою в цілому. 

Наведені міркування ще раз переконують в тому, що загальна категорія права у сучасній 

правовій науці повинна розглядатися як така, що ноюІ:ю~ана відобразити сутність правової 

системи, а не якогось з їі едементів. У такому аспекті етнічність правової системи не може 

розглядатися інакше як їі суттєва властивість, характерна риса та одна із закономірностей il розвитку. 

Тому ми притримуємося тієї позиції, що, оскільки науці н<:: відома жодна соціальна організація, 

яка при цьому не була б пов 'язана 3 певним етнічним колективом, правова традиція як ідея, принцип 

та тенденція розвитку правової складової цієї соціальної органі 'Зації неодмінно буде одночасно і 

національною традицією, а тому є об ' єктом розгпяду як етнографічної. так і правової науки під кутом 

:юру предмета кожної 3 цих наук. 

Відтак постає необхідність формування адекватної теоретичної ~юделі взаємодії вітчизняної 

правової системи 3 міжнародно-пр<ІВОВІШ європейсьюш просторо-..1 в у-..ювах їх взаЄl\шої інтеграції на 
основі врахування внутріnтіх об' є:о.ї'ІrnюІХ юастивостей правової спсте-..ш України, зокрема її 

етнонаціональної специфіки . А::І:ж-е вігпвняна правова спстбІа - це не сукупність категорій правової 

науки, а жива правова реа..ІJЬність. m-.; · -..южна .1шпе у ву'ЗьКJІХ '>.Іежа..-х. зу-..юв.1еюtх теоретичною природою 

пізнання, розглядати відокремлено від Жirnaro єства наро.J;}· у його повсЯКJ,енню; спрашL\ Td т:-рбота.х. 

Іммементація Євроконвенції та праь.їиюІ Європейського Суду з прав :ІЮдшш ю-: проблема 

правозастосування. Надання практично всім без винятку рішенням Європейського Суду з прав .!Юдини 

прецедентної сили означає, що вітчизняна правова реальність трансформуватиметься (принаймні 

теоретично) за зразком іноземної. От і нас зацікавило питання: які ж можуть виникнути практичні 

проблеми на цьому ПІJІЯЛ.)', відповідь на яке передбачає опис у системі відповідних понять таких 

процесів та відображення взаємодії іноземної правової ку ль тури з вітчизняною, квінтесенцію якої, як мн 

спробували обгрунтувати у інпшх статтях, становить правова традиція українського народу. 

У аспекті прогно3ування 3авершення таких процесів постає питання про те, чий вплив на 

вітчизняну правову систему виявиться сильнішим: західноєвропейського варіанту правової культури 

людства чи вітчизняної правової традиції, яка упродовж віків 3алишалася одним 3 дієвим факторів 
збереження етнонаціональноі' самобутності украінського народу. 

Таким чином, в Україні рішення міжнародного суду стали прецедентом, а судовий прецедент як 

тюшй став джерелом права. 

Зазначеній вище потужній тенденції впливу іноземної правової культури на вітчизняну 

протистоїть не тільки національна правова традиція як чинник розвитку правової системи всередині 

України, але й незрівнянно менш вагома , проте також реально присутня тенденція 3воротнього 

впливу: адже представники України працюють як у сrшаді Європейського Суду з прав ;!Юдини, так і в 

його апараті, апараті Ради Європи . Будучи носіями вітчизняної правової культури, ці люди, свідомо чи 

несвідомо, опосередковують її вплив на заrшrьноєвропейський правовий простір (наприклад, голос 

судді від України може виявитися виріш&Тhюш при вирішенні справи проти якоїсь іншої, крім 

України, держави). А оскільки, по-перше, Європейський Суд з прав людини сам· зв 'язаний вж1сним 

прецедентом, і , по-друге , його рішення є прецедентними для деяких націона..Тhних судів . '3Окре'>.Іа в 

У країні, правова традиція українського народу може стати одни~r з чинників еВО Jl:Юції вже 

західноєвропейської правової культури, правовій тра;пщії якоl' також притаманні інертність та ведиюІ 

'ЗЗхисна, оберігаюча її своєрідність та цінності сила. 
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Тобто суть проблеми зводиться до того, чи буде , врешті-решт, національна правова традиція 

українського народу розчинена у загальноєвропейській правовій системі, чи ввійде як елемент у 

поліетнічну за своєю природою європейську регіональну правову систему, чи перебуватиме у 

перманентному конфлікті із західноєвропейською правовою традицією, 

Висновки. Одним з можливих напрямків дослідження євроінтеграційних процесів у правовій 

системі України є їх характеристика за допомогою категоріально-методологічного апарату соціо

нормативної етнографії. У межах предмета цієї наукової дисципліни імплементація рішень 

Європейського Суду з прав людини у внутрішню правозастосувальну , зокрема судову практику в 

Україні може розглядатися як прояв міжетнічної взаємодії двох різних правових культур та пов'язаних 

з ними правових систем: вітчизняної, яка характеризується національною правовою традицією 

українського народу, і поліетнічної правової системи, яка формується чи вже частково сформувалася в 

окремих сегментах в рамках Європейського Союзу чи таких міжнародних організацій, як Рада Європи 

чи ОБСЄ. Таким чином, об ' єктом дослідження нами обрано процес імпелементації прецедентних 

рішень Європейского Суду з прав людини у судову практику України. Одним з факторів, які можуть 

гальмувати процес імплементації, є національна правова традиція, яка забезпечує якісну самобутність 

вітчизняної правової системи, що передбачає підтримання певного комплексу стабільних ознак 

останньої. Зазначене , зокрема , може виявляти себе при тлумаченні норм Конвенції вітчизняними 

судами чи при явній суперечності між прецедентним рішенням Європейського Суду з прав людини і 

тим рішенням, яке за закономірними властивостями правової системи України, зазвичай мав би 

ухвалити вітчизняний суд по даній категорії справ. 
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Верховенства права є однією з проблем, яка найбільш активно обговорюється у сучаснш 

українській філософії і теорії права. Як відомо, верховенство права є ключовим принцrшом спільних 

цінностей, на яких базується сучасний цивілізований світ. Тому вихід українського суспільства на 

якісно новий рівень свого щmілізаційного розвитку, пов ' язаний з включенням у процеси глобалізації 

та євроінтеграції, обумовили необхідність такого ж нового рівня в концептуальному осмисленні та 

практичній реалізації цього конституційного принципу. Слід відзначити, що у сфері теоретичної 

розробки принципу верховенства права та його реалізації в Конституційному правосудді українська 

юридична наука має певні здобутю1 (праці СЛ. Головатого, М.І. Козюбри, П.М. Рабиновича, 

А.О. Селиванова, М.В. Цвіка та ін.). 

Водночас слід визнати , що ми досі не .\•rаємо чіткого р03уміння верховенства права, яке б 

знайшло своє втілення в законодавстві і правових інститутах. Це відбувається тому, що правові 

формули дають відображення :шше :юrічної ск..1:адової. :ш якою має стояти певна «метафізика» 

(світосприйняття, життєвий світ. ку.тьтурюrй досві.J ). Саче невкоріненість верховенства права в 

основах нашого буття і не дає на.\r змоги впвестп його тo'ffiy юрн..:rпчну формулу. Тому ми й вимушені 

постійно звертатися до уточнення концепту<LТhЮІХ по .1ожень стосовно цього феномену. 

Досвід аналізу вітчизняної і зарубіжної :rітературп дає щ:rставу розрізняти верховенство права 

як правову ідею і верховенство права як юридичний принцип. У свою чергу розу!Іrіння верховенства 

права як ідеї включає декілька рівнів. 

По-перше, мінімальне розуміння, що відповідає традиції Гоббса. за якою верховенство права

це наявність передбачуваності в діяльності індивідів, тобто наявність загальних нор.\r (законів), які 

діють і застосовуються судами у разі їх порушення. Цей рівень відповідає принципу формальної 

законності , тому в цьому значенні будь-яке юридичне рішення - навіть несправедливе - може 

розглядатися як здійснення ідеї верховенства права. 

По-друге, більш широке розуміння, яке за змістом збігається з німецькою ідеєю правової держави 

(Rechtsstaat) і англійською ідеєю rule of law. У межах цієї конструкції верховенство права набуває 
системної природи, тобто здійснюється як певна сукупність принципів, головна ідея яких полягає у 

визнанні переваги права і закону над свавільними діями влади і наданні не тільки приватним особам, а й 

органам публічної влади статусу суб'єктів права, дії яких мають пройти через контролюючі їх законність 

судові процедури. Інтегральною частиною цього рівня верховенства права є те, що громадяни можуть 

вільно критикувати закони і оспорювати справедливість дій уряду і політиків на підставі загально

визнаних і закріплеюІХ у міжнародних договорах і національних констюуціях стандартів - прав людини. 

По-третє, рівень, що включає попередні два і доповнює їх певними вимогами щодо правопорЯдку, 

який має бути встановлеЮJЙ на підставі загальних норм (законів), що забезпечують формально рівне 

ставлення до всіх адресатів . Вони мають бути зрозу11-rілими і можливими для виконання, стабільними, 

несуперечливими, гласюпшІ, не мати зворотної дії тощо. Цей рівень відповідає відоми:м фулерівським 

вимогами до моральності права, або вююrdl\1 формальної справедливості. 

На наш погляд співвідношення верховенства права як ідеї і як принципу полягає в розрізненні 

широкого змісту верховенства права (панування права) і більш вузького змісту (вищість права), що 

передбачає пріоритет права, як прав .lЮ.JИНИ , перед законом і діями виконавчої влади . 

Ці поняття відображені в декі.;n,ка статтях. Конституції України, а.1е найбільш концентровано 

зиіст ідеї верховенства права відображено у ст. l , яка ~rістшь по.1оженні про Україну як правову 

державу, а принцип верховенства права у сг. 8. Вони тісно пов ' язані почіж собою : якто ідея ЧІ! і.деа.1 

© Максимов С, 2008 
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верховенства права дає ціннісно-концептуальне обrрунтування відповідному принципу, то принцип 

конкретизує і доповнює ідею. 

Зміст поняття верховенства права доповнюється іншими статтями. Так у ст. З Конституції 

України говориться: «Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком 

держави». Як відомо, в сучасній конституційній доприні розрізняють поняття «утвердження» і 

«забезпечення» прав і свобод людини. Під утвер.:хження.\І прав і свобод розуміють їх визнання 

державою (головним чином їх закріп:тення у Констнтуuії та іншп:\ законах, ратифікацію міжнародних 

договорів). Водночас завдання <(утвер.:икення» .\ІОЖНа траь:туватн в бі;тьш широкому, так би мовити, 

«онтологічному» сенсі , а сю1е : як утвер.:Dh-ення в nовсяк=rенно.\rу житті пріоритету прав і свобод 

людини в українському суспі.-rьстві. 

Такому «онто;югічнО.\1} » утвер.:Dh-енню вер:-;овенства права в повсякденно.му :ж;итті Має 

сприяти розуміння того . що го:ювшш ornc.1oвшr виразом права, його ціннісною засадою є автономія 

особистості, тобто сююзаконність .1І0.1ської пове.1інки. За Кантом, поняття автономії диференціюється 

на моральну авпюншtію (патність .lЮ.:шнп са.\1остійно судити, що є добро і що є зло , яка обумовлює 

вихідну .10віру .10 .lЮЛШІі і неприпустюrість законів про моральність), утилітарну автоноJVtію 

(здатність :ІЮ.1ІІЮІ сююстійно суJИТи, що є для неї вигідним чи невигідним, а тому- неприпустюvrість 

привілеїв чн ЛІСкршrінадії) ; гро:надянську автоншлію (здатність людини брати участь у виробленні 

загапьmL'\ рішень. які стосуються й власного добробуту і щастя). Відповідно до цих видів автономії 

розрізняють найваж111віші типи правових норм: громадянські права і свободи; гарантії рівності перед 

законО.\! і cyJO.\C по:rітичні права і свободи. 

Такю1 ЧІШО.\І, узагальнений смисл принципу верховенства права полягає в утвердженні і 

забезпеченні прав .lЮдини. Вони є ключовим елементом системи характерних рис верховенства права 

(його принщшів), які за своїм змістом є інституційно-процедурним забезпеченням прав людини. 

Основою прав і свобод індивіда є визнання за ним певної сфери свободи, ме)кі якої державна влада не 

може порушувати. Основні права, які визнаються невід'ємними атрибутами людської особистості, 

закріп.1ені в сучасних конституціях (Конституція України, розділ 2). 

Тому механізм регулювання взаємовідносин між індивідом і органами державної влади 

виражається в аксіомах верховенства права: все , що не заборонено індивіду , йому дозволено; і 

навпаки, все , що не дозволено владі , їй заборонено. Головним у цих положениях є той самий принцип 

- принцип визнання автономії особистості. Ця вимога принципу верховенства права відтворюється у 

частині другій статті 19 Конституції України , відповідно до якої органи державної влади та органи 

місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов 'язани діяти лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб , що передбачені Конституцією України та законами України. 

Верховенство права не відміняє верховенства закону в системі джерел права, а включає його в 

систему своїх рис як певний рівень. Тому односторонню позицію займають деякі дослідники, які, 

зююпившись ідеєю верховенства права, ставлять під сумнів авторитет закону , міркуючи за спрощеною 

логікою «або-або» (або закон, або право) , а не за змістовною логікою (право як сутність, зміст закону). 

У сучасному світі , що глобалізується, проблема верховенства права виходить за меw 

національних кордонів. У правовій філософії набуває сили тенденція визнання верховенства права як 

глобального стандарту. Водночас відчутнішою стає і складність в його реалізації: деякі країни готові 

пожертвувати ідеалом верховенства права у його повному обсязі заради залучення транснаціональних 

компаній з 'vІетою забезпечення економічного росту. Тому можна сказати, що глобалізація таїть у собі 

певні загрози ще не затвердженО.\rу в соціальному бутті українського суспільства верховенству права. 

Залишається надіятися на збереження в український правовій культурі вірності свідомо обраної та 

конституційно закріпJтеної цінності верховенства права. 



СЕКЦІЯТЕОРЕТИКО-ТА ІСТОРИКО-ПРАВОВИХ НАУК 

ПРАВОВАЯ НОРМАТИВНОСТЬ КАК ВЬІРАЖЕНИЕ 

ЕСТЕСТВЕННОЙ ФОРМЬІ ОБЩЕСТВЕННЬІХ ОТНОШЕНИЙ 

Л Мурашко 

КонституционньІй Суд Республики Беларусь 

41 

Является ли деятельность mодей нормативной в силу своей природьr? Общество представляет 

обой систему многочислеиной связей и отношений, где переплетаются интересьr ра3личньrх 

социальньrх групп. Зти отношений многообразньr, постоянно усложняются, и мьr можем сделать 

вьшод, что в основе происхождения социаJІЬНЬІХ норм, их развития лежит необходимость упорядочить 

.JаННЬІе связи и отношения в обществе, которое, как всякая система, стремится к упорядочению своих 

J.lбrентов . Количество вариантов поведения постоянно увели<rивается, - и вот уже общество 

закрепляет те из них, rюторьrе являются наиболее востребованньrми. При зтом накопление устойчивьrх 

п типичньrх вариантов поведения продолжается, и нормативное регулирование представляет собой 

юшанентньІЙ обществу процесс. 

Нормативное регулирование отношенmr присуще всему процессу естественноисторического 

развития общества. Бо,1ее того. нор~штивность сошІа:тьного бьпия человека условие 

фУнкшrонирования всей сошrа.тrьной систещ,J . Нор:чатпвное регулирование базируется на 

естественньrх законах приро,:u,r п обшества, законо\rерностях и теН.J:енцнях. складьrвающихся из 

СТІІХийного регулирования естественного xap<lli.1epa. 

Социальная деятельность человека ограничена об'ЬСJПИВНЬІ\Ш пре..JЛосьпкюш и условиями его 

. · шествования. Зта деятельность всегда це:Іена.пракrенна.я и це.1епо:mгаюша.я . ю1есте с целя~ш и 

чере3 них социальная деятельность также обьективно обус::юв.1ена и по.:rчинена обшественной 

необходимости. Более того, на ранних стаднях формирования человеческого общества нор"штивность 

вЬІступает как необходимое условие зтого процесса - потребность упорядочить обшественнЬІе 

отношения родства, труда, обмена . 

В процессе исторического развития явлення, связи, отношения ВЗаіlі"'-Одействуют :\rежду собой, 

и нормативность вьтражает проявлення зтого взаимодействня, вьrсгупает формой их разюпия . Форлrа 

нормативности ·- универсапьная форма любЬlх законтнерньтх связей, и явление нормативности само 

по себе вь1ступает важной закономерностью общественного развития. 

Необходимо оттІЧать формирование норм как реальньтй исторический процесс и вьzра,жение 

лих норм через адекватное субьективное осознание в разшІчньтх предписанпях, систем&х, символах (в 

том числе правовьтх). Зто разшІчие на'-шнает проявляться на ранних стаднях развития общества, когда 

со3нание человека отделяется от его предметной (материальной) деятельности. 

Способиость человека к абстрагированию, ра3вивающаяся вместе с человеком, позволяет eiV.I}' 
обобщать и формуnировать нормьт, уже упорядочившие его жизнедеятельность. Специальна.я нормо

творческа.я деятельность, свя1<1ННа.я с формулированиєм норм, вьщеляется на более поздних стадиях 

развития общества. Общество приходит к закреплению сложившихся нормативньІх систем и вьrраба

тьrвает специальньrе механизмьт по вьrявлению, форму.;шрованию, «изобретению» норми процедур. 

Норма права- особая социальная норма, которая имеет свои специфические чертьr и призна.ки. 

Норма права возникла вместе с рювитием современной цивилизации, регулируя наиболее 

социально значимьrе отношения в сфере государственного устройства, имущественньтх и земельньтх 

отношений, отношений наследования . Институт разрешения споров судебньтм путем (две стороньт, 

арбитр, решение), формиру ясь с глубокой древности, стал главньrм инструментом в разрешении 

споров. Нормьr права содержали на.ибо.:тее резу:ІЬтативньте обрюцьr поведения. Следование зтим 

образцам позволяло участникам отношений четко представлять свои права и обязанности и достигать 

поставленньrх целей. 

;; Мурашко Jl. , 2008 
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Такие свойства правовой нормЬІ, как общеобязательность, формальнан определенность, ее общий 

характер, неперсонифицированность, системность, возможность государственного принуждения, 

стоящм за предлагаем.ьrм образцом должного поведения, ставят правовую норму в центр социального 

регулятивного воздействия. 

Норма предполагает не только осознание пндищщом своего «я», различенне должного и 

сущего, но и осознание нормь1 как '11ерьІ должного поведения, правила. Действительность в норме 

отражается не такой, какм она есть, а такой. какой она должна бьпь, то есть долженствующей. 

Одновременно в качестве нормЬІ "югут вьІсту·пать и отношения, при которьІХ она соблюдена, сюда 

входит и процесс соотнесения реа:lЬНЬІХ .::rействп:й с ндеальнЬІм образцом, и если действия норме не 

соответствуют, то подразумевается . что в оучае соб:подения нормь1 ли действия также бьши бь1 

предложенЬІ в качестве нормь1 (сушее . за.·юженное в нор,..rе) . 

Должное и сущее всег.::rа свяJаньІ .\Іеж.::rу собой. Должное отражает сущее, способно своим: 

влиянием изменять его , в нор.\ rе зтн категорш1 постоянно взаимодействуют. При лом процесс 

отражения, как и фор.\rу:шрованпе .::rо:Іжного в нор.\rе. пре.::rпо :шгает вЬІсокое развитие человеческого 

сознания . Оценка. связьтая сушее н .::rо:икное. яв_tяется суб-ьективньІм актом человеческого сознания. 

Оценка - специфпчесКІІ че_·ювеческая способность . Но оценка еушего имивидом не «создает» 

до.lЖ.Ного . иначе )fЬІ не то .1Ько остаВІш категорию .JO .lЖНoro в сфере юеального без всякого влияния 

на нее реа.1Ьностп . но п разорве.\r те.\r сю1:ьш связь '\reж.::ry .JО-1ЖНЬШ п сущим, поставив должное в 

3авпсп.\ЮСТЬ пск.-rюЧІГГе.lЬНО от оценки, несмотря на то, что связь зта существует и является 

двусторонней . 

Варианть1 поведения ~югут предусматривать ситуацию, когда суб-ьект при вь1боре 

нецелесообразного либо принесшего вред варианта благодаря своему результату отдает предпочтение 

другому или противоположному варианту без его реализации, заранее его одобряет и предлагает в 

качестве идеального образца, в качестве должного (по связи «должное- сущее»). Так же и поведение , 

принесшее нанбольший по зффективности результат, получает дальнейшее закрепление, становясь 

примером, образцом для аналогичнь1х отношений (по связи «сущее - должное»). 

Оценка обеспечивает сложную «работу» должного и сущего во взаимосвязи. Если оцененное 

сущее получает свое воплощение в сфере идеального, в должном, норма вь1ражает результат лого 

воплощения, "существующее" должное, представляя собой образец поведения, идеал. 

Таким образом, оцененное сущее не всегда есть должное, а лишь в случае вь1ражения должного 

в норме, и оценка сущего приводит нас к ней, к образцу, к идеалу , если она представляет собой 

суб-ьективное отражение об-ьективно существующей ценности: «идеальное», с точки зрения которого 

необходимо оценивать фактическое, есть не что иное, как ценность. 

Ценностная ориентация мЬІшления проявляется в том должном, которое воплощено в норме. 

Чтобь1 обосповать необходимость какого-либо действия (норма) , недастаточно ссь1лки на фактичесюІе 

последствия (сущее). До .'ІЖНо существовать некое общее для них правило (ценность), и чаще всего в 

качестве лого общего правила исполиуется категория добра, блага, справедливости и т.д. 

При лоч .\ІОЖНО вьuе.ТІпь с.1едующую цепь: ценность -- отражение- оценка, где предполагается 

об-ьек-rивньІЙ харюсгер существования ценности. Ценность в данном случае вьІЯВляет значение обьектов 

окруЖаІОщего .\шра .llЯ че.1овека п общества в зависимости от их социального характера, социальной 

знаЧИ.\юсти . Но не оценка яв.tяется т-:онечньпt результатом отражеmІЯ ценности. Оценка приводит нас к 

должно~r;' , и .l.1Я суб-ьеr"та ;ю.1ЖНое и есть его индивидуальная ценность. Здесь отношение к 

фактическому перехо.::rит в новое состояние нор:нативного путем оценки, базирующейся уже на всей 

совокупности духовного :чира лrчности. 11 обретает бО.lЬШJГЮ индивидуальную значп:мость. 

Ценности вьІражаІОт общественнЬІе IUea.lЬI (добро , справедлпвость, нравственность и т.п.), 

одновременно оценивая воп.1ощеmІе и~ в реа.1Ьностп: осуждая, одобряя, поощряя, - тем самьІМ 

являются нормативньІми по свое.\rу хараь..теру . Такюr образом , ценность нормативна, а норма, в свою 

очередь, - ценностна по своей природе . 

Взаимодействие и соотношеm1е ин;щви;J,уа:lЬньІХ убеждений и ценностей, суб-ьективнЬІх 

суждений и норм исторически ведет к отбору и закреп.1ению тех, которЬІе принимает большинство 

индивидов, в итоге общество одобряет и защищает их. 
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Историческая зволюция ценностей , их иерархия и соотношение меиялись на nротяжении 

тьІсячелетий. ЦивилизационньІй подход к праву позволяет обоснавать социокультурнь1е истоки 

ценностей. Ценности, которая современная наука вьщеляет как имеюшие безусловное отношение к 

праву, необходимо отнести к достижениям заnадноевропейской цивилизации, и зто - свобода, 

равенства, справедливость. Право в силу своей регулятивной природь1 всегда в основе своей 

апеллирует к общепризнаваемЬІм, <<ЛегитимньпvІ» ценностям того или иного общества, 

«революционньІе» нормЬІ, ускоряющие (изменяющие) общеетвенное развитие всегда составляют 

лишь какую-то (на наш взгляд, всегда в достато'ШОЙ степени меньшую) часть. Зффективность 

правового регулирования определяет полнота <<встраивания» прановьІх норм в систему ценностей, 

представляющую собой, как бьшо показано вьппе, сложную совокупность реальньІх норм, оценок, 

должного поведения. 
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ПРИНЦИП ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА: 

СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА 

С. Погребняк 
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Як відомо , принuип верsо венства права (анг.1 . - rule of Ja,~· ) є однюІ з провідних елементів 

загальних засад конституційного :т~· бу.:rь -я:кої сучасної .Jе.чоь:ратичної. правової держави. Він являє 

собою похідну всіх заппьнпх засю права: як uіннісний сп:тав ідей справедливості, рівності, свободи і 

гуманізму верховенство права фор~Іує ві.Іnові;:щий образ правової системи і визначає ті умови, що 

дозволяють перетвориш пей образ на реа.:ІЬність . 

Характеризуючи .Ja.шrii пршшІш. насюшеред слід з'ясувати, над чим право панує і здійснює 

свuє верхuвенствu. Не ~IOЖffil пого.Jитпсь із спроба.l\ш звести цю проблему до питання про першість 

права що.Jо ін:ших. . -спіТhНJ[\ регу.lЯТорів. Більш точним є зміщення акценту у визначенні змісту 

верховенства права на прого.1ошення його першості перед державою. Внаслідок цього суверена, яюІй 

прого.1о~т право. 33..\rі.шує ЧІ! ~шє тенденцію заміщувати суверенне право. Однак ще більш влучно 

хара.ь.~ерІrJ!· вати пртю я:к явище, що має перевагу над будь-якими рішеннями і діями окремих 

суб'єктів : усі по.Jібні рішення і дії «проходять повірку» правом. У такому випадку цей принщш буде 

звернешrй я:к .10 приватю[\ осіб, так і до державних органів і посадових осіб (в тому числі до суб'єктів 

нор~ютворекня) . шо дозволяє обгрунтувати безумовний обов ' язок усіх суб'єктів поважати право , 

забезпеЧІІШ CІrrya.uiю , за якою суспільство є вільним як від приватного, так і від державного свавілля . 

Іншшш с.1овюш. це «верховенство права, а не особю>. Яскрава альтернатива верховенству права -
стаl}·т ВаСІоіска Семеновича Бородавкіна про «неперешкоджання градонача,1ьників законами», 

описа.шrй в «Історії одного міста» М. Салтикова-Щедріна. 

У сучасній літературі поза всяким сумнівом існує багато різних конкуруючих визначень 

верховенства права. Утім , всі вони можуть бути зведені до двох основних груп, відомих як 

<фор~rа:тьна>> і «матеріальна» (змістовна) концепції. Такий поділ є стандартом у теорії права. Основну 

вЩ1інність між ними можна визначити так: формальні теорії зосереджуються на належних джерелах і 

фор~Іі законності, тоді як матеріальні теорії включають також вимоги до змісту закону (зазвичай він 

~rає узгоджуватися з правовими або моральними принципами). 

На нашу думку, більш обгрунтованими є саме матері3.!Тhні концепції, оскільки формальні теорії 

часто-густо призводять до висновків, абсурдних з точки зору нашого праворозуміння (наприклад, у 

літературі слушно підкреслюється , що відповідно до формальних теорій закон може встановити 

рабство, жодним чином не порушуючи принцип верховенства права). 

Спробуємо викласти наше розуміння принuипу верховенства права, яке грунтується на ідеї 

вмокремлення двох його аспектів: формального і матеріального. 

З формальноїточки зору верховенство права полягає в тому, що в суспільстві мають існувати 

правові нuр.ми, яких дотримуються всі суб 'єкти, в тuму числі дер:ж:ава. У цьому випадку право 

обмежує державу самим фактом існування правил і процедур. У свою чергу індивід знає, як себе 

поводити та якої поведінки він може очікувати від інших суб'єктів. У такому сенсі можна говорити 

про право як про універсальну соціальну граматику, головне призначення якої полягає у створенні 

умов можливості спільного життя людей, тобто умов функціонування людської спільноти. Воно є 

альтернативою заснованому на пристрастях індивідуальному свавіллю та насильству. Основні 

цінності, які асоціюються з цим аспектом верховенства права, - порядок, передбачуваність, 

упевненість, законність, правова безпека. 

Формальний аспект верховенс,тва права висуває такі вимuги: (1) у суспільстві має взагалі 
існувати система права як сукупність норм; (2) ці норми права повинні бути зрозумілими (чіткими, 
ясними і несуперечливими) , а правовий порядок - транспарентним; (З) ці норми права повинні бути 
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доступними (тобто оприлюдненими) і зазвичай не мати зворотної діі: (4) право має бути розумно 
стабільним, а правотворчість послідовною; (5) повинна існувати усталена практика реалізації норм 
права, яка підгримується гарантією їх одноманітного застосування. 

Ці правила в найбільш яскравому вигляді втілені в так званій процесуальній версії природного 

права Л. Фуплера, яка пропонує вісім вимог внутрішньої моралі права. На думку відомого 

американського філософа права, внутрішня мораль права не є чимось доданИJІІ або встановленим для 

влади права, а є суттєвою умовою самої цієї влади, а кожний відступ від принципів внутрішньої 

1\Юралі права є зневагою гідності людини як відповідальної особи. 

Виконання вимог, що випливають з формального аспекту верховенства права, забезпечується 

низкою юридичних інстру;.-tентів і інституцій , серед яких особливе значення мають: (l) правила 
нормотворчої техніки; (2) \<технічне обслуговування» системи права (законодавства); (З) обов ' язок 

оприлюднення нормативно-правових актів і загальна заборона їх зворотної дії; (4) принцип правової 
визначеності; (5) принцип «економії закону»; (б) принцип добросовісності; (7) ефективна судова 
система, яка відповідає, зокрема, за узгодженість ~rіж юридичними діями та проголошеними нормами. 

Матеріальний аспект верховенства права полягає в тому, що мають існувати доволі чіткі 

з.містовні стандарти, які визначають (уmь позитивного права. Таким чином, верховенство права - це 

панування права певного змісту. У цьому випа..:rь.-у право стриJУ.rує державу не фактом існування правил 

і процедур; воно обме:>!(ує державу за змісто~І й юpiuJrчmc-.: акгів. Дпя демонстрації цієї ідеї слушною є 

метафора «верховенство права над законо~m . Основні иінності. які асоціюються з цим аспектом 

верховенства права, - гідність людини, по~rіркованість зержавної кrади. 

Матеріальний аспект верховенства права висуває тал.і вююги: 

1) норми права мають відпові.:Іати стандартюt основних прав і свобод людини і гро.мадянина. 

Акцент на праВ<L'і. людини при хараь.теристшrі прп:юпшу верховенства права є невипадковим. 

НасаJУшеред слід нагадати , шо права .lЮ.:цnш станов.lЯТь неві.:І ' оІ.НИЙ ко~шонент правСІ , його raison 
d'etre; їхнє існування поза право~r і без права немож.nmе, так са.\ю як і право не~шс:шме без прав 

людини. Можна погодитись з тим, що система норм не може претендувати на статус права, якшо вона 

не гарантує свободу і рівність за допомогою прав людини і гроlІІадянина . За інших обставин говорити 

про верховенство права безглуздо -через відсутність самого права; 

2) норми права мають відповідати загальним засадши права, інши.м принципам природного 

права. Як зазначає Конституційний Суд України в рішенні від 2 листопада 2004 року N9 15-рп/2004 у 
справі про призначення судом більш м'якого покарання, верховенство права вимагdє від держави його 

втілення у правотворчу та правозастосовну діяльність, '3окрема у закони, які за своїм змістом мають 

бути проникнуті передусім ідеями соціальної справедшшості, свободи, рівності тощо. 

Виконання зазначени.х вимог, зокрема, забезпечується: (1) уявленням про обмеженість впливу 

держави на зміст права; (2) наявністю чітко викладеного переліку прав людини (який міститься 
насамперед в конституціях) ; (З) наявністю судової системи, за допомогою якої будуть усуватися 

відхилення від стандартів прав людини, загальних принципів права та інших стандартів природного 

права ; (4) міжнародними угодами з прав людини (насамперед- Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 року); (5) належної процесуальної правової процедури, яка підвищує 
ймовірність прийняття нормСІтивно-правових і індивідуально-правових актів. що є правовими за своїм 

змістом; (б) принципом пропорційності , за допомогою якого можуть визнаватися нечинними 

нормативно-правові і індивідуально-правові акти, ще, не відповідають змістовним стандартам права; 

(7) принципом добросовісності, який у випадку з матеріальним аспектом верховенства права має на 

\rеті попередження штучного протиставлення права і закону, зловживання абстрактними змістовними 

стандартами права; (8) си..тrьною конституційною традицією та відповідною загальнокультурною 

ситуацію. 

Як слушно підкреслює Б. Таманага, верховенство права існує з<:rnдяки поширеній і незапере~rnій 

переконаності у верховенстві права, у непорушності певних фундаментальних обмежень, накітадених 

правом на державну владу, а не тільки через функціонування конкретних правових механізмів; межі 

покладає не закон, а ставлення до закону. Саме загшrьна прихильність суспільства до верховенства 

права і є тією таємничою властивістю, яка приводить верховенство права у дію. Інакше цей принцип, 

користуючись порівнянням А. Шайо, нагадує парасольку, за.,-шшену дома в день, коли дощить. 
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Природно-правові по.1оження ршrського права вже неодноразово привертюrn увагу вітчизняних 

та зарубіжних ;::юс:тЦників - фі.1ософів , теоретиків та істориків права. Вказана проблематика 

розглядалась і в пр~ істориків-ро~rаністів , присвячених історичним та теоретичним аспектам 

суспільно-по .1ітпчної .J:\ - ~wr античного Риму. 

Проте ншка ІШТШ!Ь з названої проблематики в українському правознаветні донині залюuаються 

маловивчеюnш чи .:mo:ycifu.nDш . Зокрема, практично не досліджувались питання взаємозв'язку між 

релігією , ~юра:пю. с~юра.lЬністю) й природно-правовими положеннями як складовими 

соціонор~rативної ку .lЬJ}lШ Ршrу : не приді.lЯлось ув<ІГИ природно-правовим аспектам соціально

утопічної uео.1огії в анттrчно.\rу Ршrі : за.1пшається недостатньо з ' ясованим питання про те, яку роль 

відіграва.-п1 прнро.:nю -правов і uеї та конuепції в практичній діяльності римських юристів; не 

здійснювюось і спсте~шого анюізу прпро.:шо-правовнх понять та конструкцій у римському праві. 

Однією з ~rетодо:югічнпх ск.1алюшів. котра постає перед дослідником лозначених проблем, є 

необхідність системного розг;uцу низки ПІІТd.НЬ . котрі во.:nюч<Іс торкаються як загальної теорії моралі, 

так і теорії та філософії права. Культурна вЩюеність ршrського права зуJІ.ювлює необхідність 

ур<ІЛ)'вання в дослідженні не лише даних історії правових учень , історії пр<Ів<І т<І держави, соціології 

права, але й також, у відповідних випадках , нормативної етнографії. ре.lігієзнавства й культурології. 

Наведені нижче результати дослідження джерел права та суспЇJlЬно-по:rітичної ~"І1ЮІ Риму є спробою 

відповісти на поставлені питання з урахуванням зазначених вище міждисципJlінарних зв ' язків. 

Аналіз виявів специфіки юснатуралістичного типу праворозуміння у римській правовій 

культурі дозволяє дійти наступних висновків. 

1. Специфіка розвитку соціонормативної культури Риму відзначається значною роллю 

інституційонаних та формалізованих, екстравертних елементів. Ця обставина характеризує як 

особливості диференціації синкретичної соціальної регуляції так і якісну специфіку релігійності й 

моральності в римськшvrу суспільстві. У римській ку ль турі загальний процес диференціації 

соціонормативної сфери, який призвів до поняттєвого відокремлення права, моралі й релігії, знайшов 

своє продовження у поняттєвій диференціації джерел права на фактичні («природа», звичай) та 

інституційно-юридичні. 

2. У римській правовій культурі можна виокремити два аспекти природного праворозуміння: 
соціально-утопічний (ідеологічно-правовий) та практика-юридичний. 

Формами вираження соціаJІЬно-утопічного аспекту природного праворозуміння виступали 

моральнісно-правова філософія , народна (неофіційна) та офіційна правова ідеологія. У цьому випадку 

концепція природного права виступало вираження..м: кризи традиційної моральнісно-політичної 

свідомості, а сюrе природне право - :vrіфологемою, в якій відобразилась утопічна ідеалізація 

«природного» стану всезага.lЬної свободи й рівності, віра в просторову й часову всеєдність 

правопорядку , в логіко-раціональНІ1Й , по .lісно-правовий устрій всесвіту , уявлення про специфічну 

«встановленість» та владно-панівний, владно-впорядковуючий характер природного права, джерелом 

походженням яких визнавався «природний розум», який об ' єднує всіх людей. В рамках соціально

утопі•шої концепції природного права римляни, подібно до грецьких софістів та стоїків, заклали 

теоретичні передумови для вчення про абстрактну , «родову» людину як суб' єкта права. Вказана 

концепція відігравала насамперед моральнісно-виховну роль. 

© Рабінович С ., 2008 



СЕКЦІЯТЕОРЕТИ КО-ТА ІСТОРИКО-ПРАВОВИХ НАУК 47 

Державно-юридичне ж її значення поJІЯПІJЮ у філософсько-раціона..lістичному обrрунтуванні 

і.::І.еалів , стратегічних цілей та напрямів імперської правової політики. наса~шеред д.1я уніфікації 

окремих правопорядків, на які поширювалась юрисдикція Римської держави. 

3. За посередництвом юсиатуралі стичної аргументації правотвор<Іості в рюtській правовій 

системі класичного періоду здійснювались а) легітимація тих правових положень, які відповідали 

новим соціально-економічним та політичним умова_м (пристосування права до соціа..Тhної реапьності) 

та б) виховний вплив на моральнісно-правову свідомість суспільства (активний вплив на соціштьну 

реа,1ьність). Відтак у римській правовій культурі природно-правові ідеї - вперше в європейській 

правовій традиції, набули реального практико-юридичного значення, ставши одни111 з засобів розвитку 

національної правової системи та її адаптації до суспільно-економічних змін. 

4. Соціально-утопічний та практико-юридичний аспекти юснатуралізму виражають два 

основних напрями в розвитку природно-правової думки: а) виявлення загальних смислоутворЮЮ'ПІХ 

засад та ідей права (спрямованість до метафізично-всезагального) та б) виявлення змістовно

ошелових аспектів окремих видів правових відносин (спрямованість до емпірично-індивідуального). 

Відповідно , в римській соціонормативній 1\·ултурі представлені образи природного права ЯІ< 

і.::І.еально-належного (філософія, народна й офіпійна ідео:югія) та як реально-належного (практична 

юриспруденція). Таким чином діапазон інтерпретацій природного права коmmається між його 

розумінням як незмінних зас<щ абсо.1Ютної та універсалної .чора.льності до змісту норм більшості 

народів світу чи положень, зумов.lеНІІХ ти11ш чи іюшL\Ш ТІШОВІІ\Ш фактичними обставина.tvш. 

5. У римській юриспруденції відбувається переШ ві.::І. і.::І.еа .lістичних до е~шірико-соціологічних 

інтерпретацій природного права_ \Юрюьніснl!й З\Ііст якого вюначає .:::rержавницький утилітаризм. 

Природне право , вироб.1ене в пракпш;і рюІс ь:кп.х юристів. \Юn-.-е бути визначене нк сукупність 

принципів та норм соціа..-тьюІХ ві.:::rносин. ю;існі особ.ll!ВОсті якпх по.lЯГаІОть в їх змістовних 

характеристиках (відповідності типовим психофізіо.1огічнтш та пове.:::rінковшr хараrстеристиким 

.1Юдини, сутності та прпзначетпо соціонормативюLх інстlfІ}тів . яю врегу:rьовуються цими 

принципllіVІ:и, в об'єктивній зумовленості існуючи~ш конкретно-історпчташ приролпши чи 

соціальними фа.Істор3.!VІ:И, в тому числі панівною моральнісною свідо\Іістю). 

б. Багатозначність понять "природи" й "відповідного природі" в римсько~~~ праві юснатура..lізм 

чоже розглядатись не лише як прояв кризи традиціоналістичного типу легітимації правових нор\r, аде 

й як спосіб осмислення права як системи, інтегрованої в традиційну соціонормативну r... .. J".lЬТ!'PY 

суспільства на основі загальних деонтичних принципів. Моральнісний аспеь.1 інтерпретації 

природного права виголошує на внутрішюи, інтравертній обов ' язковості , на безумовності 

.:хеонтичного змісту базових правових положень. 

У своїй сукупності такі суб'єктивно-орієнтуючі nринципи римського права як довіра, чесність та 

.:::rобросовісність, та об'є:к:тивно-орієнтуючі соціа..'ІЬно-етичні принципи як єдиний масrшаб нормативної 

оцінки, рівність та розподіл благ за заслуг<Тhш виступають базовими нормаnшно-смисловими засадами 

соціальної взаємодії (та її нормативної регуляції). Ці принщmи виступають інваріантюrми елемента.ми 

соціонормативної культури, її гmrбинним структурно-фующіональними основами, засадами, в яких 

зберігається первинна смислова нерозчленованість мора.льнісно-деонтичного й юридІІ'пю-обов'язкового. 

3 огляду на це в римсьІ<ому праві ці засади виступають водно'шс як природно-правові й моральнісні 
принципи, основні соціокультурні імперативи, деонтичний смисл яю1х виступає в римському праві 

пЦrрунтям єдності суспільної мора.льності, мора..тrі й права. 

7. Як природно-правовий універсалізм римського приватного права, так і його зворотний бік
і ндивідуалізм стали виразами зростаючих процесів соціального відчуження. Криза полісної форми 

піш<ування між громадянами мапа одню\1 зі своїх наслідків :Jміну античного nолітико-правового 

об'єднання громадян християнським духовно-релігійним об'єднанням. 

Бюрократизація положень природного nрава у східній римській імперії призвели до втрати 

прпродно-правовими концепцінми їх державно-юридичного нормотворчого значення. Пода..1Ьший 

розвиток природно-правових учень відбувається в рамках особистісно-орієнтоваюL-..; концепцій 

хрпстиннства , яке, з одного боку, виступало антитезою античнОl\'ІУ ТИІІУ ку.-rьтурп, а з іншого , було 

.1огічним розвитком еллінізму . 
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Появление в ГК Респуб:шкп Бе.~· ь 1998 r. (.::rюее- ГК Беларуси) в разделе «Международное 
частное право» ст . 1100 «Прюrененnе mmератнвньrх норш> соответствовало общей тенденции в 

развитии .:юктрина..тьньrх по .тоженпй ~rеж.Jунаро.::шого частного права о наличии материальнь:rх норм 

страньІ cy.:ra . .::rействуюІІІІІХ не:3<uшсюю от t.:о .1.mяюнньrх прави,т , на основе которьrх в качестве 

применшюго опре,::rе.тено право Іmостран:ного госу.:rарства, практически устраюпощих или 

ограничпваюІІІІrх прюrенешrе иностранного права. 

Сооасно п . 1 ст. 1100 ГК Бедаруси прави.:rа ра:uе.та «Международное частное право» не 

затрагивают действия юшерапrnньrх норм п:рав<і Респуб:тики Беларусь, регулирующих 

соответствующие отношения независшю от по.:пе-жашего прш·rенению права (аналогичен по 

содержанию п. 1 ст. 14 Закона У1."})алнь1 от Г тоня _оо - r . нО чеждународном частном праве>>), а 

соответственно , предписьmается применять бе.тору кпе mшералmньІе нормь1 независи..м:о от того , 

что в качестве применимого на основаmш соответствуюІІІІІХ ко:пизионньІх норм или соглашения 

сторон на основе принципа автоно'ІІЮІ во.m избрано право ІІВостранного государства. Предложенная 

белорусским законодателем форму;шровка с учето~1 .:rо1.тр1mа,тьньІх положений и практики 

применения аналогичньrх по постановке вопроса (но не по одері!іlіЮпо) норм отдельньL"\ иностранньІх 

государств порождает как минимум .::rва взаюю вязанн:ьrх ~1еж.:rу собой блока вопросов: во-первьrх, 

каков круг императивньІх норм, действие которьrх orpaRJIЧirnaeт или устранлет действие норм 

избранного в качестве применимого иностранного права : и, во-вторьrх, каково взаимоотношение 

императивньrх норм, ограничивающих пршrенение норм иностранного права , и «публичного порядка» 

(ст. 1099 ГК Беларуси «Оговорка о публично'Іr поря.:rке»). 

Норма, содержащаяся в п. l ст. 1100 ГК позво.lЯет сюrую широкую трактовку понятия 

«императивная норма», поскольку не содержит нnкaJill.\: оговорок или ограничений. Вместе с тем 

зто не соответствует доктрине междунаро.:rного частно го права , разграничивающей, так 

назьrваемь:rе , «обьгчньІе» , «простьrе» императи:внь1е нор\ІЬІ и «сверхимперативньІе», «особо 

императивньІе», «строго императивньІе» нор\ІЬІ. нор\ІЬІ особого назначения (в литературе 

применяется различная терминология). Как опре.:rе.тяет проф. М.М. Богуславский, нормьr, 

относящиеся к категории сверхимперативньL"\, поlтежат прюІенению к правоотношению 

независимо от того, какое право призвано регу.1ІІрОвать отношения сторон. Устранить их 

применение не могут ни соглашение сторон о вьrборе права.. mf коллизионньrе нормьr страньІ суда. 
Современное законодательство иностранньІх госу.:rарств. по oбщelVry правилу, придерживается 

такого подхода, вместе с тем предлагает различньІе решения .:r.тя вьщеления императивньІх норм, 

ограничивающих применение иностранного права . О.:rнп го су.:rарства, как показано вьппе (в 

частности, Республика Беларусь, Украина) в общн:'\ нор\ІСІХ о применении обязательньrх 

императивньrх норм не предлагают критериев д;ІЯ Irx вьцедения. В законодательстве других 

государств предлагается некий общий критерий отнесеюrя норм к безусловно императивньІм. Так, 

согласно ГК РФ (п. 1 ст. 1192) для определения круга юmеративньІх норм, действие которьІх не 
может бьrть устранено, даже если в качестве при\<rеншюго определено право иностранного 

государства, помимо прямого , непосредственного указания на применение нормьІ независимо от 
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подлежащего применению права, вьщеляется такой критерий как особое значение императивньrх 

норм, в том числе для обеспечения прав и охраняемьrх законом интересов участников гражданского 

оборота. Подобное ограничение круга императивньrх норм закреплено в Законе Швейцарии о 

>.Іеждународном частном праве 1987 г., согласно которому сохраняется действие тех положений 
швейцарекого права, которьrе подлежат применению в силу их особьrх целей (ст. 18). Иньrе 

государства, не уточняя критериев и не определяя особого принципиального значения. как зто 

сделано в вьrшеприведенньrх примерах, ограничивают круг норм национального права , которЬІе 

юшеративно регулируют соответствующие отношения без учета права, подлежащего применению. 

толко сферой договорньrх обязательств (напрИ!Vіер, ВводиьІй законк ГГУ, ст . 34). 

Вопрос о соотношении императивньrх норм и публичного порядка является неоднозначнЬІм. 

Наиболее распространенной в современной литературе является позиция, согласно которой институт 

п:чперативньІХ норм является самостояте~Тhньrм, при зтом прометекаст из концепции позитивного 

публwшого порядка. Соглашаясь с тем , что нет оснований для расширительного толкования понятия 

«основьr правопорядка» (как основопо,1агающпе принципьІ внутреннего права , общепризнанньrе 

принципь1 международного права и общепринятЬІе принцппьr морали), а соответственно, и оговорки о 

пуб:ІИчном порядке , подчеркнем, что не всяЮ:іЯ шшеративная норма есть ограничение применения 

rrnостранного права. Сама природа таких нор>.І . как по.J:Черкивает В .В. Кудашкин, не обусловливает 

широкую сферу их применения . Попьпки опреде.1еюrя круга сверхимперативньІх норм посредством 

группировки сфер правового регулrрованІІЯ нео.ІНократно предпринимались в специальной 

.1ІІтературе, анализ которой подтверж::~ает. что законо.Jате.Тhно очертить круг императивньrх норм, 

подлежащих применению независюю от прrшеюnюго иностранного права. сучетом специфики того 

ІІ.1И иного государства теоретически воз>.южно . но то:rько в рекО-'Іеюате:rьной форме в виде 

открьпого перечия (в частности. на уровне постанов..1енпй Гl1енучов Вькшего Хозяйственного суда и 

Верховного Суда РеспубJ1ИКИ Беларусь , яв.1ЯЮШІІхся нор'.rапmньr.ш правовьг.ш актюш в соответствии 

Законом Республики Беларусь от 10 января 2000 г. «0 нор:чативньrх правовьrх акта:х» ). 

Прямое указание в самой норме на ее строго ш.шерапmньrй харакгер ІL1ІІ фор,Іулrрование 

нормЬІ , позволяющее посредством толкования установить ее абсо ,1Ютно юmерапmньrй характер. 

оответственно снимает или в значительной степени упрощает пробле>..І)' оценки ее шшератІІВностп. 

но только для отдельньrх случаев. Такой подход нашел отражение и в белорусском законо.]ате.Тhстве . 

В частности, в соответствии с Законом Республики Беларусь от 18 ІІІОЛЯ 2000 г. «Об зкономнческой 
несостоятельности (банкротстве)» к отношениям, регулируемьrм нас:тоящим Законом, в которьrх 

участвуют иностранньrе лица в качестве кредиторов, применяются положения настоящего Закона, 

ес:ш иное не предусмотрено международньrм договором Республики Беларусь (п. 2 ст. 3). Закон 

Республики Беларусь от 22 июля 2003 г. «0 валютном регуmІровании и валютном контроле>> в ст. 2 
определяет, что порядок обращения валютньrх ценностей, права и обязанности нерезидентов при 

проведении валютньrх операций устанавливаются валютнЬІм законодательством Республики Беларусь. 

В це:rом же определение круга императивньrх норм путем прямьrх законодательньrх установок 

практически неосуществимо и возможно только посредством субьективной оценки той или иной 

юшеративной материальной нормьr внутреннего законодательства, которая должна основьІваться на 

законодательно закрепленньrх критериях оценки ее безусловной императивности. 

КомплексиьІй анализ действующего белорусского законодательства свидетельствует о том, что 

прямое или опосредованное указание на строго императивньrй характер норм имеет место в случаях, 

Ішеющих особое значение для обеспечения общественньІх интересов и госу дарственньrх 

потребностей и не ограничивается только сферой договорньrх обязательств. Применение же 

mшеративньrх норм в иньrх случаях со ссьшкой на п. 1 ст. 1100 ГК в настоящее время имеет место 
ТО.ТhКО применительно к сфере внешнезкономических сделок (в частности, п. 1.1 Указа Президента 
Республики Беларусь от 7 марта 2000 г. N2 117 «0 некоторьІх мерах по упорядочению посредннческой 
.Jеятельности при продаже товаров», п. 2.2 Указа Президента Республики Беларусь от 4 января 2000 г . 
.\'2 7 «0 совершенствовании порядка проведения и контроля внешнеторговьІХ операций» , п. 1.1 Указа 
Президента Республики Беларусь от 15 августа 2005 г. N2 373 \<0 некоторьrх вопроса)( зак.:1Ючения 

.Jо rоворов и исполнения обязательств на территории Республики Беларусь»). 
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Конкретизация круга императивньrх норм и предел их применения, на что неоднократно 

указьrвалось и в специальной литературе, могут бьпь осуществленьr только путем многолетней 

практики применения зтих норм. Немногочислеиная практика применения п. 1 ст. 1100 ГК в 

Республике Беларусь свидетельствует о то~r, что судьи придерживаются не нашедшей 

непосредственного отражения в законодате:rьстве концепции императивньrх норм особого значения. 

Вместе с тем обоснование применеюtя 'vІатерпа:rьной нор~·ІЬІ внутреннего права при определении в 

качестве применимого права иностранного государства зачастую опирается на общую конетатадню ее 

императивности, что может привести к необоснованно~rу ограничению избранного в качестве 

применимого иностранного права . 

Таким образо:vr . прпченение юшеративньrх ~штериа_LЬНЬІХ нор~r национального права, 

ограничивающих прюrенешrе lІЗбранного в качестве прІшеюшого иностранного права, не 

исчерпьrвается отде.LЬньnш с:тучаюш. прюrо ІL'Ш опосредованно пре;:rус.\ютренньrми в специальном 

законодательстве Pecnyб.llliOI Бе."Іарусь . В ОІЬrое п . 1 ст . 1100 ГК Бе.:~аруси речь идет о тех 

императивньrх нор~І<L\:. которьrе шшрав:rеньr на ,:юстижение и обеспечение особого общеетвенно

значимого интереса. что .:ю:тжно найти отражение в вьІШеназванной статье ГК через указание на 

особое значеюrе соответствующих нор~r д"u белорусского общества. 



СЕКЦІЯТЕОРЕТИКО-ТА ІСТОРИКО-ПРАВОВИХ НАУК 

СУДДІВСЬКЕ ТЛУМАЧЕННЯ ПРАВА 

В. Сиородинський 

Національна юридична академія України іJІ4ені Ярослава Л1удрого 

~Уарків, Україна) 

51 

Теорія права впзначає тлумачення норм права як юридичну діяльність, спрямовану на 

встановлення й розкриття їх змісту шляхом його усвідомлення суб ' єктом тлумачення й у необхідних 

юшадках роз'яснення для інших суб'єктів. Суддівське тлумачення юридичних норм є мистецтвом 

пумачення юридичних термінів та понять суб ' єктами суддівської діяльності, яке справедливо 

вважається вершиною юридичної майстерності, кульмінаційним пунктом юридичної діяльності 

уддів. Воно є однією з центральних ланок у процесі винесення судового рішення. 

Питання тлумачення юридичних норм достатньо опрацьовані теорією права. Але суддівському 

пумаченню права властиві специфічні риси й проблеми, які ще недосrатньо висвітлені вітчизняним 

правознавством. Зміст і значення суддівського тлумачення зазвичай звужується до казуального 

т.-ту'>шчення юридичних норм. Водночас проблема тлумачення права суддями є більш широкою й 

потребує ретельного вивчення вітчизняною юридичною наукою (західне правознавство розвиває й 

лвно й плідно). 

Відомо, що за суб ' єктним складом тлумачення поділяєrься на офіційне та неофіційне . Суддівське 

т.-ту:\tачення завжди є офіційним, оскільюr його ~южливість або необхідність прямо передбачена ·шконом. 

Інша річ - рівень владнообов 'язковості його резултатів . В зага..Іі не :\ЮЖНа ставити знак рівності між 

юаднообов ' язковістю й офіційністю . Так, т:туж1чення по.-тожень Конституції й законів України, що 

~І.іститься в постанощ-Lх Плену?vІ)' Верховного Cy,.:ry Украіни й рекочеюаціях В1rшого господарського 

~ ду України, окремих думках сулів Констшуційного Су.:1;. · Українп. не є обов'язковю.1, але є 

офіційним, оскільки існування щ1Х .:щку'>rентів прЯ:\10 пере.:rбачене ві.:mові.J:нюш нор'>1ЮШ ·mконів 

України "Про судоустрій України" й "Про Констшуційний Суд Уь."РаїюІ' ' . 

Суддівське тлумачення за рівнем владнообов 'язковості може бути поді:тене на чотири види : 

1) загальнообов 'язкове (міститься у рішеннях Конституційного Суду Уь."Раїни); 2) обмежено 
обов'язкове (міститься у рішеннях загальних і спеціальних судів усіх інстанцій або випJ:шває і з змісту 

ШLХ рішень); З) рекомендаційне (оформшоється в постановах Пленуму Верховного Суду Україюt й 

рекомендаціях або листах Вищого господі:ірського суду України, може також місппись у правових 

позиціях щодо розгляду суд&\1.и окремих категорій справ); 4) дискусійне (міститься в окремих думках 
удів, :юкрем:а Конституційного Суду України). 

Останні два види тлумачення хоча й об'єднує відсутність владнообов 'язковості, але на цьому їх 

-хожість закінчується. Цінність окремої думки судді Конституційного Суду України - це власна 

цінність офіційного документа, автором якого завжди є відомий правознавець, яскрава особистість в 

юриспруденції, документа, що містить результат персонального тлумачення цією особистістю 

юридичних норм. Крім того , оскільки рішення Конституційного Суду не підлягають оскарженню, 

перегляду Ti:l скасуванню, окрема думка є останньою офіційною можливістю судді висловити 

rшrрокому загалу, передусім суб ' єктам законодавчої ініціативи, свою особисту ал:ьтернативну 

позицію, яка цілком або частково не збігається з позицією колективного судового органу . 

Інструментальної цінності суддівське тлумі:lчення , що міститься в окремій думці , набуває тільки в разі 

його застосуві:lння суб ' єктами законотворчості в процесі вдосконалення, узгодження норм, які були 

предметом: розгляду Конституційним Судом у відповідній справі. 

Зовсі..t\І іншу, яскраво виражену інструметальну цінність має тлумачення норм, що міститься у 

постановах Пленуму Верховного Суду України й рекомендаціях Вищого господарського суду Україюf. 

При узагальненні практики НИЖ"m:х судів на основі усталених принципів права уповноважені оргdюІ 

Верховного Суду та Вищого господарського суду своїми вказівками "долають" недоскона,Іість. 

невизначеність існуючих норм. Цей вид суддівського тлумачення звернений не до певного суду , навіть 

не до всіх судових інстанцій, а до всього суспільства (як рекомендовані:!, а не нормапmні:l моде:ть 

с Смородинський 1:3 ., 2008 
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належної правової поведінки!), оскільки відповідно до Констюуції України кожному громадянинові 

надається невід'ємне право звернення до суду за захистом своїх прав. Безумовна інструментальна 

цінність суддівського тлумачення, що міститься у Зі:ІЗНачених акт<Lх, допавтоється його власною 

цінністю як результату інтелектуально-волової ;Шпьності кращих правознавців-практиків. 

Обмежено обов 'язкове тлумачення є казуа:тьюш, офіційно діє в межах конкретної справи. 

Однак фактично і його дія не вичерпується о.:ппш впшuко.\с оскіJтьки дати тлумачення юридичної 

норми, яке підходить тільки д:rя о;rного вппа.:rь.·у. не.\южшво. Процесуальне законодавство прямо 

встановлює принциn юридичної преюлші.йності рішень судови.'\ органів , що набрали •шнності, а 

отже, й преюдиційності казуа.Тhного т.lу.\tачення. резу.Тhтато.\І і виразом якого є зазначені рішення. 

Крім того, практика інтерпретаиії юрІі.ЛІЧНІІ:Х нор.\І су.J..JЯ..\Ш вшдої інстанції (наприклад, аnеляційної) 

не може не впливати на рішення в по.:rібНІІ.'\ права'>.. шо виносяться суддями районних судів. Цей 

вплив визначається як професііі:нmІ авторnтетО.\І су.:иів вшпої інстанції, так і їх процесуальними 

мткливостями (скасування або 3.\[ЇRа судового рішення) Опке казуа:тьне суддівське тлумачення є не 

індивідуалЬНИ:\І. а носить ca.\fe 00.\Іеж.-ено обов ·язковпй харй.kтер. 

Що стосується зага..1Ьнообов·язкового суддівського т:т~:.шчення. яке деякі правознавці 

називають нор.\!3ТІІВНШІ . то воно .\tає зата.Тhну .:rію. поrшrрюється на невизначене коло осіб і 

необмежену кі.1Ькість впшuк:ів . Пршоа.JО.\І uього юuу т.lу.\шчення є рішення Конституційного Суду 

України. Воно є В!ІК.lЮЧНО .1erd..ThiOШ як таке, що виходить вu пря:ио уповноваженого Конституцією 

органу й .\ШЄ на .\tеті роз. яснення положень нормативно-правових актів, розгляд яких належить до 

КО.\mетеюrії Koнcтmyui{rnoгo Cy;ry. 

У рішенні Конституційного Суду загальнообов'язковим є тільки тлумачення положень того 

порчативного 31-.Іа. визначення конституційності або роз'яснення якого є завданням Конституційного 

Суду у ві;mовідній справі. Тлумачення окремих положень інших актів , посилання на які містяться в 

.\Ютивув(:ІJТhНій частині рішення, є результатом застосування Конституційним Судом систематичного 

способу Т.l)lмачення, має допоміжний, похідний характер і не може вважатися загальнообов'язковим, 

навіть коли йдеться про акти, тлумачення яких належить до компетенції цього суду. Водночас таке 

ТJ1)1Мачення , яке умовно можна назвати допоміжним, має безумовну цінність, причому як для 

вирішення даної справи (інструментальна цінність) , так і на майбутнє як результат інтелектуальної 

діяльності компетентних правознавців (власна цінність). 

Важливе місце в дослідженні суддівського тлумачення права займають питання юридичної 

герменевтики як методології тлумачення. Саме вони є стрижневими в сучасних західних дослідженнях 

проблем суддівської діяльності й мають велику праводослідницьку перспективу. Навіть з урачвалням 

відмінностей суддівської діяльності в умовах романо-германської й англо-американської правових 

систем, слід вюнати, що суддівське тлумачення права - це т:ту.\-шчення не тільки юридичних норм, але 

й принципів права. Щонайменше, саме судді є тюш суб ' єпа\1И правозастосування, що мають 

застосовувати норми-принципи як норми пр!шої дії . Яскравш1 прикладом є конституційний принцип 

верховенства права, який батато років чекає офіuійної суддівської інтерпретації й практики 

безпосереднього застосування. Актуа.Тhною ;ця су.::цівської діяльності є проблема правової 

невизначеності , згідно з якою в значнО\-!} к.1асі справ право не забезпечує єдиної правильної відповіді 

або наявний корпус правових нор.\1 дає з~югу пршfтп до декількох протилежних результатів. Вона є 

спільною ;ця су~ів обох правових систе~ r . Запропонована Р. Дворкіним для й розв'язання 

інтегрална гер~1еневтична програ.ча судінського тлумачення права фактично є універсальною й 

такою, що потребує нашої уваги (з ура.\.~ вання\! вітчизняних особливостей суддівської діяльності). 

Адже правова невизначеність є небезпечною для принципу верховенства права в умовах будь-якої 

правової спсте~ш. Таюш чпноч. c.li.J констатувати інструментальну недостатність для ефективної 
суддівської дія.Тhності к.1асичного європейського погляду на тлумачення як інтерпретацію тексту , 

механічну "реконструкцію .:rу :шш. що .\rіститься в законі" (Ф. Савіньї) - без урачвання інших вагомих 

чинників , зокрема принщшів права. 

Отже загальне поняття судівського тлумичення права можна визначити як інтелектуально

вольону юридичну діяльність судді, яка має офіційний характер , спрямована на встановлення й 

розкриття дійсного змісту норм і принципів права й результатом якої є формування суддівського 

знання, а кінцевою метою- винесення правосудного судового рішення . 
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Поняпя д:жерело пршю тісно пов 'язано з поняттям правова норма . Йдеться про той чи інший 
.:uосіб існування норми права й про те, що джерело права завжди є носієм правової норми. Поняття 

_~ -- ере.ю права отримало широкий розвиток у ХІХ ст. , стало предметом дослідження у вітчизняній 

:-еорі.ї держави і права . Вчені виділяли два головних способи утворення норм права. Перший випливав 

J вир ішальної участі держави в створенні правової норми. Прямий припис влади встановлював закони, 

;:Юов · язкові для всіх членів суспільства. Але норми права можуть виникати і без безпосередньої участі 
законодавця - вони складаються у вигляді звичаю і вже потім затверджуються законодавцем. Ці дві 

~()р'>ш права- закон і правовий звичай- і називали в ХІХ ст. джерелами права. 

Нормальне функціонування суспільних відносин і зв 'язків не завжди вимагає прямої державної 

.::11. Нерідко ефективними є механіз:ми саморювитку й саморегулювання . Складовим елементом такого 

~ханіз.чу є правовий звичай. Правовий звичай як соціальюп'f регулятор посідає значне місце в 

~.-rюції суспільних відносин. Харю-.-теризуючи правовшї звичай . передусім мають на увазі 

- ршоджерело права - історично першу фор'>~ існування правових нор\1 . Для вюнання звичаєвої 

- р\ш правовою вона має виражати трива!)· правову прапш:у , бути необЩною у конкретному 

::ІраВОвому регулюванні, не супереЧJПн закону . 

Санкціонувапня звичаїв здійснюється ріЗНИ\Ш Ш..'Ш\:ЮШ, а найпростіший по:urгав у тому, шо 

.:ержава їх не забороняла . З цього приводу П.О . Недбай .. 1о писав : «Санкдіонування державою тих чи 

:J:ІІІШ..\: соціальних норм нццає їм загальнодержавного значення , тим сюrю1 вони становляться 

::;равовпми нормами. Відбувається це різними шляха\1и. Так, прави.,1а звичаю санкціонува11rся вже 

-:тш.. що держава не заперечувала ними керуватися. Більш виразною формою санкціонування є 

вирішення судом справ на підставі норм звичаю. Нерідко ці нор~ш фіксуваJІИся в законі . Так пранІша 

ичаю набирали офіційного значення; звичай перетворювався у звичаєве право». Такі способи 'lraшr 

" ІХJблmе значення на землях України, територія якої була поділена між декількома держави, що мюІИ 

:вої правові порядки, часом відмінні від національних українських. Наприклад, діяльність копних 

гро:чадсьюrх) судів, що виникли на основі звичаїв і керувалися при розгляді справи ними ж Тривалий 

ці суди діяли з мовчазної згоди польсько-литовської влади й mime в XVI ст. були сашщіоновані 
_сержавою в законодавчому порядку. Діяльність копних судів - це один 3 прикладів усіх трьох 
:пособів перетворення звичаю у правову норму: незаперечення державою, фактичний ролляд справ у 

.:y..:ri на підставі норм звичаєвого права, фіксування 'Звичаю в 'Законі. 

Різним у вітчизняній юриспруденції є розуміння змісту правового звичаю. Найприйнятнішшн є 

зmначення загальнообов'язкового правила поведінки, якогО дотримуються у встановлених випадках 
:-рочадяни, посадові особи й державні органи в силу доцільності , традиції чи звички та яке 

бе3печується заходами державного захисту. Їхній 'Зміст утворює конкретні правила, що приписують 
:трого визначену лінію поведіню1 в тих чи інших ситуаціях. Стійкість , повторюваність соціаJІьних 

зUносин і зв 'язків викликають виникнення в індивідуальній, груповій і масовій свідомості певних 

_ реотипів поведінки. Твердження, що 3вw-rаї завжди належать минулом.у , надмірно категоричні . 

О.:rно~1анітне повторювання тих чи інших ситуацій протягом тривалого часу може викликати появу 

:rевної моделі поведінки (соціальної норми) немовби природним шляхом. Звичай часто виконуl 

;:ч>авовідновлюючу роль і :шстосовується у випадку прогалин у праві, неврегульованості нарчеши 

::;:рава тих чи інших суспільних відносин. По своїй суті державно-правовий звичай направ.1енпй на 

~r.lЮІентацію таких соціальних відносин і зв'язків, що становлять предмет даної галузі права або ж 

- зпосередньо з ним пов' язані. 

Іо.lКачова Н., 2008 
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Збірник статей міжнародно!· науково-практичної конференцЛ. присвяченої пам 'яті професора П.О. Недбайпа 

Що стосується структури правового звичаю . то передусі..\1 слід підкреслити, що формально

юридична природа правових норм є однією із спешrфічнпх ознак, що відрізняє правові норми від 

неправових. Як відомо, звичайна класична ~юде,Тh правової норми передбачає, як правило , наявність 

трьох взаємопов'язаних ланок: гіпотези . .:шспознuіі й санкції. Щодо структури неправових норм, то 

серед вчених немає одностайної д: ~rкп . Якто про наявність санкції в кожній правовій нормі до цього 

часу йде спір в юридичній л.ітерю~Урі. то шпання про санкції у правових звичаях ще складніше. Хоча 

традицій та звичаїв люди .:ютрш~rоться добровілно, традицій- у силу переконання, а звичаїв- у 

силу звички, вони є внутрішньою юастивістю суб ' єктів, однак це не означає , що їх забезпечення не 

потребує зовнішніх засобів вrпи:ву . У и:ій рю:і виступає суспільна думка, яка є примусовою силою із 

забезпечення цих нор~1 у щша.:rь:у ї..-х порушення. Крім того , диспозиції норм звичаїв не тільки містять 

більш деталізовані правrста пове.:rінки порівняно з диспозиціями норм права, але й часто мають зовсім 

певні вказівюr на нac.li:rк:It Ї..» недотрюшння, наприклад, відмова видати дівчину заміж у випадь.)" 

несплати кали~Іу. презирство •оенів роду до родича, що не виконав звичаю кровної помсти. 

Професор П.О . Недбаііто . шо виділяв у нормі права три її складові частини: диспозицію 

(розпорядження.. са.че прав1по поведінки) , гіпотезу (умови здійснення норми) і санкцію, стверджував, 

що така струк"Т!·ра в.тастива тLТhюІ правовій нормі. Вона випливає з її формально-юридичної природи 

й призначення в су пітьно~~- житті. Формально-юридична природа правових норм є однією із 

специфіЧНІІХ ознак. шо ві.:Ірізняють їх від неправових норм. 

До е.те'ІJентів cтpyk"l!1JИ норми традиції та звичаю більше, ніж до інших застосовується поняття 

засіб забезпечення, запропоноване професором П.О. Недбайлом поряд з поняттям санкція. 

В изначаючп струк"Т!·ру правового звичаю, можна назвати такі ії складові елементи: вимога певної 

пове.::rін:кІL тобто з~rіст сююго правила; з' ясування умов, за яких поведінка реалізується; наслідки його 

порушення. наочно-е~юційні засоби супроводження і забезпечення. 

СуттєвюJ нововведенням в сучасному законодавстві є визнання державою в якості одного з 

..Dht:pe.т права поря.::r з нормативним актом звичаю, зокрема звичаю ділового обороту, національних 

звичаїв (ст . Uиві..тьного кодексу України, ст. 11 Сімейного кодексу України). Тим самим держава 
допуттrста фор'І1ування правових норм в децентралізованому порядку , поза рамками законотворчого 

процесу . 

Правовою основою судового застосування звичаїв слугують норми як матеріального так і 

проuесуа.Тhного '3аконодавства. В якості загальної санкції на застосування правових звичаїв слід 

вюшrп1 ст . Циві..Тhного кодексу України. Саме ця стаття Кодексу дозволяє застосувати усталений на 

практmrі звичай в будь-яких можливих випадках, якщо він не суперечить обов'язковим для учасників 

ві.::rпові.:rного ві.::rношення положенням законодавства чи договору. Даний висновок не спростовується 

й тш1. шо в ШlВi.ThHO:vl)' законодавстві зроблені також спеціальні відсилки до правових звичаїв. 

Uuвi.Thнe, господарське (та деякі інші галузі) право також визнає діловий звичай - правило 

пове.::rінюІ. шо ск.та.тось і широко застосовується в певній сфері підприємницької діяльності. Слід 

пі.:rкре :ппи. шо mпo'vfa вага ділових узвичаєностей зростає. Діловий звичай та ділові узвичаєності -
пе госпо.JарсьК<І , побутова та інша практика, яка в силу звички, повторЮваності набуває поступово 

регу.lЯТІ1вного значення. Діловий звичай відіграє значну роль не тільки в господарських процесах , що 

ві;Ібуваються всередині країни, а.,те і в міждержавних відносинах, наприкл<щ, у зовнішній торгівлі. 

Д.тя пріоритетного застосування окремих нормативних актів у цивільному законодавстві 

поюшн:і бутп зроб.1ені чіткі застереження, які б встановлювали послідовність застосування цих актів і 

звичаїв . Прп и:ьо~ІУ переважне застосування повинно стосуватися нормативних актів, що містять 

імперативні нор:шL обов 'язкові для учасників цивільно-правових відносин. Підзаконні нормативні 

акти, що містять .JІ!С ПО ЗІІТИВні норми, на нашу думку, можуть мати пріоритет над правилами звичаїв 

при регулюванні відносин. що випливають з конкретних цивільно-правових договорів, тільки в тому 

випадку , яюпо в договорі міститься пряма відсилка до цих нормативних актів. 

Уявляється, що ініціаторами застосування звичаїв в процесі судового розгляду спору можуть 

виступають самі сторони, а точніше, одна із сторін, а також суд. Суди, як правило , не обізнані про 

існування звичаїв , на який посилаються сторони, тому в такій ситуації складно розпізнати дійсно 

існуючий звичай, встановити з:-.rіст і зафіксувати його в судовому акті. Однак суд може застосовувати 
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звичай й за власною ініціативою. Більше того, якщо сторони не підіймають питання про заt-1осування 

звичаю, але суду відомий звичай, що відносІпься до ситуації, яка розглядається, суд зобов' юаний його 

застосувати. Про ставлення суду до звичаєвого права Г.Ф. Шершеневич у свій час писав: 

«Безсумнівно, що якщо звичай носить юридичний характер, якщо він являється джерелом права, - суд 

повинен знати його (jura поУіt curia), а, отже, і застосовувати, не чекаючи посилання сторін». У 

сучаснОJ\1)' цивільнОJ\1)' праві обов' язок суду застосовувати відомий йому звичай випливає також з його 

правової природи як юридичної норми. Проте, застосування :>.вичаїв , зокрема звичаїв ділового 

обороту, за ініціативою суду на сьогоднішній день є маловірогідним, особmшо відносно тих звичаїв, 

які тільки-но починаються складатися й ніде не зафіксовані. 

Наступна проблема щодо практики застосування судами звичаїв полягає в їх кваліфікацП. 

оскільки існує небезпека кваліфікації в якості звичаїв ділового обороту усталеної між сторонами 

практики. Практика взаємовідносин сторін, яку суд може розцінити як звичай ділового обороту може 

бути ·шведеним порядком. В юридичній літературі заведений порядок чітко відмежовували від 

правових звичаїв. На відміну від звичаїв ділового обороту заведений порядок не відноситься до 

джерел права , крім того, заведений порядок завжди складається у відносинах між сторонами 

конкретної угоди (договору) і має значення тільки для цих сторін, в той час як звичай ділового 

обороту поширюється на невизначене коло осіб. 

З проблемою кваліфікації правового звичаю пов'язана проблема встановлення судами його 

з.місту і фіксації звичаю у судових актах. Уявляється, що було б доцільним фор.мулювати в судовому 

акті виявлеmІЙ звичай у вигляді чіткої правової нор:vш (управомочної, зобов'язуючої чи заборонної). 

Отже, правовий звичай 'юже б:тн застосовашп!. якщо він. по-перше, не суперечить 

обов'язковому для учасЮІків відrюві.:пюго вЦношення :хuшно.::rавству (в rrшpoкo>vry значенні цього 

слова) та, по-друге, не суперечить .::rоговору . ук_-rа.::rеночу 'rіж сторонюш. Якто таю1й звичай 

суперечить іJ\оmеративній нор~rі, шо обставину c.li:r вшнаш безу\1овною пі.::rставою .::ця ві.:І;:\юви у 

застосуванні звичаю. Якщо ж вияв,теюrй звичай суперечить .::rиспозІrпrвніП правовій нор,rі. то однієї 

цієї обставини ще недостатньо ;:L.'ІЯ вирішення питання про ~юж:mвість його застосування. 

Суперечність звичаю диспозІпивній нормі не є перепоною його застосування у випа..rках , ко.ти 

1) сторони передбачили в договорі умову, відмінну від диспозитивної нор11ш; 2) сторони своєю угодою 
виключили дію диспозитивної норми стосовно до своїх відносин; 3) у відповідності із законо:v1 звичай 
має пріоритет перед диспозитивною нормою закону. В усіх інших ситуаціях суперечність правового 

звичаю диспозитивній нормі закону являється перепоною для його застосування. 

Слід визнати, що у вітчизняній юридичній практиці широке судове 3астосування правових 

звичаїв поки що не склалось. Значною мірою це пояснюється тим, що і в юридичній науці, і в практиці 

до цього часу не існує визначеності в розумінні юридичної природи цього новоrо (а точніше, добре 

забутого старого) правового феномену. 
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ПРАВО НА ЖИТТЯ В РІШЕННЯХ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

А. Червяцова 

Харківський націонюьний університет імені В.Н. Каразіна, 

{J(арків, Україна) 

1. 17 липня 1997 ро~-у Верховна Рада України ратифікувала Європейську конвенцію про захист 

прав людини і основюrх свобо.J 1950 року (далі Конвенція). Власне, з цієї дати для України розпочався 
якісно новий етап правового розВІп~т й реформування, зміст якого полягає у наближенні національної 

правової системи .JO європейських стандартів шляхом перенесення європейських та запшьнолюдських 
правових цінностей. шо . З.Jебі.Тhшого , знаходять своє практичне втілення та вираз у прецедентному 

праві Європейського Cy.::ry з прав людини, на український грунт. 

Наве.Jе~ю причиюІ. з яких прецеденти, що містяться в рішеннях Європейського Суду, мають 

враховуватися в наuіона..Тhному законодавстві та практиці правозастосування: по-перше, -це визнання 

міжнаро.Jюrх .Jоговорів , ратифіковаюrх Україною, частиною національного законодавства (стаття 9 

Конституиії ~-раїшr); по-друге, -ратифікація Конвенції, що має юридичними наслідками обов 'язок 

держави забезпеч:rпи реалізацію зазначених в ній прав і свобод, а також право людини звертатися до 

Європейського Суду 3а поновленням порушеного права; по-третє, - прецедентний характер рішень 

Європейського Суду. 

2. Огже. Конвенція, положення якої мають широке тлумачення в рішеннях Європейського Суду, є 

частшюю націонаJТhного законодавства Україин. Розглядаючи скаргу щодо Україин (так само як і щодо 

бу.JЬ-якої іншої держави), Європейський Суд спиратиметься на існуючі прецеденти. Таюrм ЧІ!НОМ, рішення 

Європейського Суду мають слугувати для національЮІХ органів публічної влади та їхніх посадовців 

орієнтира.'rn в сфері забе3печення прав людини; в цьому - запорука дотримання положень Конвенції. 

3. Актуальність обраної теми обумовлена, як новизною й обсягом матеріалу, що підлягає 

опрацюванню (прецеденти Європейського Суду), так і його практичним значенням у сфері забезпечення 

прав людини в Україні. Крім того , право на життя посідає особливе місце в системі прав і свобод: воно є 

фундаментальни_м: правом, що виступає умовою існування інших. Враховуючи основоположний 

характер права на життя, саме воно закріплюється у перших статтях документів з прав людини. 

4. Щодо Європейської конвенції, то праву на життя присвячено статтю 2 цього документу, при 
цьому конвенційне визначення має суттєву особливість: право на життя не лише проголошується, але 

й встановлюються обlІ•Іеження цього права. Як 3азначається безпосередньо в тексті Конвенції, 

«Позбавлення життя не розглядається як таке, що його вчинено на порушення цієї статті, якщо воно є 

наслідком виключно необхідного застосування сили: а) при захисті будь-якої особи від незаконного 

насильства; Ь) при здійсненні законного арешту або для запобігання втечі особи, яка законно 

тримається під вартою; с) при вчиненні правомірних дій для придушення заворушення або повстання» 

(частина 2 статті 2 Європейської Конвенції). 
5. Коментуючи положення статті 2 Конвенції, Європейський Суд у своїх рішеннях 

неодноразово наголошував на тому , що 3азначена стаття не вкюує випадки, коли дозволяється 

навмисне по3бавлення життя, а лише описує обста.вини, за яких можливе застосування сили, що може 

призвести до таких наслідків. Інакше говорячи, стаття 2 Конвенції містить вичерпний перелік підстав, 
при наявності яких позбавлення життя не є порушенням цього права. 

б. Стаття 2 Конвенції покладає на державу два обов'язки: по3итивний, сутність якого полягає в 

обов ' язку створити необхідні умови щодо захисту права на життя всіх осіб, котрі знаходяться під 

юрисдикцією держави, і негативний, під яким розуміється обов 'язок держави утримуватися від 

порушення права на життя; держава може припустити дії, що 3а3іхають на життя, лише в тих випадках 

і тією мірою, які зазначені в Конвенції. 

7. Сутність і зміст позитивного і негативного обов 'язків держави, що випливають зі статті 2 Кон
венції, розкривається у правових позиціях Європейського Суду, аналізу яких присвячено дану доповідь. 

~ Червяцова А, 2008 



СЕКЦІЯТЕОРЕТИКО-ТА ІСТОРИКО-ПРАВОВИХ НАУК 

ПРАВО ЛЮДИНИ НА ПОВАГУ ДО СВОЄЇ ГІДНОСТІ 

ЯК ОБ'ЄКТ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ В АКТАХ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ 

Е. Шишкіна 

Верховна Рада Украіни 

57 

Сучасна людська цивілізація вже має сталі погляди щодо права індикіда на повагу до його 

гідності, розглядаючи його як одне з основних природних прав людини, якими вона наділена від 

самого народження. 

1. Право на повагу до гідності людини визнано і Гdрантовано в універсальних міжнародних 

документах з прав людини, але їх значну практичну реалізацію забезпечила Європейська конвенція 

про захист прав людини та основних свобод (далі - Конвенція) , яку укладено в рамках Ради Європи у 

1950 р. Зазначене право як об'єкт тлумачення та захисту є багатогранним і може розглядатися в 

різноманітних аспекта..'\.. 

Функцією інтерпретації конвенційних норм наділено Європейський суд з прав людини (далі -
Суд), який у своїх рішеннях щодо правової оцінки поведінки держави-відповідача стосовно 

дотримання нею положень Конвенції, методо;югічно застосовуючи принцип верховенства права, 

виявляє особливе ставлення до домінанти приро.:uш.х прав :rю;:цпш. Така позшйя спонукає Суд 

постійно перебувати у діалеписrnому стані пу~шчелня категорій . юQ чістяться у текста..-х статей 

Конвенції, що вказує на постійно творчу тен;:rешrі.ю в зага:rьноєвропей:ській су;:rовій практиці 

(фактично у судовоl\.rу праві). Осторонь rщх тен;:rенцій не ·3а.:шшається судівський роз;:rу~-1 (погляд) 

стосовно понять, які зафіксовані у статті 3 Конвенції. То:щ ;югічно. що у справі «Ce;L\ry нi проти 

Франції» (1999). Суд зазначив, що ця стаття містrпь одну з фундамента.lЬюtх цінностей 

демократичного суспільства, під якою слід розуміти ·3юш.ст однієї з абсолютЮf.'\ цінностей людини як 

людської істоти через нормативне закріплення заборони на застосування катувань та інших видів 

жорстокого поводження. 

2. Положення вказаної статті не містять прямого нормативного закріплення права кожного на 

повагу до його гідності , однак встановлюють абсолютну заборону на застосування катувань та 

нелюдського чи такого, що принижує людську гідність поводження чи покарання, тому вказане право 

можна розглядати і тлумачити через призму заборони на зазначені види поводження. Здійснюючи 

тлумачення понять «катування», «нелюдське поводження чи покарання», а також «поводження чи 

пе>карання, що принижує людську гідність», Суд опосередковано інтерпретує і вдосконалює зміст 

права людини на повагу до її людської гідності та розширює таким чином межі застосування статті 3 
Конвенції. 

Визначення понять «катування», <<нелюдське поводження або покарання» та «nоводження або 

покарання, що принижує людську гідність» вперше було запроваджено Європейською комісією з прав 

людини (існувала до 1998 року; далі - Комісія) у справі "Данія, Франція, Норвегія , Швеція та 

Нідерланди проти Греції" (1969), відомій як Грецька справа, проте вже у справі "Ірландія проти 
Сполученого Королівства" (1978), рішення в якій ухвалив вже Суд, визначення цих категорій зазна_"Іо 
суттєвих змін, а саме - в бік узагальнення та розширення сфери застосування: катування - не:подське 

поводження, що здійснюється навмисно і призводить до дуже серйозних та тяжrшх страждань (це 

останнє визначення охоплює всі прояви жорстокого поводження, а не тільюr ті , що мають на ~rеті 

одержання інформації, - що й робить найточнішим вживання у цьому випадку терчіну "катування"); 

неJІюдське поводження чи покарання - діяння через які ;по дині бу _-ю спричинено сІсrьюrх фізІrчних 

та розумових~ страждань; поводження чи покарання, що принюь:ує гuність - знущання. які мають 

викликати у жертви почуття страху , страждання і почуття в.1асної неповноцінності , а також принизити 

їі гідність та, по можливості зламати її фізичний та мор&lЬНИЙ опір. 

© Шишкіна 1::<:., 2008 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЛУМАЧЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ НОРМ 

Збірник статей міжнародно!" науково-практично!' конференціі; присвяченоr пам 'яті професора ПО. Недбайла 

Інтерпретація суті вказаних понять саме у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства» є 

фундаментальною, оскільки в подальшому Суд, постановляючи рішення у відповідній справі, 

спирається на вказане рішення, але й водночас деталізу є та розширює розуміння їхнього змісту , 

виходячи з конкретних обставин, які притаманні кожній справі. 

З. Здійснюючи опосередковане пу~rачення права кожного на повагу до його гідності, Суд 

фактично включив до його змісту право особи. яку позбав.тено волі, на належні умови утримання, що 

мають бути сумісними з її людською гі.::щістю. Такий .:юктрина;п,ний підхід було запроваджено Судом 

у справі "Кудла проти Польші" (2000). колІ Суд зазнаЧІm у рішенні, що вказане право передбачає, що 

способи відбуття покарання в тюр~rі не повинні з~rу шувати особу страждати або перевищувати той 

рівень страждань, який пов ' язаний із ф<іlі'ТО'>і позбав:тення волі . Настанова Суду обумовила практику 

поведінки держав Ради Європл. за якою :цоров 'я та благополуччя в 'язня під час тюремного 

ув'язнення мають бути забезпечені на:тежmш ЧІmом. Запровадження такого фундаментального 

підходу Суду до за.""UІсту права ос.оби . яh·у позбав:rено волі , на повагу до її гідності мало наслідком 

появу в західній науковій :rітера~·рі пропозІщії розглядати таке право доповненням до статті З та 

стверджувати про існування статті З -біс. Разом з тим є підстави стверджувати, що розвиток теорії про 

права людиюr є резу .lЬтаТО'>І не сті .lЬкп кількісного розширення каталогу таких прав, скільки їхнього 

якісного т;ту~rачення Td реа:rізації через практику Комісії та Суду. Якісний розвиток доктрини прав 

лююmи по.lЯГає у точу. що якщо Суд не може додати нове право до існуючого каталогу прав, то його 

пракrика ~ю)і>.-е збагатити зміст вже гарантованих прав, розширити сфери застосування статей 

Конвенuії. Ф<іlі-тично ~шє місце реалізація думки Монтеск ' є з його відомого твору «Дух законів» про 

те, що якщо закон не уточнено, суддя «шукає його дух». 

ТактІ >.r чином, відповідно до практики Суду щодо застосування статті З Конвенції та тлумачення 

права :n{);:urnи на повагу до її гідності, до змісту такого права включено не лише конвенційна 

встановлену абсолютну заборону на застосування катувань та жорстокого поводження з людиною, а й 

право особи на повагу до її гідності в місцях позбавлення волі. Інтерпретація зазначеного права в 

практиці Суду опосередковано здійснюється шляхом тлумачення понять «катування» , «нелюдське 

поводження» та «таке, що принижу є людську гідність поводження чи покарання» , а повага до гідності 

ЛЮДІІНИ як їі природне право розуміється також і через забезпечення особі, яку позбавлено волі, 

належних умов утримання. 

4. Вживання в українській науковій літературі двох термінів "катування" та "тортури" без їх 
дефініційного розмежування викликає нечіткість у націонаітьному правозастосовчому регулюванні. 

Незрозумілим є те, в яких же випадках потрібно використову вати термін "катування ", а в яких -
"тupmypu". Потрібно за:шачити , що в мов<L'< офіційюL'< текстів міжнародних документів (англійська, 

французька) вжив<1ється термін "тортури" в безпосере.J:Ньому його перекладі H<l українську мову 

(на.пр. Конвенція ООН проти тортур - фр. Coш:ention contre la torture et autres peines ou traitements 
cmels, inhumains ou degradants). В тлумачно~rу словюrку англійської мови міститься лише термін the 
torture - "тортури" , який має кілька значень : СІLlЬНИЙ фізичний біль або душевні страждання; 

завдання такого болю ; :нетод (засіб) завдання такого болю. Тлумачний словник французької мови 

також містить одне с.тово Іа torture -"тортури" у значенні - сильний фізичний біль або душевні 

страждання, які завд<lЮться .тюдпні . С.тід зазнаЧІпи, що оскільки англійське the torture та французьке 
Іа t01iure є похі.J:Ни..'ш від .тапmської tortura та є єдиними термінами, які вживаються в обох мовах, то 

вони використовуються д.тя позначення як методу або засобу завдання сильного фізичного болю або 

душевних страждань . так і явища як такого. Проте в українській мові, на відміну від французької та 

англійської, є вживан~ш два терміни -"катування" як етномовний термін та "тортури", як слово 

іншомовного походження, що призводить до певної плутанини саме з точки зору вживання їх у 

дефініційному науковому юридичному значенні. Необхідно вказати, що саме українські науковці 

породили зазначену проблему , ввівши в науковий мовний оббіг обидва терміни без їхнього 

змістовного розмежування. Український же законодавець якраз вирішив вказану проблему, 

застосувавши в тексті Конституції (ст. 28) та інших законів України (ст. 127 Кримінального Кодексу 

України) лише термін «катування». Зважаючи на принцип мовної адекватності, з юридико

філософсько-лінгвістичної точки зору для позначення вл<1сне негативного явища доцільно вживати 

тер11rін "катування" з огляду на широту його розуміння , а для позначення засобу здійснення 

(реалізації) цього явища можна вживати термін "тортури". 
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Розуміння будь-якого предмета пізнання означає усвідомлення його поняття. Якщо йдеться про 

поняття юридичної норми, то важливо передусім знати його зміст. 

З логіки відомо , що зміст поняття розкривається в його визначеннях (дефініції). При цьому 

дефініцію традиційно розуміють як визначення поняття через рід та видову відмінність; і саме таке 

розуміння стало панівним, чи не єдиним видом визначень понять у юридичній науці. 

Державно-правова теорія і практика, зазначає М.М. Марченко, виробили чимало уявлень про 

норму права та її вюшtчення. У сучасній юридичній літературі, як і наприкінці ХІХ - початку ХХ ст., 

норму права визначають як міру або правило належної поведінки . Разом з тим видіЛ5!Ються й інші її 

формально-юридичні ознаки та риси, що так або інакше відбиваються у пропонованих багатьма 

авторами визначеннях норми права. 

Дефініції норми права окреслюють ії як встановлене або санкціоноване державою 

загальнообов'язкове правило поведінки, що виражає волю панівного класу , яка визначається 

матеріапьними умовами його життя, і спрямоване на ре гу :ІЮванют суспільних віднос1m ; як 

·загальнообов'язкове правило соці<ньної пове;rінкл. встанов;тене або санкціоноване державою, 

виражене публічно у фор~та.1ьно-ви:шачених прнписа:х . переважно у пись>.ювій фор>.Jі, та охороюов:ше 

органами держави шляхом контроло за його ;ютрю1а.н:н.ю1 і застосування передбачених законом 

3аходів примусу за правопорушення; як фор'.-1а.1Ьно-обов ' язкове правІLlО фізичної пове;rінки, що має 

загальний характер і встановлюпься або санкціонупься державою J '.fетою реГ): шовання суспі.1ьних 

відносин та забезпечується відповідншvrн державюrмп гарантіями його реюізації. 

Досліджуючи проблему виЗначення поняття юридичної норми, передусім варто •Jітко 
визначитися в термінах, оскільки у літературі терміни "норма права" (або "правова норма" ) та 

"юридична норма" зазвичай ототожюоються. Між тим, цими термінами позначаються різні за змістом 

поняття. Якщо виходити з того, що право існує ще в докласовш.ту суспільстві (як первісне :шичаєве 

право), а в державній органі.зації суспільства .право набуває історичної форми юридичного права, то 

юридична норма уявляпься як деяка особлива форл.щ, якої набуває норма права за певних конкретно

історичних умов. Саме в цьому значенні ми використовуємо термін "юридична норма". 

Очевидно, що наведені приклиди дефініцій "норми права" насправді є визначеннями юридичної 

норми, оскільки усі вони вказують на зв'язок правової норми з державою; в усіх дефініціях родовим 

поняттям, за допомогою якого визначапься юридична норма, є правило поведінки, а спільною для них 

видовою ознакою виявляється походження даного правила від держави. При цьому , однак, 

залишаються невизнuченими, з одного боку, поняття нupJvrи права взагалі, а з іншого - кригерії вибору 

видових ознак у її дефініціях. Власне, тут ми ще не маємо попяття юридичної норми як такого. 

Те, що зазвичай розуміють під попяттями, зазначав Гегель, насправді є визначеннюwи 

здорового глузду або лише загальними уявленнялш. Коли говорять про поняття, то звичайно перед 

нашою думкою постає лише абстрактна загапьність, і тому часто поняття визначають як загальне 

уявлення. Саме так ро3уміє поняття 3доровий глу зд, і відчуття тут має рацію , оголошуючи такі 

поняття порожніми та беззмістовними, голими схемами й тінями. Однак загальне поняття не є тільки 

загапьне , яко.му протистоїть особливе. Поняття як таке містить у собі: 1) момент 'Загальності, 

2) момент особливості, 3) момент одиничності. 

Проблема поняття, зазначається у філософській літературі, не вичерпується вир1шенням 

завдань форманьної логіки, оскільки остання має справу з готовими поняттями, що співстав;uпоться 

одне з одним, і не цікавиться найважливішим питанням про походження та розвиток понять, їх перехі;І 

одне в одного тощо. У понятті відбивається суттєве в речах, а сутність речей можна привилно 

© Ющик 0. , 2008 
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визначити тільки розглядаючи їх у розвитку, тобто з позицій діалектичної логіки. Обмеженість 

формальної логіки полягає в тому, що вони своїми способами узагальнення не викриває діалектичні 

протиріччя. Адже узагальнення - це виявлення взаємозв'язку, взаємовідношення загального та 

особливого. При формально-логічному способі узагальнення загальне протистоїть одиничному, 

багатоманітним одиничним явищам. Загальне та одиничне розділяються й вивчаються кожне окремо. 

Однак при такому способі узагальнення загальне не виступає як суперечлива сутність, як єдність 

загильного та одиничного. 

Якщо підходити до розуміння юридичної норми з позицій діалектичної логіки, доведеться 

визнати, що наведені више дефініції норми права беззаперечно свідчать: теорія права уже багато 

десятиліть обмежується загальним уяІ:Jленн.ю,r про юридичну норму, голими схемuми, відмовляючись 

від дослідження й реальної діалектики та усвідомлення і.ї дійсного поняття, уникаючи істинного 

мислення. Адже істинним мисленюш. неоднорuзово наголошував Гегель, є мислення про необхідне. 

Передусім, постає питання : що вважати загальним стосовно існуючого багатоманіття особливих 

юридичних норм? Цю.1 загальюш, очевидно , не є абстрактне "правило поведінки", оскільки правила 

взагалі стосуються практично всіх аспеr..1ів .'ПОдської жпттєдіяльності (правила гігієни, етичні, 

технологічні. гра.чатнчm. чорюьні. pe.tiri:lrni. .1огічні. спортивні тощо). Очевидно, що правило 

поведінкп не становить найбли:жчий рід щодо юридичної нор~rи. На мій погляд, тим загальним, що 

суттєво впзначає безпосере;rню родову характеристиr..;.· буд-якої юридичної норми, є юридичний 

закон . Закон у сфері права, як особливий (нормативюrй) спосіб закріплення суспільством правил 

поведінки .1Юдей , у різюІХ країнах знаходить втілення в різюІХ видах правових норJvютивних актів. І 

.1ИШе в усій сукупності нормативно-правових актів, що існують у державі, закон набуває дійсності як 

юридичний закон, а законодавство постає в якості особтrвої форми втілення останнього. 

У нормапmно-правових актах правила людської поведінки формуються в різноманітні 

юридичні тtорми , що відносяться до юридичного закону як частини до цілого. Цілісність змісту 

закону визначається єдиншw цільовшw спрямуванням юридичної діяльності на встановлення єдиного 

правопорядку в суспільстві. Тому поза юридичними нормамп юридичю1й закон не існує, не може 

виявити себе як вказана цілісність; навпаки, стійкого існування він набуває лише в багатоманітності 

цих норм, що мають у собі юридичний закон як свій .мо~мент. 

Поведінка індивідів завжди має подвійний характер, виступаючи одночасно як тото:жна з 

іншими та як індивідуально відмінна від них. Тотожне в поведінці багатьох індивідів становить 

правило . Однак юридичною нормою стає лише тотожне в поведінці людей, визнане дер:жавою як 

необхідність (на відміну від випадкового тотожного, яке, хоч і є правилом, проте юридичної санкції 

держави не отримує, як, наприклад, деякі звичаї, що збереглися здавна, проте в юридичні норми не 

JІеретворилися). Отже, юридичні норми- це та необхідна правова форJма, за допомогою якої держава 

перетворює дещо тотожне в поведінці (правило поведінки) індивідів у юридичний закон, форма 

санкціонування державою певного правила поведінки як необхідного. 

З цього вип .nmає. що юридична норма містить у собі всі моменти процесу необхідності, а саме: 

yJvювu , предл1ет і діяльність , в яко:му (процесі) через юридичні норми реалізується дійсний зміст 

юридичного закону . 

Перше зага.1Ьне вшначення цього змісту пов'язане взагалі з усякою об'єктивною реальністю 

(продукта.ми дія.;п,ності .1ЮJ;шш або незюежними від і.ї волі явищами природи) , яка зумовлює 

існування того чи іншого npamL'Іa в поведінці J1Юдей. Ця об ' єктивна реальність, являючи собою 

необхідтІЙ момент юридичної нор~ш, складає умови існування її предмета, що набувають форми 

юридичного фаюпу, виступаючи як їі гіпотеза. 

Предметне визначення юридичної норми, в якому поведінка учасників суспільних відносин за 

наявності певних юридичних фактів зводиться до суб'єктного права та юридичного обов'язку в їх 

взаємному відношенні , становить диспозицію норми. Водночас юридичний обов'язок у юридичній 

нормі є специфічним способом здійснення державної санкції законних інтересів. 

Отже, юридична норма виступає як єдність трьох моJvtентів процесу, а сuме - гіпотези, 

диспозиції та санкції, в якому юридичний закон необхідно стає дійсним законом. Таким чином, в 

юридичних нормах реа..тrізується дійсний зміст юридичного закон); через гіпотезу , диспозицію і 
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санкцію кожної норми в їх єдності. Названі моменти вистушuоть як необхідні лю.менти будь-якої 

юридичної норми взагалі, складають абстрактну юридичну норАt;У', на відміну від й конкретного 

вираження в положеннях відповідних нормативних актів. Ця єдність зумовлюється єдиним характером 

процесу необхідності юридичного закону , утвердженюІ останнього як дійсного закону, д.1я якого 

фактичне буття окремих нормспивних актів є чимось випадковим; а конкретноі' завершеності 

юридична норма набуває в нормативній одиничності юридичного обов' яз~;, в реальноktу виконанні 

якого здійснюється державна санкція юридичної норми. 

Саме в єдності юридичного закону та юридичних норм, як цілого та його частин, кожна з яких 

скшщається з гіпотези, диспозиції й санкції, слід шукати витоки систе.мності юридичної діяльності, 

спрямованої на вироблеНЮІ та реалізацію юридичних норм, витоки системного буття національного 

права і законодавства. Адже кожним із трьох названих моментів юридичної норми необхідно 

визначається певний порядок і форми юридичної діяльності, підпорядкованої утвердженню в 

суспільстві юридичного закону шляхом вироблення й реалізації відповідних юридичних норм. По 

суті, процес вироблення та реалізації юридичних норм в їх системному зв'язку утворює певну 

органічну цілісність- національну праrюву систему як єдиний "живий" об'єкт наукового дослідження, 

пізнаНЮІ якого потребує адекватної методології, звернення до матеріалістичної діалектики. 



62 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЛУМАЧЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ НОРМ 

Збірник статей міжнародно!' науково-практичної конференujі; присвяченої пам'яті професора П. О. Недбайла 

ПРАВО НА ЗАМІНУ ВИКОНАННЯ 

ОКРЕМИХ ЮРИДИЧНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ, 

НЕСУМІСНИХ ІЗ ПЕРЕКОНАННЯМИ ЛЮДИНИ: 

ОСОБЛИВОСТІЗАСТОСУВАННЯ 

'І. Яр.но:z 

Львівський державний інстиm_Іm новітніх техно.югій та управління і.мені В. Чорновола 
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Дотримання і спові.:rування :rю.лmою переконань (ре:rігійюLх, філософських та інших) може 

призводити до й вЩюви ВЧІШЯПІ певні ..:riяmrя . Такі вwюви ~ю~-уть бути об ' єднані у дві групи: 

1. відмова ві;І уЧІШення юри.шчно необов · язковІLх .J ій (наприклад, від участі в релігійних, 

громадських обря.:rа'І: ). Така ві.nюва в усіх вІШа:rках повІrншІ розпядатися як правомірна поведінка 

відповідно .:ro Конспгтуuії Українп. в якій. зокре~rа З<lli.-piri.1eнo , що " ... ніхто не може бути 

пр1шушенш! робІІТи те. шо не пере.:rбачено законо.:rавсгво~1 · · (ч. 1 ст. 19): 

2. ві:Dюва ві.:r учинення окрешІХ дій. визвачеюІ:'\ законо.:rавство~1 як юридично обов'язкові. За 

загатьюш прав1поч. така вwюва вважається протІШравною пове.:rінкою і повинна передбачати 

юр1цичну ві.:rпо ві.:rатьн:ість . 

У Конституції Уь.-раїни закріплено, що ніхто не може бути увільнений від своїх обов ' язків перед 

державою або віllюВІпися від виконання законів з мотивів релігійних переконань. Однак 

дозво.'ІЯється за\rіна військового обов'язку на альтернативну службу (ч. 4 ст. З5 Конституції України). 
Закон Ук-раїни "Про свободу совісті та релігійні організації" (1991 р.) передбачає, що "заміна 

виконання одного обов' язку іншим 3 мотивів переконань допускається лише у випадках, передбачених 

законодавством" (ч. З ст. 4). Як бачимо, вказаний Закон не конкретизує кола цих випадків, на відміну 

від Конституції, котра передбачає лише один випадок такої заміни. 

На наш погляд, положення ст. З Основного Закону дають підставу вважати, що в усіх випадках, 

коли це практично можливо і не прюводитиме до порушення сусrrільних інтересів та прав окремих 

людей, держава може дозволити особам у зв'язку з їхніми переконаннями замінити окремі юридичні 

обов'язки на інші або й узагалі звільнити від їх виконання. 

Серед юридичних обов 'язків, виконання яю1х в Україні (та й в інших державах) може 

суперечити переконанням людини, можемо нювати наступні: складання присяги у ви:Jначених 

Jаконодавством випадках ; проходження військової, а інколи й альтернативної служби; отримання 

науково обгрунтованого медичного лікування у випадках, передбачених законодавством; присвоєння 

ідентифікаційного номера у випадках, визначених законодавством. 

Розглянемо окремі приклади правових можливостей за1\І[іни вищевказаних юридичних 

обов'язків сtJlЬТернативнюш, ко:rи ї:х виконання суперечить переконанням людини. 

Складання присяги. У деяких країнах громадяни зобов ' язані складати релігійну присягу (як 

правило . у виг.1Яді клятви) перед пш, як скористатися певни11ш правами або обійняти певну державну 

чи іншу поса.1у. з~rіст же такої присяги здебільшого визначений законодавством. Однак певна 

категорія людей внас:rі..Jок своїх ре:rігійюІХ чи іЮІІИХ переконань може відмовитися від складання 

присяги. У тако~~- випал<у яконо.:щвство різни:-:: .:rержав дозволяє, наприклад, змінити певні слова у 

присязі на іюпі ; або скласти й ві..Jпові.:rно до своєї ре:rігії чи віровчення . 

У Конституції України визначено зхrіст присяги През1щента України (ст. 104), проте не достатньо , 

на наш погляд, деталізовано порядок її сююаЮІЯ. На практиці Президенти України (уже тричі) складали 

присягу народові на Пересопницькому Єванте:rії. Звичаєву норму, котра сформувалася, доцільно було б 

закріпити у Конституції України, але з одночасНІLІ\1 гарантуванням главі держави права на альтернативну 

форму складання присяги відповідно до його релігійних чи іншИ:\ переконань. 

© Ярмол Jl., 2008 
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Слід :шзначІПи, що в нашій державі присягу скющають й інші. окрі.ч Презп.J.ента УкраїfЩ 

посадові особи перед вступом їх на посаду чи початком заняття певною дія..lЬністю (наприклад, 
народні депутати України (ст. 49 Конституції України) . Однак їхні присяги не є "ре.-тігійнюrn" . 

Релігійна присяг<J (н<J нашу думку) - це урочиста JаЯВа, яка підкріп.rпоється пo:к.l:1J.J.<JHRIOІ руки на 

священну книгу, цілуванням певних атрибутів культу і (або) зміст котроі' має 'jJелігійнm1 " характер. 

Однак навіть складання нерелігійної присяги може суперечити релігійним переконанюш .l:ЮЛІЮІ . 

Тому в законодавстві України доцільно передбачтrги загальне положення про те, що при ск.l:а.J.анні 

присяги (як релігіІrnого , так і нерелігійного характеру) повинні враховуватися релігійні чн інші 

переконання відповідного суб'єкrd. 

Друга подібна проблема постає там, де закон вимагає, аби особа, яка свідчить у суді чи подає 

інформацію відповідним органам державної влади, склала присягу про те , що вона говорить правду . 

Зазвичай закон передбачає, що коли релігія 'ПІ переконання особи забороняють їй складати тю<у 

присягу, вона може натомість написати офіційну заяву н<J підтвердження своїх слів . У деяких 

ВІmадках цей вибір повністю полишено на розсуд кожної особи, і вона самостійно вирішує, чи їй 

складати присягу, чи обмежитися офіційною заявою, - незалежно від того , чи випливає це з й 

релігійних міркувань. У деяких країнах дозвіл замінити присягу офіційною заявою чи підтвердженням 

~юже бути надано тільки представникам певюrх релігій, а то й поспідовник&\1 будь-якої віри, котрі 

відмовляються складати присягу , тоді як можливості такого вибору для атеїстів, агностиків і 

раціоналістів не передбачено. І нарешті , у кількох країнах закон не передбачає заміну присяги 

офіційною заявою чи підтвердженням за будь-яких обставин. 

Коли закон змушує особу складати присягу , незважаючи н<J вимоги її переконання, це є виявом 

дискримінації. Навіть якщо відмова від ск.1адання присяги й не тягне :за собою якогось покарання, 

вона все ж може стати причиною виникнення ТакІL\: проб.1е~1, як, юшриюшд, перешкоди у реалізації 

права особи на захист під час судового процесу 'Ш доведениі своєї правоти у цивільних справах 

виключно H<J підставі того , що людин<J від~ювилася складнти присягу . 

В Україні склм<ІНИя подібної релігійної присяги юридично не регламентовано. 

Науково обгрунтоване медичне лікування так само може супере•шти релігійним 'Ш іншим 

переконанням людини. Є людн, які протестують проти застосування окремих засобів запобігання 

ХІХБорюванням, тнких, як хлорувнння води, вакцинація чи щеплення. Інші протестують проти окремих 

'ПІ будь-яких форм медичного лікування, виходячи з того , що воюr суперечать приписам їхньої релігії 

чл іншим переконанням . Якого значення мають надавати цим протестам органи державної влади? 

Звичайно, якщо існує ймовірність епідемії, яка може за:гроrкувати добробуту усієї спільноти , 

органи державної влади зобов 'язані вжити всіх можливих запобіжних і лікувальних засобів . У цьо:му 

разі вони не повинні робити винятків для послідовників жодної віри. Навіть більше, вони можуть 

вважати за доцільне наполягати на застосуванні науково обrрунтованих запобіжних та лікувальних 

засобів і , роблячи це, інколи змушені переступати через приписи релігії чи переконання відповідної 

особи . Проблема особливо загострюється тоді, кошr батьки не дозволяють застосовувати такі 

запобіжні та лікувальні засоби до своїх дітей. Конфлікт виникає через суперечність у погляднх на те , 

шо слід вважати корисним для днтини, їі батьків та суспільства, коли є загроза життю чи здоров · ю 

JІПИНИ. У таких випадках держава, за:хищаючи соціальні іІПереси, уповноважена зобов ' язати батьків 

погодитися з її рішенням. 

Однак коли немає :шгрюи епідемії, а спрнва стосується дорослих .l:Юдей. позиції органів 

державної влади можуть цілковито не співпадати залежно від країни , хоча , здається, в усіх випадках 

Існує згода стосовно того , що народ має бути захищеним від таких з.:rовжива:нь , як чаклунство й 

ш<Jр.штанство. Тоді як в одних країнах органи влади ншvrагаються не втручатись у свободу людини 

:~астосовува:ти той метод лікування, яюfй приписаний її вірою, я.кщо uей метод не суперечить 

зага.Тhновизнаю1М нормам мора.,lі, в інuшх країнах вважається за прави;п,не наполягати на науково 

доведеному медичному лікуванні навіть у то~f} разі . ко:uІ особи або ж групи осіб відмовляються від 

кього через те, що тнке лікування суперечить пришrсю1 їхньої ре.-тіrії чи переконання.'vІ . 

Законодавством України передбачено, що гршrадяюr України (та іноземні особи й апатриди, які 

постійно проживають на території України) зобов ' язані : а) піклуватись про своє здоров 'я та здоров'я 

.ІІтей , не шкодити здоров 'ю іншІLх громадян ; б) у передбачеЮІХ законодавством випадках проходІПи 
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профілактичні медичні огляди і робити щеплення; в) подавати невідкладну допомогу іншим 

громадянам, які перебувають у загро:шивому для життя і здоров'я стані ; г) виконувати інші обов'язки, 

передбачені законодавством про охорону здоров 'я (ст. 10, 11 "Основ законодавства Украіни про 

охорону здоров'я" від 19 листопада 1992 р .). 

Однак, як уже зазначалося , \10ж:уть виникати ситуації, коли особи відмовляються виконувати 

деякі вищевказані обов 'язки з ~ютивів ре:lігійюrх чи інших переконань. Законодавство України 

передбачає певний порядок (у .:rеякп:-.: вппа.:rках обов'язковий) використання науково-медичного 

лікування. Так, для застосування чето.:rів .:rіагностики , профілактики та лікування необхідна згода 

об'єктивно по інформованого .:rі єз.:rатного паШєнта Якщо ж останній не досяг п'ятнадцятирічного віку 

чи був визнаний судо:.r не.:rієз.:rатюш або за фізІrч.юru станом не може повідомити про своє рішення, 

медичне втручання -.юж"ШВе за ло.:rою батьків або інши.х законних представників пацієнта. Стосовно 

осіб віком від п ' ятна.:шяти .:ro вісі.чна.:шяти років чи визнаних судом обмежено дієздатними таке 
втручання проводиться за L"'\ зго.:rою та зrо.:rою батьків або інших законних представників. У 

невідкладни.х вІmа..:rка'І: . колr і нує реа.-rьна загроза життю хворого, згода хворого або його законних 

представників на ~rе.:rпчне втручання не потрібна (ч . 1. 2 ст. 43 "Основ законодавства Украіни про 
охорону з.:rоров ·я" ). З rrього по.10Іf<е1ІНЯ Закону ВШІ..lлває. що в такій ситуації не враховуються 

релігійні та і нші переконанRЯ хворого і його закоюшх пре.:rставнпків. Адже для будь-якої держави, в 

то\rу чис:rі і .llЯ України. життя та поров·я .no.:reй повинно бути найвищою соціальною цінністю. Це 

положення закріп:тене у ст . 3 Основного Закону . 

Якто ж реа_-rьної загрозп життю хворого Нбrає. а.-те його зго.:rа на \1едичне лікування відсутня, 

що \Юл,.е прювести .:ro важких нас:тuків , то _"Jікар зобов ' язаний довести це до його відома. Якщо ж і 

піс.lЯ uьoro пацієнт ві.:r.\ЮВ.lЯЄТься вu ,-тіJІтвання , .-тікар :-.шє право отрищІТи від нього письмове 

пі.лвер.:rження . а прп Не\ЮЖJШВОСТі ЙОГО Одержання - ЗаСВідчИТИ Т3Ь."} BWIOBY відПОВідНИМ актом у 
присутності сві.:Іків. 

У разі КОJШ відмову від медичної доnомоги дає законний представник пацієнта (наприклад, 

батьки) і вона може спричинити тяжкі наслідки для пацієнта, лікар зобов'язаний повідомити про це в 

органи опіки й піклування. 

Отже, законодавство Украіни передбачає можливість відмови від науково-медичного лікування 

у зв ' язку з релігійними чи іншими переконаннями людини, крім вищевказаних випадків, а також у разі 

існування небезпеки для життя і здоров' я інших людей чи для суспільства в цілому (наприклад, щодо 

окремих особливо небезпечних інфетщійних захворювань можуть здійснюватися обов'язкові медичні 

огляди, профілактичні щеплення, лікувальні та карантинні заходи (ст. 30 "Основ законодавства 

України про охорону здоров'я"). 
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В сучасних умовах державного творення все актуальнішим стає питання про використання 

інституту дострокового припинення повноважень парламенту. І це пов'язано не тільки з подіями, що 

мали місце в українському політикумі весною 2007 року. Ро :зпу ск парламенту давно став звичним 
явищем для багатьох європейських країн. Однак така «звичність» пов' язана, насамперед, з тим, що 

інтенсивність розвитку державних та суспільних процесів з кожним днем все збільшується. А отже 

парламент, як інститут від якого залежить майбутній поступ країни, періодично має зазнавати 

оновлення свого складу, насамперед, з точки :зору домінуючої в його стінах політичної сили. 

Повертаючись до вищезгаданих подій із достроковими вибора~ш до Верховної Ради, зазначимо, що 

серед питань, які жваво обговорюва.лrсь, бу.то mпання про функціона.тьне прюначепня інституту 

розпуску парламенту. Насюшеред. наго.тошува.тось на TO'.f!·. шо .:ІВО\13 к.тючовюш причина~ш. які 

традиційно використовуються при прш':"mятг:і рішення про .:rострокове пришrnення повноважень 

парла_м:енту , є не сформування протяго :ч визначеного часу Уря.:r.у та вШюва у .:rовірі існуючО\:f!' Уря.:r.у. 

Разом з тим саме функціона.тьне навантаження цього інспrrуту вп.:rається вюr не таюш простюr . 

Насамперед, інститут розпуСl\.")" слі.:r розпядатп розглядати в контексті інституту і\шічменту 

Президенту . «ІJІ.mічмент-розпусю> - це є своєрідна міні система стримувань і противаг, яка існує у 

взаємовідносинах між паршuVІентом та главою держави. 

Парламент, як орган загальнонаціонального представництва, уповноважений народом на 

закріплення його волі на рівні закону і забезпечення втілення цієї волі в житгя за допомогою 

сформованого парламентом Уряду. В той же момент, парламент виступає від імені народу , коли 

достроково припиняє повноваження Президента за процедурою імпічменту. Що стосується інституту 

президентства, то він, як і інститут парламенту (в країнах із президентською та змішаною формою 

правління) носить представницький характер, однак, порівняно із другою інституцією, президент 

уповноважується на виконання функцій глави держави. При цьому «глава держави», зовсім не означає 

очолювання якої-небудь гілки влади . Підтвердженн~м цьому і є те , що на конституційному рівні , як 

правило , окремо :зазначається, що Президент є главою держави та главою виконавчої влади. Перш за 

все, він повинен забезпечити дієздатність всіх вищих владних інституцій. Це робиться главою держави 

за допомогою повноважень по призначенню посадових осіб, їх звільненню (чи ініціюванні таких 

питань перед парламентом). Наділення саме президента такими повноваженнями пов 'язано із тим, що 

порівняно із парламентом, вибір на посаду глави держави носить персоніфікований характер, тобто 

особу обирають саме за її персональними якостями (хоча ми і не заперечуємо важливість такої 

складової при формуванні вибору, як політична платформа). Що ж стосується парламенту. то 

закріплення за ним повноважень по формуванню Уряду пов'язано із необхідністю забезпечення 

реалізації передвиборчої програми, підтриманої виборцями на чергових виборах. Такий інструмент. як 

ро:щуск парламенту спрямований перш 'За все на забезпечення дієздатності та легітимності виконавчої 

влади, а точніше вищого органу цієї гілки влади. Аргументами на користь цієї позиції є, по-перше . те, 

що в переважній більшості випадків са.\1е не створення Уряду або ж висловлення ЙО!\:f!. недовіри є 

основною підставою для прийнятгя главою держави рішення про дострокове приmшення. 

повноважень парламенту. Так, аналіз конституцій 55 країн світу, в яюtх застосовується інститут 

розпуску парламенту, свідчить про те, що в 20 випадках не створення Уря.:rу тягне 'За собою 
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Збірник статей міжнародно!' науково-практично!' конференціі; присвяченоі· пам 'яті професора ПО. Недбайла 

дострокове припинення повноважень парламенту , ще в 21 випадку (сюди входять і країни, де існує 

попередньо вказана підстава) до таких нас ,тідків призводить оголошення недовіри Уряду або ж 

відмова на його з<шит у довірі. Однак прп цьому не слід забувати, що подібне рішення глави держави 

про розпуск парламенту є, як правило , нас:rі.J.ком застосування його дискреційного права. 

По-друге, знову ж таки в перевалаrій бі:тьшості випадків питання про розпуск парламенту не є 

характерним для країн із президентською формою правління, тОІІfУ що питання про формування 

виконавчої вертикалі повною ,прою поrсrцається на Президента, який і очолює виконавчу гілку 

влади, а отже в жодному разі ві.J. .:rій та рішень пар,-шменту не залежить доля урядової команди. 

Таким чином пре :нuент уповновСІж:ується народом на дострокове припинення повноважень 

парламенту в тому разі , колr останній бу.J.е не спро,южний виконати одне із основних своїх завдань, -
сформувати Уряд. Доречи. шrгання про існування Уряду тісно пов'язано із питанням про 

фуНІ<Ціонування сююго пар:Іа.чею:· в СІПУ того. шо державне управління (в широкому розумінні 

цього терміну) повинно \tаТИ заверше!ШЙ та систе\ІНИЙ хараю:-ер. Тобто Уряд повинен діяти «в 

унісоm> з пар:Іа.'>Іентською бі._-тьшістю . В вою чергу остання має законодавчо забезпечувати 

«програмні кроюN Уря.:rу . Ko:m ж пей nстешпп! зв ' язок втрачається повинні відбутись позачергові 

вибори для того . шо б наро..J . як Є.J.:ІІВІІЙ носій в:ш:rп. вшначився відносно подальшого курсу держСІви. 

Не..1ар:-.1а все частіше epe.:t mJ пьких .:toc.li.:rюr:кiв починає лунати думка про необхідRість 

запровцження в Основно:~.~- Законі ..1о.:rа:гкової пl:rставп ..10строкового припинення повноважень, а 

саме. - сююрозпу к. Пр~ІЧІІ~Іmш пього є .ІВа впnа..JКJІ ві..J\ювп Бундестагом у довірі Уряду, які 

прпзве:ш ;:ю прпfmятгя Фе.1ера.-тьшш презюенто:~.r рішення про ревпуск Бундестагу. Мова йде про 

вmюву у ..1овірі YpJUy h<ішпера Г. Кол в 19 3 ропі та Уря.:rу Г. Шредера в 2005 році. В обох 
вппа.:rка:х шггавня розnу r.:y nap:ra.,Jeвтy ста.ш пре.:r.,JетО \І розг.тя..Jу Фе.:rерального Конституційного 

Cy..Jy (рішення вl:r 16.02.1983 р . та 2.:: .08.200 · р.) .JепутатІL які "3верну.1Іrсь до суду, вважали, що 

рішення Презruента не ві._щовuає вшюга.\І Основвого Закону . Оскlтьки ст. 68 Основного Закону ФРН 
пере.:rбачено. шо розпуск \!Оже \Іати \rісце :шше в то:чу разі. колr \rіж Буюестагом та Урядом дійсно 

бу..Jе втрачено ..Jовіри з бок··у першого. Натомість в пих випа..JКа-х , на .JY'-Th. .. Y позІmачів, мало місце суто 

«фор\Jа..тьне» го:юсування, яке не відображаію стану справ в Бун.:rестазі , а '3 боку Федерального 

канц;тера ма3ю місце зловживання публічним правом на постановку питання про довіру. Однак в обох 

юша.:rках, суд став на бік канцлера та президента, визнавши їх дії конституціЙНІіlvШ. І більш того , після 

аналізу подій , які передували постановці питання про довіру , суд визнав наявність «політичного 

конфлікту» між Бундестагом та Урядом, чого на думку німецьких конституціоналістів , орган 

конституційного контролю робити не мав права. Загалом склалось враження, що така позиція суду 

мала вимушений характер. Суд по-суті був в скрутній ситуації. Оскільки, визнавши дії 

високопосадовців неконституційними, суд зробив би інститут розпуску не засобом демократичної 

взаємодії вищих органів влади, а формальною процедурою, позбавивши його притаманно111У розпуску 

«дискреційного» забарвлення. Ми погоджуємось з тим, що запобігти таким ситуаціям у майбутньому і 

повернути інституту розпуску у своє «природньофункціональне» положення зможе закріплення права 

парламенту на саморозпуск (доречи, подібне право існує, як мінімум, у парламентів 9 країн). 
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Проблеми вшщи тривалий час привертають увагу мислителів, учених, по:rітичm:rх .:rіячів_ 

опиняються у фокусі масових виступів різних верств населення. За багатовікову історію в_Ід..Jа як 

сфера суспільних відносин досліджува;1:ася всебічно. У всіх своїх проявах влада притягува:т ~-ваr:- і в 

якості об' єкта володіння, і в якості об' єь."Та вивчення. Наукове дослідження феномена по:rітичноrо 

владарювання не тільки сприяло проникненню в суть явища влади, а й осмисленню й' функціона.1ЬНН\: 

та формальних, зовнішніх проявів. 

У даний час в науці представлений колосальний спектр концептуальних підходів до тлу~шчення 

влади та її видавої характеристики. Зокрема у сучасній кратології - науці про владу- практично не 

викликає сумнівів питання щодо існування публічної влади територіального колективу або так званої 

муніципальної влади. 

Однією :3 важливих проблем сучасної теорії муніципальної влади є осмислення основюrх 

чиниюсів виникнення та становлення цього виду публічної влади. 

У кожній країні відповідно до законів суспі їІЬного розвитку формується та діє своя національна 

модель муніципальної влади. Особливості по:Іітичного , еконо~1ічного або соціального розвишу цих 

країн, їх демократичні традиції, форма прав.:r:іння та державний устрій впливають на розмаїття 

муніципальних систем , кожна з яю-rх базу ється на засадах, тією чи іншою мірою притаманних їм усім : 

верховенство права , автоно;vrія, судовий захист прав і закоНЮLх інтересів місцевого самоврядування, 

відповідальність органів і посадових осіб місцевого ССL1\ЮВрядува.ння перед законом тощо. Хоча, 

зрозуміло, є різниця між муніципапьно-правовимп системами країн класичної деl\юкратії, 

новодемократичних країн і країн перехідної демократії. 

Суспільно-політичні чинники у сукупності формують своєрідний механізм, під впливом якого 

відбуваються визнання, становлення і розвиток муніципальної влади. При цьому вплив кожного з цих 

чинників , взятого окремо, втрачає свою однозначність, перестає бути лінійним. 

Так, для цілісного, всебічного та об'єктивного пізнання сутності .муніципальної влади важливо 

враховувати історичний чинник. І хоча умови історичного становлення та ро:3Витку місцевого 

самоврядування були і є відмінними в різних країнах, в цілому їх суспільно-політична сутність та 

функції по суті повсюдно однакові. Наприклад, історична роль німецького комунального права у 

політико-правовій системі країни принципово відрізняється від впливу англійського муніципального 

права на формування системи права і муніципальної влади у Велюсій Британії. У Німеччині місцеве 

самоврядування завжди знаходилося під жорстюш контролем державнІLх чиновників, суверенних 

князів, курфюрстів та королів, будучи водночас їх матеріапьно-фінансовою опорою у вирішенні 

питань загальнодержавного характеру. В Англії ж сформувалася система місцевого самоврядування 

принципово іншого характеру , яка стала складовою частиною її загального права і парламентського 

правління. 

Але в даний час, не зважаючи на явні організаційно-правові відмінності між пол.ітІІКо 

правовими системами двох вищевка:т.них держав та їх муніципально-правовими систем<L\Ш (У Ве:nrкій 

Бр1панії відсутні урядові чиновники, які здійснюють адміністративний нагляд за ~tісuев1ш 

самоврядуванням, а в Німеччині вони є) , органи місцевого самоврядування мають практично о.:такові 

функції та виріІПJють майже однакові завдання, забезпечуючи життєдіяльність територіюьних грощu 

на основі законів та інІШІХ нормативних актів органів держ<Івної влади, а також в.1асюс.; юрІИІІЧНІrх 

рішень, які приймаються ними в межах своєї компетенції. 

"' Ьатанов О , 2008 
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Значну роль у процесах формування і розвитку муніципальної влади відіграють економічні 

передумови, які , на сучасному етапі передбачають формування приватної і комунальної форм 

власності, становлення ринкових структур і відносин, заміну адміністративно-командних методів 

управління - економічними. У даному випадку мова йде про визнання того, що кожна територіальна 

громада (від великого міста до невеликого сільського населеного пункту) зобов 'язана мати сферу 

самостійного регуmовання економічних відносин, повинна самостійно розпоряджатися, володіти і 

користуватися своєю іVІ)'Ніципальною (комунальною) власністю, фінансово-економічними і 

природними ресурсами, а також самостійно приймати під свою відповідальність рішення. У сі 

територіальні громади рівні в праві здійснювати відповідну регуляторну діяльність, у тому числі й у 

сфері підприємництва. 

Політичні чинники становлення і ро звитІ--"} ~1уніципальної влади у будь-якій державі 

вимагають визнання - в межах систе:-.rі конституціоналізму - необхідності застосування 

загальновизнаних і зрозумілих критеріїв дія:тьності . відкритих (гласних) процедур, єдиних підходів 

до розподілу та перерозподілу функцій і повноважень ~rіж усіма гілками публічної влади - по 

вертикалі і горизонталі . 

Так, серед політичних чинників ево:попіі ~rуніцтша_Тhно-правової системи важливу роль 

відіграють кризи демократичної державності . Прпро.Jа систе:.rнтrх криз, особливо політичних, є 

різною. Деякі з них є наслЇ;:J:кО '\ І ево:nопіі систе.\ш кта.:ru і то~r: нерідко створюють передумови для 

переходу муніципально-правової систе:.ш у нову якість . lнтпі спсте'\rні кризи можуть бути наслідком 

негативного впливу внутрішніх та зовнішні.'\ чтrнн:иків . які спрюювані на звуження простору стійкого 

існування соціальної систе'\ш або ступеню її свобод шо неодмінно детермінує необхідність 

оновлення цієї систе:.ш. Якто вп:хі.J на нову якість розвит.~-."У внаслідок будь-яких причин є 

неможітивим, то couiaThнa систе'\rа '\Ют:е повністю прпшrнити своє існування (приклад - СРСР, деякі 

інші соціа:rістнчні ЧJаїни). Ці зага:тьні законо'\tірності життєвого циклу соціальних систем повною 

мірою відносяться .JO процесів станов:тен:ня '\Іуніципальної влади. 

Правові учовп станов:тення і розвитку l\fУНіципальної влади вимагають створення законодавчої 

бази та За.І-."Рuпення прав 1 гарантій місцевого самоврядування , встановлення юридичної 

ві.::июві.JаТhності представюшьких і виконавчих органів місцевого самоврядування. Законодавство про 

місцеве сююврцування також повинно закріптовати систему норм, процедур і механізмів 

регуmовання територі3.!Тhних, економічних та інших відносин з урахуванням місцевих інтересів. 

Не останню роль у становленні і розвитку муніципальної влади відіграють організаційні 

чинники і можливості: орієнтація на широке вкmочення жителів у процес здійснення місцевого 

самоврядування через різноманітні інститути безпосередньої демократії (місцеві референдуми, зборJ!, 

сходи тощо), а також організаційні форми самоврядування (об'єднання, асоціації, партії, фонди та ін.). 

Варто згадати й соціально-психологічні умови становлення і розвитку муніципальної влади: 

насамперед, формування територіальної громади як територіа..rrьної спільності , що володіє 

властивостями відносної завершеності, цілісності будь-якого відтворювального процесу та 

характеризується високим рівнем взаємоузгодження позицій, єдиними інтересами населення, 

соціальних груп у різних сферах життя, здатністю адаmації жителів до перманентних змін у 

муніципаJТhНому середовищі . 

Різноманітні ідеологічні пере_:rу~юви станоктення і розвитку муніципальної влади передбачають 

оволодіння ідеюш '\rісцевого сачоврцування як керівниками державних органів всіх рівнів, 

депутатами. посадовюш особюш ~rісцевого сююврядування, так і самим населенням - місцевими 

жителями, які готові свідО'\Ю й активно пі.:rключатися до управління місцевими справами, до 

вирішення пробле11r життєдіяльності громад сіл і 11rіст тощо. 

Просторово-географічний чтrнник також відіграє важливу роль у формуванні ефективної 

муніципальної влади. Саме він детермінував нерівномірність здійснення в часі та просторі 

економічних, соціальних, політичних, правових та інпmх процесів у різних країнах. Так, дуже чітко 

просторово-географічний чтшник проявився в динаміці розвитку та поширення місцевого 

самоврядування в невеликій Швейцарії та колосальній за розмірами Російській імперії. 
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Усі розглянуті чиюшюr й умови становлення розвитку ~1уніщmальної влади в сукупності 

утворюють те повноцінне суспільно-політичне середовище, у якому тільюr й :--ю:t~~.·уть оппша.LЬно 

реалізовуватися та за.'і.ищатися муніципальні права та свободи особистості . fувішmа.lЬна в.1а.Jа. 

будучи самостійним видом публічноі влади, за своєю правовою природою є формою сююоргані зації 

жителів та іх асоціацій. Вона є потужним каталізатором формування громадянського суспільства, 

оскільки свідома участь жителів у процесі утворення гідних умов життя на певній тер1порії сприяє 

фор.tV.rуванню у них відповідальності за рішення місцевих проблем, тим саме підвищує їхню зага:Іьну 

соціальну та громадянську активність. Крім того, розвинуте з траДІщіями місцеве самоврядування 

може протистояти потенційно можливо11rу поверненню до авторитаризму, встановленню 

збалансованого співвідношення між державою та людиною. 
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ПРОБЛЕМИ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

Н. Батанова 

Інститут дер:жави і права імені В.М Корецького НАН України 

(Київ, Україна) 

Важливою гарантією місцевого самоврядування є інститут конституційно-правової 

відповідальності у сфері місцевого самоврядування . Адже ідея локальної демократії неможmmа без 

ідеї відповідальної муніципальної влади. 

У заІ<онодавчому визначенні місцевого сююврядування (ст. 2 Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні") однією з ключових є вказівка на "самостійне або під відповідальність 

органів та посадових осіб місцевого са .човря.:rування" вирішення питань місцевого значення. 

Аналогічна формула міститься й у Всесвітній .:rек:шраціІ' \rісцевого самоврядування (1985) та 

Європейській хартії місцевого са:\!овря.:rування (1985) - загюьновизнаних: міжнародно-правових 

стандартах місцевого Сllі\1оврядування . 

Конституційно-правова вілюві.:rа.tьн:ість - пе перш за все ві.:r.nові.:rалність органів державної 

влади, органів ~rісцевоrо сюювря.:rуван:ня та їх: поса.:ювих осіб перед народО\І за неналежну реалізацію 

тих в,1адних: повнов(!Жень. які наро.:r як єлmе ;::окере .1о в.1ади ї~-r передав, реа.tьна гарантія проти 

на;щірної конuентрадіі юа.:щ та з,1овживання нею. 

Найбілш чітко це виражається у сфері місцевого самоврядування. Закон України "Про місцеве 

сююврядування в Україні" не mІше закріпив у ст. 4 серед основних принципів місцевого 

самоврядування прющип підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їх органів 

та посадових осіб, а й передба~шв у ч. 2 ст. 75 можливість територіальної громади як первинного 
суб'єкта місцевого самоврядування, основного носія його функцій і повноважень у будь-який час 

достроково припинити повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони 

порушують Конституцію або закони України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують 

здійснення наданих їм законом повноважень . Так, відповідно до ч. З ст. 78 Закону не менш як одна 

десята частина громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу можуть 

порушити питання про дострокове припинення повноважень сільської, сеJПІщної, міської, районної в 

місті ради за рішенням місцевого референдуму. Також на вимогу не менш як однієї десятої частини 

громадян, що проживають на відповідній території і мають право голосу сільська , селищна, міська 

рада повинна прийняти рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового 

припинення повноважень сільського , селищного, міського голови (ч. 4 ст. 79 Закону) . Відповідно до 

ч . 2 ст . 80 Закону загальні збори громадян, що утворили відповідтІй орган самоорганізації населення 

можуть прийняти рішення про дострокове припинення його повноважень. Також виборці можуть 

відкJПІкати депутата місцевої ради у передбачених законом випадках. 

Незважаючи на те, що чинним муніципальним законодавством України регла.ментуються 

окремі підстави конституційно-правової відповідальності у сфері місцевого самоврядування та 

передбачаються специфічні конституційно-правові санкції, існує дуже багато прогалин та 

неузгодженостей у законодавчій регламентації підстав конституційно-правової відповідальності 

органів і посадових осіб місцевого самоврядування , що може призвести до серйозних :шовживань у 

цій сфері , до застосування мір юридичної відповідальності "на власний розсуд" , що є неприпустимим. 

Реалізації конституційно-правової відповідальності заважає і той факт, що вона до цього часу 

не легалізована на конституційному рівні . Вважаємо , що в Україні слід використати позитивний 

досвід зарубіжних країн, зокрема Польщі, та закріпити конституційно-правову відповідальність в 

Конституції України . У зв 'язку з цим пропонується шляхом внесення доповнень до п . 22 частини 
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першої ст. 92 Конституції Уь:раїни. вюсІасти його у такій редакції: "Вик.;почно законами України 

визначаються: засади цивLLЬно-правової ві;rповца.tLЬності: дІЯння, яю є злочин<L\1и, 

адміністративни11ш або дпсцпп..lінарюПІш правопорушенюши, конституційнюш деліктами та 

відповідальність за них". НаступниУІ етапом буде прийняття закону про конституuійно-правову 

відповідальність. Адже д..LЯ ефективної реш:rізації конституційно-правової ві;:uювіда.-тьності норми, які 

її регламентують, мають бути викладені в нормативному акrі, який містить поняття, о знаюr того чи 

іншого конституційного делікту, передбачає конкретні конституuійно-правові санкції за ї.х вчинення, 

механізм реалізації конституційно-правової відповідальності тощо . 

У системі вітчизняного конституційного та муніципального законодавства також відсутня певна 

інтеграційна одиниця, яка б нпорядковувала та призводила до єдиного знаменника всі скпадові 

конституційно-правової відповідальності у сфері місцевого самоврядування, така як, наприклад, закон 

"Про конституційно-правову відповідальність у сфері місцевого самоврядування" або ж "Про 

муніципально-правову відповідальність". 

Звичайно ми усвідомшоємо, що в сучасних політико-правових реаліях прийняття такого З<Jкону 

є малоймовірним, адже конституційно-правова відповід&іьність до цього часу не закріплена на 

конституційному рівні. Виходом з цієї ситуації є прийняття 'Jакону про внесення змін і доповнень до 

чинного муніципального законодавства України щодо вдосконалення підстав конституційно-правової 

відповідальності та механізму її реалізації. Зокрема, у Розділі IV Закону України "Про місцеве 
самоврядування в Україні" необхідно закріпити загальні засади відповідальності в системі місцевого 

самоврядування, її принципи, удосконалити підстави тсt ~·rеханіз~1 реалізації відповідальності органів 

місцевого самоврядування, сільських, селищних. _,rіськиs го.1ів та іншнs посадових осіб місцевого 

самоврядування перед територімьними rро~-rадюш , державою та перед юридичними та фізичними 

особами. Значну увагу слід приділити удоскон&іеННЮ підстав для дострокового припинення 

повноважень місцевої ра;::rи , сільського , селишного, міського голови, голови районної у місті, 

районної, обласної ради, органів самоорганізації населення та розробці механізму реалізації 

конституційно-правової відповідальності у сфері місцевого самоврядування. 

Прийняття такого закону мало б велике значення ДJlЯ вдосконалення системи локальної 

демократії, а також справило б псІ-Lхологічний вплив на зміну стереотипів поведінки жителів - членів 

територіальних громад. Адже без формування цілісного механізму юридичної, в т.ч. конституційно

правової, відповідальності у сфері місцевого самоврядування народ не може стати реальним 

сувереном в своїй державі , а незадоволення політикою, яка проводиться владою, може призводити до 

неправових, нецивілізованих, насильницьких форм вирішення політичних та інших проблем. 

Якщо система місцевого самоврядування не буде включати в себе ефективні механізми 

відповідальності, ця система, навіть за умовами ремізації усіх демократичних принципів, зведеться 

лйше до децентралізації вшщи. Більше того, неодмінно буде викшочена сама можливість визначення 

такого способу владарювання у якості місцевого самоврядування. Бюрократія просто зійде На 

місцевий рівень та буде продовжувати залишатися безконтрольною на фоні відчуженості жителів від 

управління місцевими справами, ускладненості або взагмі неможливості самоорганізації жите.тів, 

усвідомлення ними спільної справи та відповідмьності за нього. 
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ОЦІНКА КОПСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ: 
СУПЕРЕЧЛИВІСТЬ І ПРОГ АЛЕННІСТЬ, ПРОБЛЕМИ 

ЗАСТОСУВАННЯ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИХ НОРМ 

Л Бориславський 

Львівський національний університет iJweнi Івана Франка 

(Львів, "Украіна) 

Початок нового етапу конституційно-поЛтичного розвитку України зв'язаний з новою 

Конституцією УкраїюІ, прийнятою на п 'ятій сесії Верховної Ради України в ніч з 27 на 28 червня 
1996року. На думку багатьох дослідників «саме цей акт с;тід вважати першою дійсно Українською 

Конституцією». З фактичної сторони таюШ висновок пається не зовсім зрозумілим і обгрунтованим, 

враховуючи минулі Конституції 1919, 1929,193 7 та 1978 рр . Ці Конституції хоча володіли яскраво 

вираженим класовим характером і соціальною орієнтацією. разо:\r з ти~1 містили традиційно необхідні 

для таких актів положення про основи суспі:тьно-по:rітпчного :ш;:rу . систему органів державної влади, 

основні права, свободи та обов ' язки ло;щни і гро:ча:rянпна тошо . ТО:\1} . прийнятгя нової Конституції 

України, яка увібрала в себе світовий .Jocвu .1ержавотворення. зафіксувала основи міжнародного 

співробітництва , можна вважати перШJш і серйозюш кроко.\1 на ІІЬО-'1} Ш:lЯ.с'(у. 

Крім по:тітичного значення нова КонСТІП}Шя Уh-раїни -.rа:та надзвичайно велику юридичну 

цінність як правовий акт . Перш за все це ОсновнюvІ Закон держави, ЯЮІЙ має найвищу юридичну силу. 

Всі закони та інші нор-.rатшшо-правові акти пр1Ш'.1аються на основі Конституції України і повинні 

відповідаш їй . (ч . ІІ , ст . 8). To-'ry Конституцію України 1996 року слід розглядати як основу 

по.Jа.тьшого розюпh·у законодавства і правової системи України в цілому. Вже перший аналіз ії змісту 

давав пі.Jставу зробити висновок про необхідність підготовки і виконання широкої програми 

законодавчих робіт, пов 'язаних з прийнятгям абсолютно нових законів, які випливають із змісту 

нового Основного Закону (біля 50) і внесення змін до чинних законів України. 

З моменту прийнятгя Конституції України актуальними стали її оцінка та характеристика 

основних положень. Вона відразу отримала неоднозначну оцінку. На жаль, в суспільстві поширилась 

думка про нову Конституцію України як своєрідну декларацію. Реальну дію Конституції стшш 

зв'язувати не з нею самою, а з втіленням положень нової Конституції України у відповідних актах, які 

розвивають й норми, забувши, що вона сама акт прямої дії (ч. 2, ст. 8). Стали підкреслювати її 

неузгодженість і протирічивий характер. Вже тоді в суперечливість з положеннями нової Конституції 

України увійшли закони «Про громадянство України» від 8 жовтня 1991 р. та «Про правовий статус 
іноземців» від 4 лютого 1994 р. (щодо подвійного громадянства), «Про об ' єднання громадян» від 16 
червня 1992 р., «Про всеукраїнський та місцеві референдумИ>> від 3 липня 1991 р. та закони про 
вибори тощо. 

Отже, фактично в день їі прийнятгя передбачалося, що потрібна складна і велика за обсятом 

робота щодо приведення у відповідність до нової Конституції України всіх чинних законів і 

нормативно-правових актів, прийняти нові. 

В Основно~!!- Законі Уh-раїни бу.то запроваджено багато новел, яких не знала конституційна 

практика нашої держави . Це да.то :-южтивість не лише розширити предмет і зміст багатьох 

конституційних по.1ожень, а.те ше бі.тьше наповнити Конституцію новим демократичним змістом, 

наблизити українську державу ;:хо сприйнятгя світових цінностей демократії і права. Зауважимо, що 

термінологія нової Конституції Україю1 істотно відрізняється від тієї, яка харюперна для всіх законів, 

що потребують перегляду. внесення змін. Особливості сучасної України як республіки 

обумовлювалися передусім характером поділу повноважень між Верховною Радою України, 

Президентом України і Урядом України. Україна як республіка належить до так званих змішаних 

форм правління, що сполучають риси президентсьЮІХ і парламентських республік. В Україні 
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Президент, маючи офіційний статус глави держави хоч не очо.lЮвав УрЯ.J:, CL"Ie мав (до внесення змін 

до Конституції України в 2004 році) широкі повноваження що.:хо його формування, здійснював 

значний вплив на його діяльність. Така форма правління в Україні ві.:uюси.1ася до президентсько

парламентських республік. Українське суспільство, таким чином отримало змішану форму правління 

в не найкратому її вигляді, тому вона не стала для України оптимальним варіантом і породжувала 

конфлікти щодо здійснення повноважень Президентом і Парламентом. Видаєrься, що Конституція 

України 1996 року хоч закріпила президентсько-парламентську республі:к·у , але Україна фактично 

стала набувати рис президентської республію1. 

Ще Шд час опрацювання проекту Конституції на різних стадіJLх виникало чимало дискусійних 

питань з приводу деяких положень, зокрема про структуру парламенту, обсяг конституційних 

повноважень Президента України. Цілком зрозуміло, що окремі положення нового Основного Закону 

держави вже тоді вимагали не лише відповідних коментарів, а й офіційного тлумачення. Справа не 

тільки в тому, що різні автори можуть мати не співпадаючі позиції в трактовці конституційних нор~r. 1 

цю обставину слід враховувати, ведучи дискусії з приводу ряду конституційних положень. Ці ;:пю\.: сії 

мають Шд собою реальні підстави і не дивно, що науковці розходяться в розумінні дійсної во.11 

конституційного законодавця. Проблема значно складніша. Конституцію не слід уявляти ті..Тhки як набір 

форма.,rrьних положень і правил. Це відносно живий соціа..ТІЬний організм. У1----раїнське суспільство періо.:rу 

переходу від одного стану в інший (переростання бувшої союзної республію1 в суверенну і незюежну. 

демократичиу, соціальну, правову державу), періоду пере:-.rін і пибокого рефор'.!)В3ННЯ - досшь рухщJе. 

нестійке, суперечливе. За своєю структурою і з~rісточ нова Конституція пок.шкана забезпечптп 

координацію діяльності всіх гілок влади в .:хержаві і встановmи реа..Тhні пріоршетп КОіЮ:ІОЇ з НІІХ. 

урахувавши специфіку політичних тра;:пruій і ві..ІносІШ на певнО'.!)- історпчно~!) етапі роЗВІІТh! держави . 

у Зверненні Президента Уь.--раїни Леоні:rа К~>Ч:Ш! BU б березня 2003роь.:· з наго.JЛ пuппсання 

Указу «Про винесення на всенаро;:rне обговорення проекгу Закону Уь.--раїш1 «Про внесення З'.rів .:ю 

Конституції України» зверта.1ася увага. чо'.rу c.lli переходити з презщентсько-пар."Іа..чентської .:ю 

перламентсько-президентської '.Юделі7 ТО\1}" , що президентсько-парламентська систбш ві.:rігра..1а 

важливу історичиу роль, - особливо в перші роки державності, - забезпечуючи стабіллість і 

суспільства, і держави. Але сьогодні абсолютно зрозуміло, що в діючій Конституції, по суті , був 

закладений механізм протистояння законодавчої та виконавчої влади. 

З моменту прийняття Конституції України і по сьогодні чути заклики ліквідувати пост 

Презмента України, радикально переглянути положення Конституції про відносини власності, про 

компетенцію парламенту, а то й взагалі прийняти нову Констигуцію. Це- не що інше, як черговий прояв 

намагання певних сил, які прагнуть до влади (чи зберегти владу) перекроїти Основний Закон держави 

«Під себе». Подібне спостерігалося і раніше , коли на початку 90 років в Конституцію України 1978 року 
були внесені зміни. Але ці поправки не дали позитивного результату, не зміцнили основи української 

державності. Ініціатори ревізії Конституції забувають, що механічний перерозподіл повноважень не 

захистигь суспільство від політичних криз. Україна переживає гостру кризу Конституції, сутність якої у 

підриві довіри до неї. Але треба розрізняти недоліки практики застосування Конституції і її змісту. У нас 

недовіра перенеслася з політичної практики на текст, і тому більшість політичних сил стали заявляти про 

те, що зміст Основного Закону треба міняти, прийняти нову Конституцію. 

Подібні настрої шкодять Україні, з ними не домогтися її стабільного розвигку по 

.:хемократичному шляху в рамках права. Але небезпечним є переконання, що постійні перекроювання 

Конституції, навіть із бажання «покращити» її, підуть суспільству на користь. Конституційна реформа 

2004 р. не захистила українське суспільство від політичних криз. 

Як акт найвищої юридичної сили Конституція була розр~хована на досигь тривалий історичний 

період. 

Конституцію, на відміну від звичайних законів не можна характеризувати з точки зору 

наявності в ній прогаm1н. Вона є такою як є, маючи позитивні і негативні риси. 

Конституція України 1996 року, як відомо, була прийнята під час складної політико-правової 

.:иту ації в країні, напружених стосунків між Президентом і Верховною Радою Україю1, шляхом 

\-С!!; пок і кОJ\шромісів між різними політичними силами. Усе це не могло не вплинути на якість її та 
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стабільність, в тому числі формування конституційних приписів, їх однозначне розуміння, юридичну 

техніку, на характер узгоджених положень окремих розділів, системність і цілісність акту. 

Ряд вчених справедливо звертає увагу на те, що проблема прогалин не може виникнути тоді, 

коли нормативний правовий акт спочатку (відразу) був призначений для основоположного і тому 

загальнонастановчого регулювання. Ця наукова думка в конституційнОі\1)' праві України має право на 

існування, по скільки головне джерело Конституційного права- Конституція- саме акт такого плану. 

Критикувати Конституцію за те , що в ній відсутні будь-які норми, зрозуміло будуть завжди, але 

говорячи про прогалини основного закону держави, треба завжди бути готовим до того, що його 

ініціатори бу дуть використовувати цю тезу. 

Сьогодні для українського суспільства найбільш активною є проблема реалізапії положень 

Конституції, прийняття дійових заходів, неухильне дотримання всіма державними органами, 

посадовими особами і громадянами. 

Ефективність дії Конституції України, всього українського законодавства поки що невисока. В 

значній мірі це пояснюється правоюш ігноруванням в суспільстві, державі. Але вона залишається 

головним стабі..тізуючш1 ф~'Торо~І суспілного і державного розвитку. В цьому відношенні 

незаперечна рол Конституції У1."J)аїЮІ як базової основи вітчизняної правової системи . Майбутня доля 

і розвиток Основного Закону нашої держави зюежить вЬ ряду факторів, серед яких важливе місце 

займають збереження стабі,тьності в ЖІrпі суспілства і вирішення гострих соціальних, політичних 

проблем. 
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Правовая защита вк.lЮчает в себя судебную и защиту человека иньши органСL~ш государства . 

причем здесь широко реа:шзуется право на обращение как mrчное, так и колJrекпmное в 

государственньrе органь1 . В соответствии со ст. 40 Конституции Респубтrки Бе.1арусь 

госу дарственнь1е органь1, а также должностнЬJе лица обязань1 рассмотреть обращение и дать ответ по 

существу в опреде ;1енньrй срок. Оrказ от рассмотрения поданного :І<І.Явления должен бьrть письменно 

мотивированньІм. Однако положение о реализации данного конституционного права усугубляется 

тем, что до сих пор нет четкого законодательного механизма, регу .rшрующего зтот процесс. 

Существует два основньІх способа разрешения ад;uинистраrивно-правовьІХ споров, находящихся 

в тесной взанмосвязи, - административньІЙ и судебньІЙ. Большая часть административно-правовьІХ 

споров разрешается во внесудебном порядке и не вьrходит 3а рамки сферьr исполнительной ветви власти. 

Суть его - в принятюr полномочньш на то органом (должностньш .rшцом), юридически властного 

решения по предмету спора, каковь1м является законность оспариваемого решения или действия, 

породивших спорную ситуацІІЮ. 

Одной из проблем является пренебрежительное отношение доmкностньrх лиц на местах к 

правам и законньш интересам конкретньІХ граждан. Зто порождает большое количество жал:об в 

центральнЬІе органьr государства. Современная практика свидетельствует, что к Президс;нту страньr 

поступает значительное число жа.лоб. Несмотря на существующие запретьr, жа.лобьr nо-прежнему 
направляютел на рассмотрение органу или должностиому лицу , на которого жалуется гражданин или 

коллектив. В настояшее время действует Закон Республики Беларусь «Об обра.щениях граждаю>. 
Однако установленньІй nорядок работьІ с заявлениями граждан постоянно нарушается, и такие 

нарушения, как правило , остаются безнаказанньІми. Такое nоложение дел в государствеином аппарате 

создает волокиту , и обращения граждан годами nереходят из одного учреждения в другое . Граждане 
чувствуют свое полное бессилие в зтой ситуации. МЬІ считаем, необходимо установить четкую 

юридическую ответствениосrь за нарушение прав граждан - не только фиксирование ее в 3аконе, но .и 

четкое проведение ее в жизнь. ЛюбЬІе действия должностньrх лиц, нарушающие права граждан, 

долЖньr пресекаться, а нарушеннЬІе права восстанавливаться. Следует предусмотреть 

фиксированную денежную компенсацию за материальпьІЙ и моральпЬІй ущерб, причиненньrй 
человеку незаконНЬL'-ІИ действиями должносrньrх лиц и государственньІХ органов. 

Желательно также разработать формЬІ ответственности самого государства :ш вред, причиненньІЙ 
гражданам (например, в случае непродуманного размещения производства, оказьІБаЮшего вредное 

воздействие на здоровье человека, а также в случае различного рода аварий и т.д.). Чернобьшьская 
катастрофа - один ю показателей неnродуJVmнного размещения опаснЬІх производств - обернулась 
трагедней для большинства населения Респубmrки Беларусь. Орга.на,vш власти допуск:нась 

неоправдаиная и антигумаиная позиция в отношении вьmлат nособий и предоставления льгот лицам, 

nострадавшим от зтой трагедии. Только nять лет спустя после а.варии на ЧАЗС вnервЬІе бьrли 
:І<!Конодательно закрепленьr права грЮІ\дан, пострадашшrх в ре·3уЛЬrdте ЧернобьUІЬской катастрофьr, а 
также mщ, участвующих в ликвидации ее последствий . 

Взаимная ответственность государства и лrчностп - О.J.ИН из зффективнЬІх епособов 
ограничения государственной власти . Нужно установить четкие нормативно-правовь1е рамки 

деятельности должносrньІХ лиц, обладающих широкой свободой усмотрения, с одной сторонь1, а с 

«:> КИвель 1:3 , 2008 
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указать в действующем законодательстве, в каких случаях гражданин имеет право на 

невмешательства государственнь1х органов и должностнь1х лиц в процесс осуществления даннЬІх ему 

nрав и свобод, а в каких - nраво на :1ащиту от во:1можного не:1аконного бездействия. Бездействие 

власти как форма должноетного преступления проявляется в неприменении должностньІм лицом 

средств предотвращения злоупотреб,Іения, в неисполиении юридических обязанностей или законов 

государства, в парушепни субьективньrх nрав граждан. Бездействие власти может также вьІражаться в 

ненепользовании должностнь1м шщо~І пре;::юставленнЬІх ему законом властнь1х полномочий в тех 

случаях, где их надо употребить для пре,:щтвращения общественпо опасньІх последствий . 

Для активного использования иистнтута ответственности должностньrх лиц в практике работьr 

правоохранительнь1х органов необходимо конкретюировать nроявление бездействия. В данном случае 

вшникает воnрос не только о юридической ответственности, но и о правовой :1ащите прав и свобод 

граждан от бездействия власти, должностньrх .mn - от их усмотрения. 

В законодательстве Республики ;::ю.JЖен бьпь предусмотрен порядок обращения граждан с 

иском к государству о возмещении ущерба. прПЧІrnенного его здоровью и имуществу деятельностью 

государственнЬІх органов , промьшшенньrх пре.:rприятий, нечеткой работой транспорта и т.д. Только 

таким образом можно превратить граж::J:анІІНа в равноправного партнера государства. В научно

правовой литературе справедливо отмечено , что на сего.:щяшний день гражданин, понеся огромнЬІе 

нравственньщ физические , материальнь1е потери в резудьтате нерадивой, подчас преступной 

деятельности тех или иньІх органов государства. в конечно~! счете оказьшается в роли nросителя, 

зависящего от воли государства, а не от четюе-.: по_lожени..іі закона о порядке и размерах компенсации 

материального и морального ущерба. 

Проблема низкой зффективности госу.Jарственной юасти, ответственности государства, его 

органов и должностньІх лиц, во:1можности обжа_1ования их .Jействия или бездействия является весьма 

актуальной в наше время. Современная обшественная жизнь насЬІщена ситуациями, в которьrх 

представители власти могут либо превЬІсІпь в.1асть. юr .Jоверенную, шІбо злоупотребить ею, либо 

бездействовать. Можно согласиться с ~rnение.\1 . вЬІсказаннЬІм в научной литературе, что 

попустительство , пассивность , халатность. бюроІІ..-ратИЗ.\1, неисполнительность государственньІх 

органов и должностньІх лиц ставят под со.\шение правовой характер власти и порождают скептицизм, 

недоверие в отношении всей существующей спсте.\ІЬІ в.1асти . В немецкой научной литературе имеется 

вьІскшьІвание об определении относите.lЬности в об.1асти основньІх nрав. Относительность в данной 

области, по утверждению автора, rшеет пе.lЬЮ ограничить государственную деятельность для 

наиболее зффективной защить1 основньrх свобод . 

Власть традиционно расс!\!атрпвается как с.1ожное и многоаспектное явление, что находит 

gтражение в различнЬІх ее характеристиках. Она трактуется, как: функция какого-либо субьекта; 

способиость властвующего навюьшать свою во.ІЮ другим; сила, способная подчинить других; 

управление, связанное с возможностью оказьшать определяющее воздействие на деятельность, 

поведение. Ее отличительньrм признакО.\ І яв,ІЯется то , что власть реализуется в отношении к 

ршшІчньІм (коллективньrм ІLШ ин.:rнвruуСLlЬНЬІМ) злементам государственно-органи3ованного 

общества. Любая власть , в ТО.\1 чис.1е и государсrвенная, всегда стремится к неограниченному 

расширению властного пространсrва. что приводит, как правило, к ущемленню и ограничению прав, 

свобод и интересов граждан. Важно . чтоб ь1 государсrвенная власть в основе имела , помимо nравовь1х 

норм, и нормь1 нравственности. Она до.JЖНа ориентироваться при ее осуществлении, 

функционировании на общече,Іовеческпе ценности. 

По нашему мнению. государство должно пресекать действия национального зкстремизма, 

насилия, полрання права человека на жизнь и личную безопасность. «Сила государства не в 

подавленин свободЬІ и инакомьrслия , а в обеспечении общечеловеческих ценностей - подлинной 

гумаиной свободЬІ, человеческого достоинсrва, национального равноправия, личной безопасности 
человека». 
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Конституційне визнання місцевого самоврядуванют сприяло зміцненню правового сгму . -
територіальних громад, визначивши їх первинними суб'єктами місцевого самовря.:тування rd 

основними носіями його функцій і повноважень. 

Важливою нормативною умовою функціонування терmоріальної громади та органів і 

посадових осіб місцевого самоврядування є правові акти, прийняті в системі икпевоrо 

самоврядування, насамперед, статути територіальних громад. 

В Україні процес упровадження статутного права територіальних громад розпочався 

нещодавно, після прийняття Конституції України, а згодом, у 1997 р. Закону України ,,Про ~rіспеве 
самоврядування в Україні". Саме ці законодавчі акти і склали правову основу для розробки і 

прийняття статутів терmоріальних громад. У нпх враховані та чітко зазначені ідеї, прИНЦШІІL 

закладені в Європейській Хартії місцевого са.vюврядування. Це, насамперед, визначення поняття 

місцевого самоврядування як права і спроможності територіальних громад у межа.'\: З<LКону самостійно 

або під відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання , які 

належать до їхньої компетенції; положення, згідно зяюшив Україні визнається і гарантується місцеве 

самоврядування , визначаються його основні засади, принципи тощо. 

Також, 'fИНне законодавство Українп про JVricцeвe С<L\Юврядування закріплює, що з метою 

врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей 

здійснення місцевого самоврядування представницький орган місцевого самоврядування на основі 

КонстИ1уції України та в межах законодавства може прийняти статут терmоріальної громади села, 

селища, міста (ч. 1 ст. 19 Закону "Про місцеве самоврядування в Україні"). Крім того, даним Законом 
віднесено до предмета статуту такі питання, як регламентація проведення запІ..ттьних зборів громадян 

за місцем проживання, громадських слухань, порядок внесення місцевих ініціатив, прийняття та 

оприлюднення рішень представницьких органів місцевого самоврядування щодо нпх. 

Отже, Законом уперше в законотворчій практиці в Україні передбачалося врегулювання 

окремих суспільних відносин, що виникають у процесі здійснення місцевого самоврядування не 

тільки законами, а й статутами територіальнпх громад. Така правова регламентація створила певні 

~правові умови для розвитку муніципального статутного права як складової частини процесу 

становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні. 

Орієнтація на прийняття статутів терmоріальної громади як своєрідних муніципальних конституцій 

найоптимальніше відповідає ідеям децентралізації, самоврядування, субсидіарності , са.м:орегулювання rd 

самоорганізації населення за місцем проживання, розмаїття й свободи вибору жителями напрямів і видів 

локальної діяльності щодо вирішення питань місцевого значення. Статути територіальних грома.J 

відгворюють та адаптують до Юсцевих умов численні законоположення, впсрядковують Ї..'\: у логічно~f!

викладенні, супроводжують необхідними коментарями, сприяють виникненню у населення правильни.'> та 

досить повнпх уявлень про струюуру та роботу механіз.му місцевого самоврядування тощо. 

Разом з тим слід відзначити, що правова база, яка існує сьогодні, не досконала, внаслідок чого прп 

розробці статутів вшшкає дуже багато проблем, пов 'язаних з окресленням предмета та визначенням струк

тури, узгодженням ститутних положень із нормами чинного законодавства. Дійсно, Закон УІ,:раїни .Л 

місцеве самоврядування в Україні" детально регламентує більшість питань муніципшп,ного житrя__ шо 

істотно звужує сферу застосування стшуту територіальної громади. Адже ним необхідно регу:тюватn :mme 
особливості здійснення сам:оврядування, тобто ті питання, що не врегульовані Законо~'!. Законо.:тавство 

Українп обмежується лише заrdЛЬним посиланням на мету прийняття ституту, не кoНR-peпrJ;roчn прп 

© Клименко Н , 2008 
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цьому регламентація яюІХ саме пиrань організації та функціонування місцевого С&'Vюврядування потребує 

врахування історичних, національно-культурних, соціально-економічних та іЮШІХ особливостей. 

Звідси цілком справедливо виникають ряд питань: у чому полягають криrерії віднесення тих чи 

інших "особливостей" до "історичних, національно-культурних, соціально-економічних та іЮШІХ"? Якщо 

цих "особливостей" немає, чи може териrоріальна громада приймати свій статут? Хто вирішує ПІП'dННЯ чи 

є та чи інша "особливість" дійсно "історичною, національно-культурною, соціально-економічною" тощо? 

Однак, згідно міжнародних стандартів локальної демократії, які знайшm1 своє закріплення у 

Європейській хартії місцевого самоврядування, місцеве самоврядування має діяти за принципом 

"дозволено все, що не заборонено" . Так, згідно ч. 2 ст. 4 Хартії "органи місцевого самоврядування в межах 
закону мають повне право вільно вирішувати будь-яке пиrання, яке не вилучене із сфери їхньої 

компетенції і вирішення якого не доручене жодному іншому органу". При цьому , "якщо повноваження 

делегуються органам місцевого самоврядування центральним чи регіональним органом, органи місцевого 

самоврядування у міру моЖШІвості мають право пристосовувати свою діяльність до місцевих умов" (ч. 6 
цієї статті). Тому, визначати комплекс "історичних, національно-культурних, соціально-економічних та 

інших особшшостей здійснення місцевого самоврядування", по суті, має сама територіальна громада. 

Можна визначити наступні інституційні та функціональні ознаюІ статуту територіальної громади, 

які характеризують його як джерело конституційного права. Так, статут територіальної громади: 

характеризується наявністю особливого суб ' єкта, який встановлює або від імені якого він 

приймається. Таким суб'єктом виступає територіапьна громада- первинний суб ' єкт системи 

місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень; 

є важливою норщrпшною у'<ювою функціонування тершоріальної громади та її органів, 

виступаючи як необхі::mю1 е:теченточ нор:-.шпшно-правової основи муніципальної демократії; 

- найбілш оптшш:ІЬно виражає .Jе'<юкратичне начагю сююорганізації та саморегулювання в 

рюІюt:х Конституції Td ·ХІкону , вихо,:ппь з визнання територіапьної спільності місцевих 

жите:rів клочовю1 суб ' єь..!О:\1 в по:rітичних, економічних , соціально-культурних та інших 

:юка_tьюІХ сфера-х вла.Jарювання та конкретизує об ' єктну спрямованість функціонування 

територіюьної гро:\>rади у цих сферах місцевого життя; 

- '<Іає установчий характер , що проявляється у тому, що статут надає юридичного, правового 

статусу фактично сформованим або таким, що формуються, відносинам щодо 

самоврядування місцевої спільноти . Установча природа статуту проявляється і в тому, що 

немає такої норми, яка приймається органами місцевого самоврядування або 

територіальною громадою, яка не може бути включеною до статуту за ознакою 

невідповідності нормам, які приймаються органами або місцевою спільнотою; 

має повний та всеохоплюючий характер правового регулювання, регулює (може 

регулювати) відносини, які стосуються всіх сторін, усіх сфер життя територіальної громади, 

які виникають (потенційно можуть виникнути) на місцево.му рівні; 

має вищу юридичну силу щодо інших локапьних актів, які приймаються безпосередньо 

територіальною громадою або в системі органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування, тобто в вертикалі локапьних актів є пріоритетним документом; 

є основою для подаJІьшої локальної нормотворчості, тобто створює оптимальні умови для 

розвитку системи актів місцевого самоврядування по горизонталі; 

має стабільний характер, тобто повинен не змінюватися упродовж триваного часу, що значною 

мірою сприяло б стабільності соціал:ьних взаємодій на території, на яку розповсюджується 

юрисдикція територіальної громади, її органів та посадових осіб. Це має забезпечуватися 

відповідною процедурою внесення доповнень і поправок, зафіксованою в тексті статуту; 

сприяє процесу конституювання територіапьної громади (комунізації) , тобто територіальної 

спільноти (а не просто математичної сукупності, як це фактично є сьогодні) людей - )КИтелів 

населеного пункту, об'єднаних необхідністю вирішення спільних питань тощо. 

Виходячи з цього, у сучасних умовах статути стають не лише новим джерелом конституційного 

права, а й виступають своєрідним "індикатором" здатності територіальної громади, органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування самостійно вирішувати всі питання місцевого значення, 

ефективним інструментом реалізації функцій і повноважень місцевого самоврядування . 
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Конституція держави регулює різні аспекти суспільного і державного життя. Проте 1'3Ке 

регулювання носить, як правило , загальюrй Характер, що не викJІючиє неодноманітного застосування її 

положень, а також виникнецня з цього приводу спірних ситуацій. Тому виникає потреба у 

конкретизації конституційних норм. Це здійснюється шляхом тлумачення Конституції, а також 

законів держави. Відповідно до п. 2 ст. 150 Конституції України, а також п. 4 ст. 13 Закону "Про 
Конституційний Суд України", офіційне тлумачення Конституції і законів України є фу нкпією 

Конституційного Суду України. 

Конституційний Суд України є єдиним органом, що уповноважений здійснювати офіційне 

тлумичення Конституції і законів України. Це не виключає можливості здійснення Верховною Радою 

України неофіційного тлумачення законодавства України, але таке тлумачення не матиме юридично 

обов'язкової сили. Разом з цим, Верховна Рада свою позицію щодо розуміння положень Констюуції і 

законів України може висловити при прийнятті відповідних законів, хоча формально така діяльність 

не є тлумачеЮІЯм. 

Суб' єктими права на конституційне по;::щння з питань офіційного тлумичення Конституції і 

законів України є Президент Україюr, не менш як сорок п ' ять народних депутатів України (підпис 

депутата не відкликається), Уповноважеюrй Верховної Ради України з прав людини, Верховний Суд 

України, Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, Верховна Рада Автономної 

Республіки Крим, органи :\-Іісцевого самоврядування. 

Суб'єктами права на конституційце звернення з питинь офіційного тлумачення Конституції і 

законів України є громадяни України, іноземці, особи без громадЯнс.:тва ти юридичні особи. 

Підставою для конституційного подання щодо офіційного тлумачення Конституції України та 

законів України, згідно з ст. 93 Закону, є практична необхідність у з'ясуванні або роз'ясненні , 

офіційній інтерпретації положень Конституції України та законів України. 

Для фізичних і юридичних осіб підставою для конституційного звернення щодо офіційного 

тлумачення Конституцй України та законів України є наявність неоднозначного застосування 

-~положень Конституції України або законів України судами України, іншими орган&vІИ державної 

влади, якщо суб ' єкт права на конституційне звернення вважає, що це може призвести або призвело до 

порушення його конституційних прав і свобод (ст. 94 Закону). Слід визнати, що така вимога закону 

звужує можливості фізичних і юридичних осіб для захисту своїх прав у Конституційному Суді 

України, адже для цього їм необхідно довести наявність неоднозначного застосування положень 

Конституції або законів України. 

Як свідчить практики діяльності Конституційного Суду Ук-раїни, здійснення офіційного 

тлумачення Конституції та законів України є найбільш затребуваним його повноваженнюr . 

Підтвердженням цього є те , що переважна більшість (83, 9 % станом на 1 листопада 2006 р.) 

отриманих Судом конституційних подань і конституційних звернень стосувалися саме на.:з.ання 

офіційного тлумачення Конституції та законів України. 

Існують різні думки щодо спрямованості тлумачення: одні вважають, що воно зво.::шться .:ю 

з'ясування зміс:ту закону, інші- до з'ясування смислу закону, треті- до розкриття думки законоJ.аВШL 

четверті - до розкриття волі законодавця. Очевидно, що при офіційному тлумаченні КонсппуиіІ і 

законів орган конституційної юстиції повинен враховувати всі ці аспекти, хоча з' ясування во:n 

законодавця можна сприймати і як узагальнення названих напрямюв тлумачення. 

©Цимбалістий Т., 2008 
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Конституційний Суд України не повинен обмежуватися лише дослівним текстом норми, а 

опінювати й контекст, а також місце в загальній системі конституційних норм. При цьому будь-яка 

конституційна норма nовинна інтерnретуватися таким чином, щоб уникнути суперечностей з іншими 

нор~І3_\ІИ Конституції, оскільки всі її елементи знаходяться у юаємовідношенні і виконують свою роль 

в ~1ежа_" однієї системи. 

При тлумаченні Конституції і законів України Конституційний Суд України не може змінювати їх 

норУІи. Його завдання полягає лише у роз ' ясненні, інтерпретації відповідних положень. Це правова 
аксіома. Разом з цим Конституційний Суд, опираючись на закон, використовуючи механізми тлумачення 

і аналогії може заповнити те, що зюшшилось за межами закону чи іншого правового акrу. В даному 

випадку суд, конс;татуючи волю законодавця з даного кола питань, вимушений або застосувати схожу 

норму (аналогію закону), або при вирішенні справи виходити із загальних принципів законодавства 

(аналогія права). Тим самим рішеннями Конституційного Суду нерідко фактично створюються нові 

норми, що заповнюють прогалини Конституції, випливають з її політико-правової логіки. 

З питань офіційного тлумачення Конституції і законів України Конституційюrй Суд України 

ухвалює рішення, які є обов 'язковІши до виконання на території України, остаточними і не можуть 

бути оскаржені (ч. 3 ст. 150 Конституції України). 

Проблемою сучасного конституційного права є вкшачення правової природи рішень 

Конституційного Суду України в справах про офіційне тлумачення Конституції і законів України. Без 

сумніву, акги Конституційного Суду України є правовищІ актами, адже приймаються вони органом, 

спеціально на те уповноваженим Конституцією, з дотрІL\ІаННЯ:\1 встановлених форми і процедури, є 

обов'язковими до виконання на території України. Що ж до можІJивості розуміння актів 

Конституційного Суду України як актів нормативно-правових, то слід мати на увазі, що в теорії пра_ва 

під останніми розуміють письмові документи, що встановлюють, змінюють, припиняють чи 

конкретизують норми права. Це дає підстави говорити про нормативно-правову природу рішень 

Конституційного Суду України в справах про офіційне тлумачення Конституції і законів України, 

адже таке тлумачення і є способом конкретизації їх норм. 

Однак акти тлумачення Конституційного Суду України не можуть розглядСІтися як самостійні 

джерела права. Слід погодитися з думкою про те, що вони є інтерпретаційними актами, мають 

допоміжний характер і можуть бути застосовані лише у зв'язку із застосуванням відповідної норми. 

П.О. Недбайло , розглядаючи правову природу актів офіційного тлумачення (він їх вперше 

почав називати інтерпретаційними актами), вважав їх окремим - поряд з нормативними та 

індивідуальними актами - різновидом правових актів. Продовжуючи його думку аналогічно можна 

визначити і правову природу актів Конституційного Суду України. 

Акти тлумачення Конституційного Суду України тісно пов'язані з Конституцією чи тими 

законами, які були предметом офіційного тлумачення. В певному сенсі вони є їх складовою частиною. 

Застосування відповідних норм на практиці здійснюється відповідно до позиції органу конституційної 

юстиції з відповідного питання. Це очевидно, адже рішення Конституційного Суду з питань 

офіційного тлумачення, як і інші його рішення, є обов'язковими до виконання усіма суб'єктами 

національного права. 

На відміну від рішень про конституцшюсть, рішення Конституційного Суду про офіційне 

тлумачення Конституції і законів України не тягне втрати юридичної сили будь-якими актами чи їх 

окремими положеннями. Але воно може стати підставою для судового оскарження в судах загальної 

юрисдикції конкретних рішень, дій, якщо при їх винесенні дані органи чи посадові особи керувались 

неправильною інтерпретацією своїх повноважень, які суперечСІть офіційному тлумаченню, яке дав 

Конституційний Суд України. 

Таким чином, рішення Конституційного Суду України про офіційне тлумачення Конституції і 

:шконів України, як і взагалі аь.1и органу конституційної юстиції України, мають складну правову 

природу. Без сумніву , вони є правовими актами, у випадках, передбачених законодавством, мають 

нормативний зміст, проте не є нормативно-прСІвовими актами в повному розумінні цього поняття. 

Саме тому вони є окремим, спеціальним різновидом правових актів, а також допоміжним джерелом 

(формою) права і частиною національного законодавства України. 
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У ході суспільно-політичного розвитку були сформульовані ідеї універсального харі:іКтеру , яЮ 

становлять фундамент теорії і пра.ктиІ<И конституціоналізму. Lеред відповідних ідей треба ВІuі:шти ті, 

за змістом ЯІ<ИХ визнано народний суверенітет як конституційний принцип (доктринальне явище) і 

водночас як принцип конституціі (нормативно-правове явище). 

Сучасне трактування ідей народного суверенітету було запропоноване у XVIII ст. Ж. Ж. Руссо , 

яІ<Ий ототожнював суверенітет із спільною волею -- основою так званого суспільного договору , 

характеризуючи цю волю як верховну владу в державі. При цьому мисmпель стверджував, що 

суверенітет на:гrежить народу, але кожному індивіду (громадянину) належить його рівна частина, яку 

він може рештізувати шляхом волевиявлення. Тим самим вюнавався прямий зв'язок між здійсненюrм 

влади і реалізацією права голосу на виборах і референдумах. Сьогодні у переважній більшості країн 

світу, включаючи Україну, народний суверенітет є визнаною політичною та науковою категорією і 

вважається найбільш загальною засадою організації та здійсненюr влади в державі. 

Ідеї народного суверенітету знайшли відбиток майже в усіх основних законах. У Конституції 

України вони відображені в частинах: другій- четвертій ії статті 5. Цей факт визначений у Рішенні 
Конституційного Суду України: у справі про здійснення влади народом від 5 жовтня 2005 року: 
«Положенюr <<носієм суверенітету . . . є народ» закріплює принцип народного суверенітету , згідно з 

яІ<Им влада українського народу є первинною, єдиною і невідчужуваною, тобто органи державної 

влади та органи місцевого С<L\1Оврядування здійснюють владу в Україні, що походить від народу». 

Ключове значення для з 'ясування сутності народного суверенітету має положення час.тини 

другої статті 5 Основного Закону України, за ЯКИ..\f носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в 

Україні є народ. На мою думку, влада, про яку йдеться за змістом цього та інших положень названої 

частини, - це влада народу. Таку владу народ ~юже здійснювати як бе-зпосередньо (насшvшеред на 

виборах та референдумах), так і через відповідні органи. Здійснювана народом безпосередньо, вона 

виступає власне владою народу, здійснювана через уповноважені на це органи: - змінюється за 

формою у державну владу або у місцеве самоврядування . A jie, буД) ~ш зміненою за формою, зберігає 
свою природу як влади народу і не трансформується у владу органів. З іншого боку, змінена у такий 

СПОСіб ВЛада народу СпрИЙМаЄТЬСЯ на рівні суСПіЛЬНОЇ СВіДОМОСТі ЯК державна влада (влада держави:) і 
місцеве са_моврядування. 

У зв'язку з викладеним постає питання щодо співвіднесеності власне влади народу і влади 

народу, здшснюваної через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. 

Враховуючи, зокрема, той факт, що держава виступає інструментом народовладдя, який в своїй 

діяльності обмежений правами індивідів, котрі у сукупності складають народ, можна стверджувати 

про політичну «пер винність» і навіть зверхність власне влади народу по відношенню до влади народу, 

здійснюваної через відповідні органи. 

Формально-юридичний пріоритет власне влади народу існує за умов, котІ референдні акти 

офіційно визнаються вищими за силою порівняно з парламентсьІ<Ими актами, що, по суті, означає 

юридичну субординацію між ними і вимогу відповідності других актів першим. Конституція України і 

чинне законодавство таких і подібних застережень та вимог не містять. Зі змісту положень частини 

першої статті 45 Закону України «Про всеукраїнський та місцеві референдуми», за яІ<Ими зміни або 
скасування законів, інших рішень, прийнятих референдумом, проводяться також референдумом, 

прямо випливає лише спеціальний порядок внесення змін до референдних актів та їх скасування. 

© Шаповал Т., 2008 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЛУМАЧЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ НОРМ 

Збірник статей міжнародної науково-практичної конференціі; присвяченої пам'яті професора П. О. Недбайла 

Народний суверенітет не тільки засвідчує народовладдя, а й опосередковує органічний зв'язок 

:-.nж народом і державою. При цьому ідеї народного суверенітету «матеріалізуються» шляхом 

правотворчої діяльності державних органів (передусім вищих органів держави), спрямованої на 

встановлення різних форм безпосередньої і представницької демократії. «Матеріалізації» народного 

суверенітету також слугує конституційне закріплення прав і свобод людини і громадянина. В 

юридичній літературі зазначається, що, «як права людини і громадянина, основні права є правами 

захисту від влади держави ... За умов конституційного ладу такі права захисту необхідні, тому що й 

демократія - це панування людей над людьми, котрим притаманні спроби зловживання владою, і тому 

що державна влада навіть у правовій державі може вчиняти несправедливо». 

Конституційне закріплення різних прав і свобод людини і громадянина має різне значення щодо 

реалізації ідей народного суверенітету. Роль обмежень влади відіграють ті права, які прийнято 

класифікувати як особисті (громадянські) права і свободи. Іншу роль треба визнати за соціально

економічними правам, котрі, за деякими оцінками, «поставили людину у залежність від державної 

влади, тобто підірвали основу первісної Цеї прав людини дистанціювати особу від довільного розсуду 

держави». 

Особливе значення щодо реалізації ідеї народного суверенітету мають політичні права і 

свободи, які не виступають виключно як обмеження юади, а відіграють креативну роль у сфері ії 

організації і здійснення. Політичні права і свободи були визначені у ході революцій XVII-XVIII ст. в 
Європі та Америці, коли в різних документах і правових актах почаJШ вживати термін «політичні 

свободи (свобода)». Проте за політичні свободи вважаmІ лише виборчі права , передусім право голосу 

на виборах. Сьогодні поширене визначення політичних прав і свобод як таких, що пов' язані з участю 

індивіда не тільки у формуванні і здійсненні влади, а й у суспільно-політичному житті в усіх 

визначених :шконом формах. 

Самі політичні права і свободи можна класифікувати на дві групи. До першої групи треба 

віднести права щодо участі у формуванні і здійсненні влади, друга охоплює права, метою реалізації 

яких є забезпечення політичної активності поза безпосередньою владною діяльністю. Прик'1етно, що 

права, віднесені до першої групи, - це об ' єктивно права громадянина, а носієм прав і свобод, 

класифікованих у другій групі, може виступати як громадянин, так і особа, що такого статусу не має. 

За особливостями реалізації до першої групи належать виключно права , до другої- права і свободи. 

За змістом наведеної класифікації до першої групи конституційних прав і свобод належать 

зафіксовані у статті 38, а до другої - у статтях 36, 39 і 40 Основного Закону України. Саме до 
політичних прав першої групи треба застосовувати оцінку , за якою, «реалізуючи політичні права, 

громадяни України, асоційовані як Український народ - носій суверенітету і єдине джерело влади в 

Україні, беруть участь у здійсненні влади». На думку вітчизняного дослідника АЛ. Зайця , відповідні 

права хараь.--теризуються як «права, пов ' язані з формування:-.1 державю>. 

ПоШти:чні права . зафіксовані у статті 38 Конституції України, випливають з народного 

суверенітету. Водночас реа:rізація са.\Іе цих прав фаь.--тично засвідчує і забезпечує народний 

суверенітет . Як зазначає російська вчена К.І. Коз.1ова , принцип народного суверенітету «отримує 

реальну і пршпичну реа.;rізацію через по ;rітпчні права кожного громадянина» . Функціональний зв'язок 

між народним суверенітетом і по;rітпчни:-.ш права:-.ш, зафіксованими у статті З 8, можна ефорІ';!)' шовати 
у такий спосіб: кожнш1 політично дієз.:щтюп1 громадянин бере участь у здійсненні влади народу , усі 

дієздатні громадяни, що сукупно виступають як народ, здійснюють цю владу. 
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Констиrуційне провадження в Конституційному Суді України, є наймо.-то.:шп:ш в1uо~І судового 

процесу в Україні. Перші кроки до втілення такого виду юрисдикції в правову систе~rу України були 

здійснені на початку 90-х років ХХ століття через ухвалення нової редакції статті 112 Конституції 
УРСР і прийнятого відповідно до неї Закону «Про Конституційний Суд Україню>. Проте ві.J.тік 

практичного втілення процедури констиrуційного провадження ремьно починається :.s часу пріlЙняття 
в 1996 році Конституції України і нового закону <<Про Конституційний Суд Україюt» (да:rі- Закон). 

Саме такими новаційними обставинами можна пояснити певну недосконалість деяких нор~штивюrх 

положень, що регулюють констпrуційне провадження, оскільки юристи і законодавці України, маюсш 

знання, ЯІd були їм закладені радянською правовою наукою і освітою, та досвід практичної роботи на 

їх основі йшли фактично новою дослідницькою дорогою. 

1. Докладного аналізу і коменrування потребують положення, що містяться в пунктах 4 в 
статтях 39 і 42 вказаного Закону, оскільки від додержання ви11юги, які зазначені в них безпосередньо 

:.sалежатиме подальша робота з поданням чи зверненням у Конституційному Суді, починаючи "3 

прийняття до провадження акта клопотання і закінчуючи стадією розгляду всіх питань, ЯІd містяться в 

ньому. В діяльності Суду безпосереднє відношення до процедури провадження у справах мають дві 

доктринальні особливості: 

1) Конституційний Суд не може виявляти ніякої ініціативності ШІ стадії ·.шернення до нього

ані у пнтаннях конституційності ані у mпаннях тлумачення (ро ·3·яснення). Пасивний с;таrус цього 

Суду щодо ініціювання, як переважно за загальною доктриною констиrуційної юрисдикції так й за 

спряwrуванням вітчизняного законодавства є одним із проявів (ознак) його неупередженості. Тягар 

активної поведінки, аргументування та мотивування бажаних вимог повністю покладене на авторів 

клопотання. Такої правової позиції Конституційний Суд додержується до звернень суб'єктів з будь

яким статусом (справі N2 2-15/2007). 

2) Конституційний Суд є судоІ\•І права- тобто він не досліджує фали і навіть не дає правову 

оцінку обставинам, а оцінює саме право , надає правову настанову щодо праворозуміння положень 

Конституції чи законів. Завдання Суду конституційної юрисдикції не c.Ii.J розг;uuати через призі\'ІУ 

завдання судів загальної юрисдикції до якої традиційно звик::ш гро~шдянн нашої країни . Необхідно 

позбутися сталих уявлень щодо однорідності судочинства і усвuо~штн новації. Конституційний Суд 

досліджує правові позиції органів, які застосува:ш правову нор~f!- або ~1ають й застосувати, проте не 

знають як це зробити, і усуває розбіжності у пог:тя.Jю: на право (правову норму). 

Все це об ' єктивно обумов:nоє завдання суб' єь.-тів , які :.sвертаються до Конституційного Суду 

вони мають надати суду вже не оспорюванні або будь-юІМ офіційно доведені факти (али органів 

влади, рішення судів) , в змісті яюtх є конф,Іікт у правовому погляді на певну норму права або підозра 

у тому, що правовий акт суперечить настановам Конституції. 

2. Підставою для конституційного подання щодо офіційного тлумачення Констиrуції та законів 
України є практична необхідність у з'ясуванні , ро:з ' ясненні чи офіційній інтерпретації положень 

Конституції України та законів України (стаття 93 Зак.ону) , а підставою для конституційного 

звернення щодо офіційного тлумачення Конституції Td законів України є паявпість иеодttозпачІщго 

застосувания положень Констнrуції або законів України судами країни, іншимИ органами державної 

влади, якщо суб ' єкт, який має право на конституційне звернення, вважає, що це може призвести або 

призвело до порушення його конституційних прав і свобод (стаття 94 Закону). 

2.1. Судово-констиrуційна практика щодо практично{ необхідності у з'ясуванні, роз 'ясненні та 

офіційно'і інтерпретації положень Констиrуції чи законів України вже складається таким чино;-.1. 

~ Шишкін 1::3 ., 2008 
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Збірник статей міжнародної науково-практичної конферениjі; присвяченої пам'яті професора ПО. Недбайла 

Суб · ЄК"fЮІ звернення у конституційному поданні про офіційне тлумачення Конетиту ції чп законів 

Ук"J)аїни (статті 41 Закону) необхідно обгрунтувати практичну необхідність у з'ясуванні або 

роз'ясненні та надані офіційної інтерпретації положень відповідних нормативних актів. Таке 

обгрунтування автор клопотання може здійснити двома шляхами. 

Перший - має бути показана наявність неоднозначного застосування положень Конституції або 

законів України органами державної влади, зокрема, що особливо важливо -судами. 

Другий -лише на абстрактному рівні, через порівняльний аналіз варіантів можливої поведінки 

органів влади під час застосування ними на практиці норм певного закону показати складність для 

органу влади обрати правильний шлях у вирішенні проблемної ситуації. 

Будь-який з цих двох підходів є допустимим. Однак необхідно все ж таки зауважити, що у 

першому підході показ неоднозначності не є суттю звернення, як того вимагає стаття 43 Закону. Показ 
неоднозначності тут має допоміжний, а не самостійний характер. Акцент має бути зроблено на тому, 

що має місце практичн.а н.еобхідн.ість озброїти органи влади прuвильним орієнтиром у прийнятті 

правового рішення стосовно відповідної проблеми. 

2.2. Автори конституційного звернення мають докладно і аргументовано довести 

Конституційному Суду переконлину обгрутованість своїх тверджень про наявність неоднозначного 

застосування органами державної влади, однієї і тієї ж правової норми в однотипних ситуаціях, щоб 

мати право претендувати на рішення про офіційне тлу11шчення Конституції чи законів України. 

Необхідно розуміти також те, що для постановлення судами загальної юрисдикції рішень з 

різниІ.Vш правовими позиціями, хоча й із застосуванням однієї і тієї ж норми закону може бути безліч 

підстав. Суди загальної юрисдикції є судами факту , тому нюанси у фактичних обставинах можуть 

обумовити різні наслідки у правозастосовчій діяльності суду, що може потягнути постановлення таких 

рішень, які на перший погляд можуть бути сприйняті як неоднозначне застосування норм закону для 

однієї і тієї ж ситуації. У зверненні до Конституційного Суду заявнику важливо показати і довести не 

формально-зовнішню розбіжність у застосуванні правових норм у судових рішеннях, а неоднакове 

розуміння суд(l]\;ІИ однієї і тієї ж норми права. Саме у цьому буде прояв неоднозначності. 

Конституційний Суд України у справі N2 2-5/2006 зазначив , "що неоднозначність- це коли одну й ту 

саму норму правового акта органи державної в:ш;:щ застосовують по-різному за однакових обставин. 

Що ж стосується до.-тучених до конституційного подання рішень судів загальної юрисдикції, то 

відмінність у цих рішеннях пояснюється не різНИУІ застосуванням одних і тих самих правових норм, а 

наявністю різюІХ обставин у справах' ·. Варто також звернути увагу на те, що незадоволення вимог 

позивача однп:ч судом і задоволення вимог позивача іншим судом за умови застосування тієї ж самої 

норми закону, а також са.м: факт скасування судового рішення судом вищої інстанції ще не є підставою 

для висновку про неоднозначність у правових позиціях різних судів. 

2.3. Проблемною є вимога, за якою авторові клопотання необхідно мотивувати своє твердження 

про те, що дії органів державної влади призвели до порушення його конституційних прав чи свобод 

або мотивувати своє передбачепия тим, що такі дії моJІСуть призвести до nорушення його 

конституційних прав і свобод. 

Стосовно першої з цих двох вимог, особливих проблем не повинно бути, бо у такому випадку 

мова йде про вже наявні факти і не важко проілюструвати їх правові наслідки для особи чи для осіб, 

які звернулися до Конституційного Суду за офіційним роз 'ясненням. (Конкретна форма) 

Значно складніше мотивувати звернення та переконати склад суддів у тому , що неоднозначне 

застосування правових норм інститутами державної влади може призвести до порушення чиїх-то прав 

чи свобод (абстрактна форма). Потрібна серйозна глибинна аналітика шоб передбачити і довести 

можливу майбутню перспективу негативних наслідків для існування чи реалізації конституційних 

прав і свобод завдяки діяльності різних інститутів державної влади. 

Десятирічна практика Конституційного Суду розгляду звернень доводить результативність 

першого варіанту в діях суб'єктів конституційного клопотання, а другий варіант- поки залишається 

ще практично нереалізованим , тому що дуже важко аргументовано довести передбачення можливого 

порушення прав. 
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2.4. Не проходження всіх ієрархічних інстанцій в судах загальної юрисдикції не є пі:Іставою 
якою Конституційний Суд може відмовити у прийнятті до провадження зверненЕЯ особи про 

тлумачення положень закону. Перешкодою для такого звернення може бути лише факт не набуття 

судовим рішенням суду загальної юрисдикції законної сили (чинності) . Конституційюпі Cy.J. України 
може аналізувати лише чинні акти, у нашому випадку , щ: судові рішення, які набули законної CILlll. 

Тобто, заявник може ставити під сумнів правові позиції судів загальної юрисдикції лише за у~юв. шо 

судові рішення набули законвої сили (є чинними). 

Необхідно також мати на увазі, що Конституційний Суд України надає тлумачення положе~І 
Конституції і законів у вишщку розбіжностей у застосуванні норм саме цих правових актів, то~1:у 

по,силавня на акти іншого рівня, як на аргумент встановлення неоднозначності в правозастосуванні не 

може бути сприйнято як належна мотивація. Таку правову позицію зазначено у справі N2 2-4/2006/. 

Аналіз положень закону і правових позицій Конституційного Суду у здійсненні провадження в 

справах за конституційним поданням або за конституційним зверненням доводить наявність дос:татньо 

трудомісткої процедури підготовки цих актів, а також вимогливість Суду стосовно не лише 

предметності, а й аргументованості суті клопотання. Такий підхід має спонукати ініціаторів 

клопотання до вдумливої і авалітичної роботи щодо підготовки тексту клопотання і всього масиву 

супутніх документів в кожному окремо.r.JУ випадку , оскільки кожен випадок є унікальним . 
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В. Авер'янов, А. Пухтецька 

Інститут держави і права /}лені В.М Корецького НАН України 

(Київ, Україна) 

Важливим вияво~1 сучасюrх глобапізаційних процесів виступає євроінтеграційний напрямок 

розвитку української а,.r,rіністративно-правової науки. РадикаіІЬНО змінити "дух" і світоглядну 

ідеологію вітчизняного а,.r,Ііністратпвного права неможливо без докорінного перегляду попередніх 

радянських і юmішніх пострадЯнських науково-правових стереотипів шляхом створення нової 

націона..1Ьної доктриюr даної правової галу зі. 

Необхідним елементом євроінтеграційної по:rітиюr України виступає проведення комплексної 

реформи адміністративного права на основі європейських принципів та стандартів, досягнення цілей 

якої неможливе без суттєвої модернізації існуючих та запровадження якісно нових інститутів 

адміністративного права. 

Процес створення нової вігшзняної адміністративно-правової доктриюr розрахований на певну 

перспективу. Разом з тим вироблення ключових концептуальних позицій нової доктрини 

адміністративного права означає розв'язання певних інноваційних завдань розвитку вітчизняної 

правової науюr. Відзначимо найбільш суттєві. 

Перш за все , нова адміністративно-правова доктрина передбачає суттєву зміну розуміння 

суспільної (соціальної) цінності галузі адміністративного права. На противагу існуючому однобічному 

визначенню її переважним <rnном як "управлінського" права (тобто як регулятора владно

організуючого впливу держави на суспільні відносиюr і процеси) , ця галузь в сучасному 

європейськоJ.Vtу розумінні виступає основним регулятором гармонійних взаємостосунків між 

публічною адміністрацією - суб'єктами (органами і посадовими особами) виконавчої влади і 

місцевого сам.оврядування- та громадянами. 

Суспільна роль адміністративного права вбачається не суто "управлінською" (а тим більше суто 

"юрисдикційною"), а переважно "обслуговуючою" - у тому розумінні, що норми цієї галузі мають 

слугувати найбільш доступним та ефективним засобом забезпечення в сфері діяльності публічної 

адміністрації максимально повної реалізації громадЯНином своїх прав , свобод та інтересів, а також їх 

дієвого захисту у випадку яких-небудь порушень. Точніше дану характеристику адміністративного 

права доцільно визначити як "публічно-сервісну" (від англ . to serve - служити). 

Водночас важливо підкресmпи. що виокремлення "публічно-сервісноГ характеристика не має на 

меті применШІпи значення і .:щсі важ..;пrnого місця "управ:rінськоі"' характеристики адміністративного 

права. Ідеться лише про уточнення цього ~rісця в адУІіністративно-правовій доктрині шляхом зміщення 

переважаючого акценту з категорії "державне управ:rіння" на категорію "забезпечення пріоритету прав 

людини", яка і повинна стати базовою та :ю:-rінуючою у згаданій доктрині. У свою чергу , "публічно

сервісне" призначення адміністративного права охоплює такі його функції, як: правозабезпечувальна -
спрямована на забезпечення реалізації прав громадЯН, так само, до речі, як і виконання покладених на 

них обов'язків (цей аспект доречно називати "обов'язкозабезпечувалью-Lм"); Td правозахисна -
спрямована на захист і поновлення порушених суб ' єктивних прав громадян. 

Наступною концептуальною позицією нової адміністративно-правової доктрини є 

переосмислення принципів адміністративного права. Адже у нас , за традицією, що склалася ще у 

© Авер'янuв Н., llухтецька А, 2008 
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радянський період, принципи адміністративного права сприймаються не як J..:ерівні Н<ІСТd.НОВІL 

положення, а як щось суто декларативне та абстрактне. Насправді ж, правові прпншmл зага.1о:м 

виступають своєрідними "нервовими ценrрами права", вимогам яких повІmні ві:шові.:І.атя і 

підкорятися усі правові норми, щодо яких принципи мають пріоритет. 

Тим не менше всупереч об 'єктивній логіці, у радянський період адміністраТІІВне п:рав<J 

~щлишалося чи не ЄДІІНОЮ галуззю права, яка не мапа власних правових принципів як та.1ш:.х.. а 

базувалася на принципах державного управління. Хоча зрозуміло , що державне управ:rін:ня та 

адміністративне право - суть різні явища, і тому принципи адміністративного права не ~юп-·уть 

підмінятися принципами державного управління, на що справедливо було звернуто увагу ще у прапях 

радянських вчених. 

Враховуючи, що у загальноприйнятому сенсі для державного управління головшш є 

досягнення найбільш раціональним шляхом запланованих результатів владно-організуючого вn:ш:ву 

на керовані об ' єкти, але аж ніяк не прагнення до всебічного забезпечення пріоритету прав людmнL 

стає зрозуr.-rілиІІ'І, чому саме завдяки свої.l\1 принципам адміністративне право в Європі однозначно 

орієнтоване на nрава та інтереси людей, забезпечення гарантій їх ефективної реалізації та за;хисту , то.:rі 

як унас-на nотреби функціонування державного апарату управління, створення умов для "зручного' · 

(з точки зору чиновників) адміністрування. 

Не вдаючись до спеціального розгляду принципів адміністративного права (перелік яких, до речі, 

тільки починає формуватися українськилш дослідниками), необхідно наголосити на основоположному 

:шаченні в новій адміністративно-правовій дОІ-."Трині принципу "верховеІtства права". 

При цьому слід ви.,ходити із сучасного розуміння принципу верховенства права в європейській 

юридичній науці, яке хоча і щmикло на класичних доктринальних: позиціях його розуміння , 

сформованих відомим анг.rrійським вченим-конституціоналістом Альбертом Дайсі , але :шачним чином 

трансформувалося в контексті глобалізаційних, європейських інтеграційних економічних, правових та 

інших аспектів реформування світового правопорядку. Адже прІІНЦІШ верховенства права на 

сьогоднішній день вже не обмежується рамками. національно'і правової системи. Його зміст, nоряд із 
традиційним розумінням змісту та ролі конституційного принципу верховенства права, зазнає nевюrх 

змін, що особливо виявилося у використанні змісту даної категорії nровідними європейськими 

регіональними організація..'І1и в контексті євроінтеграційних процесів та формування Європейського 

адміністративного nростору . 

Принцип верховенства права разом із демократією та повагою прав і свобод людини і 

громадянина - це ключові, осІювополо;)!Сні ціннісні орієнтири європейсьRоі' доктрини праворозуміння. 

Іх покладено в основу правопорядку ЄС, що знайшло формальне закріплення у ст. 6 (колишній cтarri 
F) "Договору про Євроnейський Союз" . ... 

Також слід відмітити той факт, що прющип верховенства права на сучасному етаnі його 

розуміння у західній юридичній думці втрачає риси абстрактної моделі , що було особливо характерно 

античним філософським вюначенням . Натомість простежується тенденція до деталізації, формалізації 

принциnів та процедур, через які ідея верховенства права має отримати конкретні практичні напрямюr 

запровадження та утвердження . Враховуючи вищевикладене, принцип верховенства права с:-rЦ 

розглядати як nершоджерело, основу реформування адміністративно-правової науки в Україні . 

запровадження принципів належного урядування та належного управління, які мають посісти на.1ежне 

місце в адміністративно-правовій доктрині та системі чинного законодавства України. 

З огляду на потреби практичного застосування в адміністративно-правовому регу.-пованні 

.принципу верховенства права важливо nривернути увагу до двох відносно . самостійних аспеІ-.Jів 
конституційної формуmr (част. З ст . З Конституції Уl\.-раїни): "Утверд.ження та забезпечення прав і 

свобод людини є головним обов ' язком держuви" (Іхурсив автора). Причому перевагу слід на.:шти аме 

асnекту "забезnечення" прав людини. 

Адже у вітчизюшій юридичній науці та практиці традиційно забагато говориться про в.: -н 

наявність прав , хоча саме no собі легальне визначення (тобто "утвердження") навіть найширшого ro.1a 
прав ще не означає, що людина в змозі фактично скористатися цими права:\ш, тобто шо воІШ реа.LЬно 

забезnечені. Це з одного боку. 
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З іншого ж боку, не менш поширена тращщія зводити проблематику прав людини до 

~южпивостей судового захисту порушених прав. Хоча слід бачити, що основний обсяг діяльності 

держави (як і в цілому публічної влади) по забезпеченюо прав людини зводиться не стільки до 

реагування - через судовий розгляд- на аномальні діяння , що порушують зазначені права , скільки як 

раз до позитивних дій зі створення умов для ефективної реалізації людьми своїх прав. 

Отже, проблема верховенства права може бути по-справжньому зрозуміла та розв 'язана лише в 

контексті аналізу та оцінюІ всієї сукупності взаємостосунків (відносин) людей з органами виконавчої 

влаДІІ та їх посадовими особами. Адже виконавча влада - найбільш наближена до людей гілка влади, з 

якою у них відбуваються найчастіші контакти з приводу реалізації багаточисельних суб'єктивних прав 

та інтересів mодинк Між тим виконавча влада в Україні, як і раніше , зберігає державоцентристську 

ідеологію , 3а якою людина сприймається як "підвладний об'єкт" , інтереси якого підпорядковані 

інтересам держави, потребам більш успішного функціонування державного управління. Тому єдино 

можливим шляхом забезпечення реалізації принципу верховенства права в сфері адміністративно

правового регулювання слід вюнати рішучий перехід до згадуваної раніше людиноцентристської 

ідеології. 

При цьому важливо наголосити, шо покладетІй в й основу інститут прав люд1mи мав би 

водночас З\Іінити і вш:uо в~-rасне державного управління, спричиняючи при цьому вагомий вплив як 

на вітчизняну концепцію, так і на прш .. :тпку творення сучасної системи управління в Україні. 

Наведені вище ключові концептуа.Тhні по зшrії нової української адміністративно-правової 

доктрини, певна річ, не вичерпують усіх важдивих теоретичних проблем наближення вітчизняної 

галузі адміністративного права до стандартів , що панують юrni у демократичних країнах світу . Проте 

саме розглянуті аспекти мають, на наш погляд, принщmове методологічне значення для вироблення 

правильної стратегії подальшого реформування національного адміністративного права, і від їх 

розумшня вирішальною мірою залежить розв'язання решти дискусійних питань у сфері 

адміністративної правотворчості та праворозуміння . 

Враховуючи сучасні вимоги євроінтеграційної політики України, першочергові зусилля 

вітчизняної адміністративно-правової науки мають бути спрямовані на створення нової національної 

доктрини адміністративного права. 
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В системі актів, які забезпечують правове регулювання відносин у сфері охорони :щоров'я, 

окрім актів ·шконодавства (законів, підзаконних актів) містяться акти роз'яснення і тлумачення 

правових норм. Слід зазначити, що акти тлумачення норм права не містять нових норм права, а є тим 

засобом, який забезпечує однакове розуміння і застосування чинних нормативних актів . Водночас від 

точного і правильного тлумачення норм права залежать чіткість і ефективність всього механізму 

правового регулювання. 

Прикладів тлумачення норм права, які діють у сфері охорони здоров ' я населення, є безліч, 

серед них можна назвати Інструкцію щодо констатації смерті ЛЮДІІНИ на підставі смерті мозку, 

затверджену наказом Міністерства охорони здоров'я України N2 226 від 25.09.2000 р. Як видно з її 

назви, дана інструкція нормативно закріплює методику вюначення смерті людини внаслідок смерті їі 

головного мозку. Пов'язані з цим проблеми полягають в TOll1)' , що протягом тривалого часу серед 

медиків не було точиого визначення , яюrй 'vЮ~1ент вважати смертю людини: зупинку діяльності серця, 

припинення дихання чи смерть МОЗ1.')' . І ;-шше в 1999 р . в Законі України «Про трансплантацію органів 

та інших анатомічних матеріалів людині» у ст. 15 було нормативно закріплено положення, згідно з 

яким «людина вважається померлою з моменту, коJШ встановлена смерть її мозку». Однак, згідно 

вимог вказаної статті , діагностичні критерії смерті мозку та процедура констатації смерті людини 

вс.,"Гановлюються Міністерством охорони здоров'я України, що й зроблено в зазначеній інструкції. 

Тлумачення норм права є необхідним для тих актів, які з різних причин мають потребу в 

додатковому роз 'ясненні їх змісту в зв 'язку з неточністю формулювання правової норми, 

ускладненнями, що виникли, або неправю1ьною практикою їх застосування. В повній мірі це 

стосується правових норм, що діють у сфері регулювання відносин щодо охорони :щоров 'я населення. 

Певна частина з них була прийнята ще на початку 90-х років ХХ століття і ще сьогодні містить 

тогочасні, зараз вже не актуальні уявлення про систему охорони здоров'я, медичну допомогу, зокрема, 

і1 безоплатність, фінансування цієї сфери JШше з державного бюджету та ін. , деякі - містять неточні 

юридичні позиції і поняття. Так, протягом тривалого часу й до цих пір, триває наукова дискусія щодо 

• розуміння змісту і співвідношення термінів «медична допомога>> і «медична послуга», які 

використовуються в окремих актах законодавства. 

Необхідність тлумачення правових норм пояснюється неповюrм охопленням юридични_,ш 

нормами фактичних умов життя (наприклад, в медичній науці і практиці широко застосову ється 

термін «медична помилка» , що полягає в добросовісній помилці лікаря у встановленні дjагнозу 

захворювання чи призначенні лікування і виключає його юридичну відповідальність, але яюtй не ~шє 

свого визначення і закріплення в актах законодавства), невизначеним характером нории права. 

наявністю спеціальних, насамnеред оціночних, nонять і визначень , у яких нелегко розібратnеч 

юридичне неnідготовленій людині без спеціального тлумачення (наприклад, у стуnені тяжкосn 

тілесних ушкоджень або шкоди, заподіяної здоров'ю людини). 

Однак виріша.Jтьним моментом у визначенні видів тлумачення правових норм є ' суб ·єп- особа 

або орган, що дає це тлумачення. За суб' єктами і юридичними наслідками тлумачення правової норШІ 

може бути як офіційним, так і неофіційним. 

Офіційним тлумаченням займається вузьке, чітко визначене на констптуиіftноуу рівнІ_ 

специфічне коло учасників. У сфері охорони здоров ' я населення право офіиій:ного т.~").І3ЧеННЯ 

"' l 'ладун 3., 2008 
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правових норм надано і спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади 

Міністерству охорони здоров 'я України. Прикладом цього є наказ вказаного міністерства N!! 210 від 
14.05.2003 р . «Про затвердження критеріїв віднесення наркотичних (психотропних) лікарських 

засобів, що містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних речовпн і прекурсорів , до 

категорії лікарських засобів, які відпускаються без рецептів, та переліку цих засобів>> , який містив 

роз' яснепня щодо критерїів віднесення до наркотичних 1 nсnхотрошшх ре"Човин 1 'ОJв вnда1ш.'И J 
розвиток відповідних правових норм, що містилися в законах України «Про лікарські засоби» та «Про 

обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів» . Такий вид 
тлумачення ще називають адміністративним. 

Прикладом офіційного тлумачення є також рішення Конституційного Суду України від ЗО 

жовтня 1997 року у справі N!! 18/203-97 щодо офіційного тлумачення ст.ст. 3, 23, 31, 47, 48 Закону 
України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року та ст. 12 Закону України «Про прокуратуру» від 5 
листопада 1991 року (справа К.Г. УСТИ.1\1енка). Ця справа стосувалась, у тому числі і тлумачення 

поняття «медична інформація». яке не було чітко врегульовано в нормах законодавства. В рішенні 

суду було визначено . що <шеднчною інфарчацією є свідчення про стан здоров'я людини, історію її 

хвороби , про чету запропоноваюLх .:юс.lі.:Іжень та .-nr-. .. ува:rьних заходів, прогноз можливого розвитку 

захворювання, в то~rу члс.-n і про ризик .:r..-rя життя та здоров ' я, яка за своїм правовим режимом 

на.їІежить до конфіденційної, тобто інфор-.rації з об\rежеюш доступо\І» . 

Серед суб'єктів офіційного т.1рrачення норм права у сфері охорони здоров 'я слід назвати 

Верховну Раду , Кабінет Міністрів, Міністерство охорони здоров'я, і важливіший у цьому питанні 

серед них- Конституційний Суд України. Так, наприкл:ад, Конституційний Суд України, розглядаючи 

конституційне подання 53 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положення 

частини третьої статті 49 Конституції України «у державних і комунальних закладах охорони здоров'я 

медична допомога надається безоплатно» (справа про безоплатну медичну допомогу), змушений був 

дослідити загальноприйнятий зміст і дати офіційне тлумачення термінів «медична допомога» та 

«медична послуга» , залучивши для розгляду справи майже всі провідні наукові центри, медичні 

університети й академії, відомю:. учених і навіть провідних фахівців Європейського регіонального 

бюро Всесвітньої організації охорони здоров ' я. Суд дійшов висновку , що «дефініції зазначених понять 

різноманітні і збігаються лише в окремих частинах чи елементах . Так, «медична допомога» і «медична 

послуга» трактуються і як спноніми, і як антоніми, і як одна складова ча~ина іншої». Суд встановив, 

що термін «медична допомога» широко вживається у національному законодавстві України, існують 

його визначення Всесвітньою організацією охорони здоров я, науковцями медичних університетів й 

академій. Однак цілісна правова дефініція цього поняття у законах Украі'ни відсутня, а тому потребує 

свого нормативного врегулювання, що виходить за межі повноважень Конституційного Суду України. 

Під неофіційним тлумаченюгм прийнято вважати роз'яснення змісту і мети правових норм, яке 

виходить від осіб, що не мають на те офіційних повноважень, а відтак і'х тлумачення не володіє 

юридично обов 'язковою силою. Наприклад, тлумачення норми права юристом-вченим або юристом

практиком допомагає юридичній практиці і здатне вплинути на офіційне тлумачення. Однак воно не є 

загальнообов ' язковим. Так, наприклад, автори М. Білпнська та О. Впноградов у своїй статті 

запропонували власне розуміння термінів «медична допомога» , «медична послуга>>, «пацієнт», 

«хворий», однак, вказані визначення , з огляду на характер наукової статті, є лише власною думкою 

цих науковців і при:к:<адОс\І їх неофіційного тлумачення. 

Тлумачення правових нор~r, як правило, не має самостійного , обов 'язкового значення у відриві 

від акта, що тлумачиться і разш1 з його скасуванням (зміною) втрачає свою юридичну силу. Так, 

наприклад, Державний коrvrітет України з питань регуляторної політики та підприємництва прийняв 

рішення від 11 липня 2000 р. N!! 17-78/7 «Про необхідність усунення порушень вимог Указу 

Президента України від 03 .02.98 N!! 79/98 «Про усунення обмежень, що стримують розвиток 

підприємницької діяльності Міністерством охоротІ здоров'я України», в якому вказав на факти 

невідповідності рішень вказаного міністерства вимогам Указу Президента України. Таким чином, 

комітет «екстраполював» вимоги, що містяться в Указі Президента на підзаконні нормативно-правові 

акти Міністерства охорони здоров 'я України і дав їм своє тлумачення. 
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Тлумачення можна класифікувати і за його об'єктом. Ним може бути або нормативний акт в 

цілому , або його окрема норма. Об'єктом тлумачення може бути не тільки нормативний, але і 

правозастосовчий акт. 

Характерною особливістю тлумачення норм права, що регушоють правовідносини у сфері 

охорони здоров'я є відносно незначний обсяг актів тлумачення Конституційним Судом України, 

судами різних інстанцій загальної юрисдющії, Міністерством охорони здоров'я, Державною 

санітарно-епідеміологічною службою України правових норм nорівняно з нормами, що містяться у 

таких правових інститутах як вибори, державна служба, соціальний захист громадян і, навпаки, 

значний обсяг їх тлумачення науковцями-правознавцями, управлінцR.JVІИ та медиками й навіть їх 

пацієнтами. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЛУМАЧЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ НОРМ 

Збірник статей міжнародної науково-практичної конференид; присвяченої пам'яті професора П. О. Недбайла 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПА ТОЛОГІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ІНСТИТУЦІЙ 

В.Дадак 

Ягеллонський yнiвepcurnern 

(Краків, Польща) 

Головною метою процесу господарювання є задоволення економічних потреб людини. 

Можливості задоволення постійно ~rін.JИвпх потреб є об ' єктивно обмежені в першу чергу через 

обмежені виробничі можJ:rивості . Проб.1е~rа. яка виникає між потребами та можливостями їх 

задоволення, є чинником. який зу~юв.1Ює еконо>vrічний розвиток, адже спонукає до постійного 

збільшення виробничих :;юж.лrвостей через розвиток способів господарювання. Це в свою чергу 

призводить до необхЬності кооперації \rіж учасюІКюш того процесу. З іншого боку дефіцит можливості 

задоволення потреб вюшгає створення регу.1Я11шюrх \Іеханізмів, які уможі:rивлюють відносно 

рівномірну участь в період L-x за:щво.1ення, як також ві;:rносно однаковий тягар дефіциту доступу до 

створеюrх 6.1аг. Реюізалію цих цілей уможшв;1Юють спеціа:Іізовані соціальні інституції, названі 

економічюши інституціями, які стають одни.1v1 з еле:чентів еконо\-rічної системи, що охоплює реальну 

сферу і сферу регуляції. Реальна сфера стосується учасників ринку або суб ' єктів , які здійснюють 

економічну діяльність та споживачів, а також середовища, в якому відбувається ця діяльність. Сфера 

регуляції складається натомість з суб ' єктної частини, в склад якої входять оргаю:r, які реІ}' J1Юють 

економічну діяльність та нормативної частини, яка охоплює загально зобов 'язуючі юридичні оргаю:r, що 

регулюють оборот, корпораційні норІ\Ш та етичні норми, які стосуються економічної діяльності. їхня 

роль полягає у визначенні меж свободи господарювання учасників ринку та його підпорядкуванню в тих 

випадках, коли регуляційні механізми економічного характеру є неуспішиими. 

Патологічні явища можуть мати місце в ділянці всіх елементів, які утворюють економічну 

систему, починаючи від сфери законодавчої діяльності через функціонування економічних інституцій 

(підприємств та органів економічної ад.ІvІіністрації) , аж до поведінки споживачів. Особливо цікавими 

видаються проблеми, пов ' язані із патологією економічних інституцій, які проводять економічну 

діяльність. Адже ці інституції можуть бути простором соціально-патологічних явищ пов'язаних з 

діяльністю осіб, які належать до їх персоналу, як також інших учасників обороту : особливо 

споживачів та контрагентів, які будуть іншими підприємuями. Це обгрунтовує також роль, яку 

економічнІ шституції відіграють в суспільстві. 

Економічні інституції- це вид соціальних інституцій . Ці останні це "утворені з людей та засобів 

елементи суспільної дійсності, які призначені для реалізації конкретних цілей". Вони дають змогу 

•шенам інституцій в соціально апробований спосіб досягати цілей, залучаючи при цьому індивідів в 

конформістську діяльність. Основною ціллю соціальних інституцій є створення умов для 

комплексного задоволення потреб індивідів через реалізацію завдань, які виконуються тими 

інституціями, до яких належить: 

регуляція дій членів інституцій з огляду на їхні цілі ; 

- гарантування тривалості задово:тення потреб ч.1енів колеь.--гивів , незалежно від зміни осіб, які 

їх утворюють або які користуються їхнічн ПОС.'J!ТЮШ; 

інтеграція в .::rі .1Яюrі конкретюrх ко:теь.--гпвів в оперті на вид здійснюваної діяльності або на 

ВИД ПОтреб , які за.:J.ОВО ,1ЬНЯЮТЬСЯ За .J.ОПО~ЮГОЮ інституціЙ. 

Окрім вищезгаданих, еконо'\rічні інституції впконують специфічні завдання, серед яких до 

найсуттєвіших належать: 

отримання доходу внаслідок проведення прибуткової діяльності ; 

оптимізація способів господарювання через еластичну реакцію на потреби ринку; 

задоволення потреб економічних індивідів та індивідів, які ними не є, що становлять 

персонал інституцій; 

© .Цадак 1::3 , 2008 
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- задоволення потреб економічних та неекопомічних колективів внаслідок алокації засобів, 

які походять з діяльності економічної інституції. 

Принцип свободи економічної діяльності дає можливість проводити її в період і формі, обраній 

самими підприємцями. При цьому вона проводиться в переважній більшості при використанні тих 

організаційно-юридичних форм, які становлЯ"Іь колективні суб'єкти. Тими суб'єктами є, як правило, 

торгівельні об'єднання (серед них відкриті, партнерські, з обмеженою відповідальністю , акціонерні 

товариства), державні підприємства, а також спілки та фонди. Всі вони належать до категорій 

економічних інституцій, серед яких можна виділити інституції, які займаються створенням, наданням 

послуг та дистрибуцією товарів і послуг. Вони є організовані як підприємства, проте в обороті мають 

статус підприємців. Різноманітність функцій, які виконують в обороті економічні інституції, 

проявляється в їхній відмінності. При речовому підході економічна інституція - це організація, в 

склад якої входять люди та їхнє обладнання чи устаткування. Атрибутом такої організації є особливий 

вид відносин між складовими елсментаJ\Ш та цілістю, який викликає те , що частини спричиняються до 

розвитку цілості. Згідно з іншим підходом, організація є відкритою соціально-технічною системою, 

цільаво зорієнтованою, яка має визначену структуру (спосіб упор}щь.-ування). Головною рисою таким 

чином трактованої організації є їі реальний характер, адже в ній мо:жна виділити особовий субстрат 

або персонал та субстрат капіталу або речові засоби, які спужать .сця реалізації цілей організації. 

Окрім цього кожна організація є ук.тrадом завдань. з 5rКЮІ пов ' язується організаційний субстрат, або 

система пов 'язаностей між еле-'rентюm організалії (внутрішній аспект) та -'fіж організадією і 

середовищем (зовнішній аспект) . Не ченш важmвою рисою організапії є ідейний субстрат. в сфері 

якого можна виділити сиСТС-'fУ пінностей. які є обов ' язковюш ,:r..LЯ організапії. та rri.:ri . . :ю реюізації 
яюrх організадія була пок.;шкшш. Ці цілі визнач<UОться як й -'rісія . Організапію '>10ЖНа рюглдатп 

ТаКОЖ ЯК СИСТему елементів, ПОВ 'язану З іНШИМИ CИCTeMlli'vlИ, ЯКіJ. СаМа СІСІЦаЄТЬСЯ З nUCИCTe'>l . З 

функціональної перспективи ця система є відносно стабільним укладом, який адаптується до '»Іін:пmих 

умов середовища та яrсий реагує на зміни в сфері самої інституції. Це є можливе завдяки співдії 

підсистем, які творять інституції, до яких належать: підсистема цілей і цінностей, психасоціальна 

підсистема, технічна підсистема, підсистема структури та підсистема управління. Одночасно 

порушення в сфері якоїсь підсистеми мають вплив на функціонування цілої інституції, при чому це не 

мусить бути винятково негативний вплив, адже соціально-патологічні явища оцінені в контексті 

конкретної ситуації можуть також викликати надфующіональні наслідки. 

Ці порушення можуть мати форІVtу соціально-патологічних дій або явищ, або тих, які 

деструктивно впливають на суспільство, які входять в суперечність із загальноприйнятими цінностями 

в даному культурному середовищі. Вони можуть мати місце у сфері внутрішніх відносин, або між 

ещ;ментами інституції та внутрішніми стосунками, серед яюІх можна виділити плоrцину відносин l\flЖ 

інституцією і середовищем та площину відносин між елементами інституції та ії середовищем. 

Ці явища викликають стан, визначений як організаційна патологія. Дефініції організаційних 

патологій в економічЮІХ інституціях, як правило , вИ3начають економічні аспекти. Прикладом є 

дефініція організаційної патології, згідно з якою такою патологією є дисфункція організації, яка не 

дозволяє досягнути реальних, визначених для даної організації і сумісних із суспільним благом цілей, 

у визначеному часі і при наявності конкретних засобів. Ще більше "економічний" характер має 

дефініція, згідно з якою організаційна патологія -- це відносно тривала вада організації, яка викликає 

марнотратство, що переходить межі суспільної толерантності. З кримінологічної перспективи 

організаційною патологією можна назвати відносно тривалий стан дисфункції інституції, який полягає 

в ускладненні або неможливості реалізації соціально апробованих засобів, адекватних дJш цього. Цей 

стан є наслідком соціально-патологічних дій індивідів, а не явищ чи процесів , незалежних від людию1. 

Потім це є стан, описуваний через перевагу впливу індивідів на реалізадію завдань, які економічна 

інституція повинна виконувати в колективі. 

Організаційні патології мть.-уть мати структуральний, функціональний та персона.-тьюпr 

характер. Структуральні патології стосуються неправильної організаційної структури інституції та 

хибних цілей діяльності, визначених нормами і вартостями, обов'я:шовими в інстптуuіі . 

Функціональні патології охоплюють хибні операції та процеси, які вИ3начені нормами, обов ' язкови:_'ш 

в організації, а також неправильний контроль і нагляд над ними. Натомість персона.-тьні пато:югії є 
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пов 'язані із діями осіб, які входять в склад органів інституцій та осіб, які є їхнім персоналом 

середнього і нижчого щабля, в тому •шелі пов'язані також з процесами відбору персоналу та нагляду 

за ним. Вказані аспекти організаційних патологій характеризують організацію, при цьо.му опис 

організаційної патології, яка стосується конкретної ситуації, як правило , буде охоплювати всі три 

аспекти, а динаміка і напрямок змін , а також прояви патології конкретної інситуції будуть мати 

індивідуальний вимір. 

Діяльність економічної інституції, скеронаної на реалізацію цілей, для яких вона була утворена, 

є процесом, під час якого в сфері інституції відбуваються зміни, при цьому випадковість тих змін є 

результатом впливів середовищних елементів всередині інституції та середовища, в якому діяла 

інституція. В сфері цього процесу вирізняються кілька фаз розвитку . До них належать: 

фаза креативності ; 

фаза структуралізації; 

фаза формалізації (централізації); 

фаза координації (децентралізації) ; 

фаза співдії (створення сітки). 

В сфері першої фази ступінь формалізації інституції є відносно невеликий і випливає в першу 

чергу з вимог, які походять з реєстраційних обов 'язків. їх повинні виконувати інституції, які 

проводять економічну дія.ІЬність (прюначення органів, вюначення способу презентації, сфери 

відповід3JІЬності персона:ту). Пато.1огічні явища, які мають місце в тій сфері, пов 'язуються передусім з 

організаційним хаосо . 1, який виникає з невстановленого розподілу ролей та несформованого поділу 

відповід3JІЬності . Поряд із зростанням масштабів інституції появляється небезпека нехтування 

виконуванням обов ' язків через надмірну централізацію інституції, яка призвод1пь до надмірно 

величезного обтяження адміністративними обов'язками осіб, які займають управлінські посади. 

Злочини в тій фазі є, як правило , формальними злочинами, пов 'язаними із недовиконанням публічно

юридичних обов'язків, в основному податкових. Характерним є також те, що в цій сфері персонал 

становлять в першу чергу засновники інституції, які особисто займаються справами фірми і це вони в 

основному можуть бути виконавцями порушень обов 'язків. Це проявляється у нормативній площині, 

адже ст. 585 кодексу торівельних товариств серед суб'єктів злочину дії на шкоду товариства називає 
"осіб , які беруть участь у створенні товариства" . 

Поряд із розвитком інституції, в особливості із зростанням кількості осіб, які становлять її 

персонал , безпосередньо бувають порушені відносини між індивідами. Внаслідок цього виникає 

необхідність визначення організаційної структури та надання важелів управління спеціалізованому 

суб ' єкту , найчастіше з поза неї. Інституція переходить до другої фази розвитку, в яхій має місце 

відокремлення власності від влади та власності від легітимації до "буття в інституції" . З ' являється 

поділ на працедавців і робітників. Це відбувається в реальній площині, внаслідок складностей 

чергових осіб та в сфері свідомості. Це стосується спільників або співвласників, які самі є 

працедавцями, однак через "перебирання" ко!vmетенції іншими спільниками мають переконання про 

відокремленість і займають позицію робітників. Наслідком цього може бути пасивність в сфері 

нагляду над діяльністю інституції, а в крайніх випадках - діяльність на шкоду її інтересам. В цій фазі 

чітко виступає ієрархізація щаблів управління, з надмірним акцентуванням ролі найвищого щабля. 

При ЦЬОJ\1)' є послаблена позиція управлінського персоналу середнього, а особливо нижчого щаблів. 

З' являються злочини менеджерів , які не ототожнюються з інституцією (діяльність на шкоду 

товариства, зловживання довірою) та злочини управлінського персоналу середнього і нижчого щаблів 

(економічна корупція). В цей період з'являються також злочини працівників, або ті, які здійснюються 

складними в інституції особами, що не є власник3.t'\1И підприємства. 

Зростаючі масштаби соціально-патологічних явиш, які викликають кризи в організації, 

змушують інституцію до реакції, яка, як правило, є формалізацією процедур. Вона становить третю 

фазу розвитку інституції. Це полегшує управління, проте одночасно збільшується дистанція між 

партнерами інтеракції (працівниками і управлінським персоналом). Особисті відносини уступають 

місце предметним . Організаційним ефектом є створення норм, які особливо регулюють процедури в 

інституції, що призводить до бюрократизації процесів управління та обмеження активності індивідів, 
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які в крайніх вишщках призводять до паралічу рішень . Намагаючись уникнути резултатів 

господарського ризику, управлінці пробують не приймати рішення, яке виглядає ризиковашш . В 

результаті цього, уникаючи ризику, обмежують розвиток підприємства. Із згаданою фазою 

пов'язується важлива загроза для цілої інституції, адже в зв'язку із поступовим спадО:\І еконо:\rічної 

ефективності послаблюється її позиція на ринку . 

Прагнення до обмеження згаданих :шгроз викликає необхідність дина_мізації інтераЮІії в сфері 

інституції через суб'єктизацію персоналу. Це відбувається на шляху делегування повноважень в сфері 

прийняття економічни,х рішень на нижчі щаблі організаційної структури та пов'язування управ:rіння із 

власністю суб'єкта, яким управляється1 Тим сюv1им інституція переходить до третьої фази. ЯN:І 
характеризується децентралізацією управління, в тому числі також прийняття економічних рішень. 

Внаслідок цього відбувається вивільнення активності в ділянці інституції, що викликає інтенсивне 

:шдоволення позаекономічних потреб, серед яких потреба афіляції, стратифікації, визнання. 

Одночасно така ситуація суттєво покращує економічні результати підприємства, проте створює 

загрозу посиленого зростання злочинів, які здійснюються працівниками і управлінським персоналом 

нижчого щабля, зокрема в тих інституціях, де внутрішній контроль є неефективний. 

Децентралізація управління з метою залучення ширших груп персоналу в діяльність інституції 

викликає обмеження кризи, пов 'язаної із почуттям відокремленості частини осіб, які працюють на 

підприємстві. Внаслідок цього відбувається збільшення креатинності персоналу і задіпня його у 

реалізацію цілей інституції. Проте це може призвести до наступної загро3и, яка полягає у надмірній 

автономії частини складових органі3ації через обмеження ефективності контролю поведінки 

персоналу та процесів, які відбуваються в інституції. З ' являється загроза використовування діяльності 

інституції до отримання вигоди через створення "другого обороту", благодійниками якого є поодинокі 

особи або їхні неформальні групи. Така ситуація створює серйозні загро3и, адже є джерелом: 

неформальних, рівневих пов ' язамостей між персоналом, які базуються на спільних, конкурентних до 

інституції цілях. Це створює вигідні умови для виникнення в ділянці інституції злочинних груп, які 

діють на її шкоду. 

Якшо порівняти фазу формалі3ації та децентралізації, то увага затострюється до того, що в обох 

мають місце чинники, які сприяють злочинності nрацівників. Проте їхній характер є відмінний. У фазі 

формалізації в основному йдеться про наслідки чіткого дотримання незвичайно особливих 

процедурних норм:, яке призводить до деіндивідуалізації індивідів при одночасному дистанціюванні 

nерсоналу від цілей інституції. Занадто формальне, інколи ритуальне дотримання процедур звільняє 

від особистої відповідальності і полегшує нейтралізацію порушення норм. Така СШ}'ація визначається 

як "очищення" інституції. Проте у фазі децентралізації може відбуватися послаблення рівня інтеграції 

інституції внаслідок занадто величезної свободи індивідів при одночасному обмеженні контролю з 

боІ<J інституції. Наслідком цього може бути "нестерильність" або обмеження можливості впливати на 

поведінку індивідів, адже індивіди перестають бути вразливими на імпульси, які походять від 

інституції. В такій ситуації має місце , як правило, розбіжність між цілями індивідів і щлями 

інституцій, при цьому вирішальну переваrу отримує реалізація індивідуальних цілей над цілями 

інституції. 

Наступна, четверта фаза , характеризується збільшенням контролю над діяльністю частини 

інституцій, між іншими, зокрема, повторною централізацією повноважень. Ефектом є Зl\rіцнення 

неформальних груп в сфері інституцій, які захищаються перед відтворення..І\1 індикації повноважень, з 

чим пов'язується протистояння серед персоналу . Це період, який сприяє порушенням, що полягають у 

діях на шкоду інституції, таких як афери, крадіжки, економічна корупція. Адже дії цього виду 

визначаються як "відбирання належного " , шо особшmо легко у випадку фрустрації, викликаної 

обмеженю1м привілеїв працівників. Централізація на почап .... у призводить до збільшення ефективності, 
проте надмірна бюрократизація є суттєвим гальмом у розвитку інституції. Адже збюрократи30вані 

інституції добре функціонують в стабільному і nередбачуваному середовищі. Натомість економічна 

1 .І:З економічних корпораціях Західної Європи та СПІА з 80 років ХХ ст. спостерігається тенденція до зайнятості 
менеджерів найвищого щабля з-посеред осіб, які є значимими акціонерами товариств, ЮіlіМИ управляють. 

Цив. Z. Dach, Мi.kroekoпomia, Krak6w 2003 , s. 110. 
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діяльність характеризується непевністю і циклічними змінами, які спричиняють те, що формальні 

процедури ускладнюють еластичне реагування на зміни середовища інституції. В подальшій 

перспективі, як правило , відбувається криза, яка полягає в поглибленні негативних явищ, описаних 

раніше, а додатково виникає спад ефективності в основній сфері функціонування інституції, якою є 

економічна діяльність . Необхідність оздоровлення цієї ситуації спричиняє розбудову пов'язаностей 

між індивідами, які займають різні позиції в структурі інституції, опертої на критерієві завд;-шня або 

на тому, який полягає у співдії в розв ' язанні конкретних проблем. Внаслідок цього з 'являються 

організаційні зміни, які полегшують вплив ширшого кола осіб на управління інституцією. Через це 

уникають загроз, пов 'язаних із децентра.;-rізацією, характерних для фази формалізації. 

Великі економічні інституції, які складаються із самостійних або відносно самостійних частин, 

виступаючи як корпорації із струпурою на взірець холдингу, є місцем прояву патологічних явищ, які 

мають набагато складніший характер вЬ представлених інституцій. Адже патологічні явища можуть 

стосуватися частини тих інституцій (товариств або залежних підприємств) або цілої структури. 

Специфічниl\r ;:ця дуже розбудованих організацій є явище, назване як "надскладність" організації. 

Воно харЮ\."Теризується пос.шб.-тенюш ідентифікації індивідів з інституцією і заміною її ідентифікацією 

з малою групою . Проб.-теюю основного значення є наявна в таких структурах розбіжність між цілями 

індивідів і ціля-.ш корпорації. Цілі індивідів та інститу ції ніколи повністю не узгоджуються, проте 

додатковою проб,-темою в тому випадь."У є велwшна цілей, <:J.J:Жe з мотиву розбудованої струпу ри 

будуть спільно виступати цілі корпорації з одного боку, натомість з іншого - конкретних підприємств, 

формальних і неформальних груп, які функціонують на підприємствах , та індивідів. Несумісність 

цілей особливо чітко проявляється у випадку міжнародних корпорацій, які здійснюють алокацію 

засобів несумісно із очікуваннями трьох решти категорій . Така ситуація призводить до розбіжності, в 

якій у площині індивідів домінуючу роль відіграють індивідуальні та групові цілі з рівня малих груп. 

В такій ситуації особливого значення набувають неформальні групи, які беруть за основу реалізацію 

цілей індивідів, конкурентних до цілей інституції. Конфлікт між групою та інституцією на цьому фоні, 

як правило , мобілізує членів групи до прийняття позицій, модельованих попередженнями, які 

викликають вороже налаштування щодо інших груп або інституцій. На ескалацію цього конфлікту має 

вплив однаково дійсна суперечність інтересів, як і переконання, що така суперечність має місце. З 

цього погляду в багатьох економічних організаціях згаданий конфлікт є постійно присутній, а 

обгрунтування, яке полегшує раціоналізацію порушень норм, що захищають інтереси інституцій, 

часто є відповідні. 

На кожно :му етапі розвитку інституції з'являються соціально-патологічні порушення, які 

впливають на ії функціонування. Наслідки їх наявності мають дисфункціональний характер. Проте 

чіткіше видимими є також надфункціональні наслідки таких явищ. Після цього запропонований 

• А. Gaberle перелік надфункціональних ефектів патологічних дій можна доповнити інноваційним 

ефектом щодо економічних інстит)'цій. Його суть полягає в тому, що інституція , переходячи наступні 
фази свого розвитку, спрямована до щоразу вищого ступеня формалізації. Проте кожна з тих фаз 

одночасно генерує явища, які настілью1 дисфункціональні, що спричиняють те, що інституція діє 

неефективно з економічного чи організаційного мотивів. З l\•rетою вилучення тих явищ, особливо 

обмеження, відбуваються обов'язково зміни в способі функціонування інституції, які призводять до 

переходу до наступної фази розвитку . Внаслідок цього відбуваються прискорення розвитку в сфері 

наступної фази. Проте, окрі.\1 звільнення від обмежень , та частини чинників , які генерують патологічні 

дії з попередньої фазп . з'яв;rяються нові, які поступово щоразу більше обмежують розвиток інституції. 

Далі відбуваєтьс я наступна криза. яка звілняє інституцію від попередніх чинників , які викликають 

патологічні дії. Циклічність цього процесу впливає на сталий розвиток інституції з організаційного та 

економічного огляду , що як да:rі впливає на розвиток в макросоціальній площині. 

В сфері представленої моделі конкретні фази виявляють різний ступінь загрози наявністю 

соціально-патологічних дій, які вичерпують ознаюr злочину. В ситуації, кomr в межах інституції в 

конкретних фазах виникають сприятливі умови для створення неформальюrх груп, які не беруть до 

уваги обов'язкові норми (нпр. чере3 незадоволення з матеріальної ситуації внаслідок обмеження 

привілеїв) , набагато правдаподібним є перетворення таких груп у злочинні групи. Формал\зація 

процедур та розподіл компетенцій (повноважень - прим. пер.) серед багатьох осіб має обмежуючу 
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запобіжну цінність. Можна справді ускшщнити здійснення злочину, адже не буде можливюr 

порозуміння з особою або особами, співдія яких є необхідною для спричинення конкретного наслідку , 

однак у випадку значної детермінації il ефектом може бути включення в склад групи чергових осіб, 

що часто викликає після себе вищий ступінь зорганізування групи. Тому злочини, екаювані в сфері 

економічних інституцій, часто пов'язуються з участю в організованій злочинній групі (ст. 258 к.к.) , 

хоча не в кожному випадку формулювання такого закиду буде свідчити про прояв організовано] 

злочинності. Окрему категорію становлять злочини, які можуть скоюватися лише членами органів 

інституцій (ст. 585, 586, 588, 592, 594 k.s.l1) або особа..l\Ш, які виконують визначені функції (заснування 

інституції, займання конкретної посади, ліквідація- ст. 585, 586, 588 k.s.h, ст. 296а к.к.). Окрім цього , 

окрему категорію становлять злочини, які можуть здійснюватися всіма особами, що входять в склад 

персоналу інституції (ст. 296 к.к.). 

Очевидно, що переважна більшість дій і процесів , які відбуваються в економічних інституціях, 

не мають соціально-патологічного характеру. Однак з уваги на те, що інституція є місцем постійного 

задоволення потреб, частина яких щодо самих себе є конкурентна, а можливості їх задоволення 

обмежені, то постійні патологічні дії та явища супроводжують функціонування організації. Проте 

одночасно тільки невелика частина з-посеред них - це є ді:і, які стають злочинами. Однак з точки зору 

функціонування економічних інституцій не менш важливу роль, що й злочини, відіграє решта 

соціально-патологічних дій (нпр. недотримання дисципліни праці, праця під впливом алкоголю або 

наркотиків). З одного боку такі діl шкодять інституції, послаблюють її ринкову позицію, з іншого 

впливають на організаційну культуру , спрwшняючи послаблення ідентифікації з цілями інституції. 

Варті уваги дії і процеси, які впливають на порушення виконання завдань інституції, які не 

порушують обов'язкових в ній норм, але які спричиняють, наприклад, хибну організацію інституції. 

Помилки в сфері організаційної структури можуть генерувати соціально-патологічні дії, а в крайніх 

випадках вичерпують ознаки злочинів. В інтересі як інституцій, так і конкретних й членів та цілої 

економічної системи є вилучення цих загроз. Для досягнення позитивних ефектів з цього погляду не є 

необхідними часто складні та дорогі дії, тому що достатніми будуть організаційні або функціональні 

зміни, які обмежують загрозу появи патологічних дій. При цьому слід наголосити, що успішне 

обмеження сфери організаційних патологій в інституції потребує багатоплощиниого впливу. Це 

обмеження передбачає завдання інституції, ії формальної і неформальної структури, а також риси 

організаційної структури. Після цього це не є легкий процес, проте необхідний, якщо завдання 

економічних інституцій мають ефективно виконуватися. 



98 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЛУМАЧЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ НОРМ 

Збірник статей міжнародної науково-практичної конференціІ; присвяченої пам'яті професора П. О. Недбайла 
----------···------~-------~~---------------

ПРИНЦИПИ НАЛЕЖНОГО УРЯДУВАННЯ 

В ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

В.Дерець 

Інститут держ:ави і права імені В.М Корецького НАН України 

(Київ, Україна) 

Раціоналізація внутрішньої організації та функціонування системи органів виконавчої влади 

пов'Я3ана із запровадженням принципів належного урядування в адміністративне законодавство та 

практику діяльності цих органів. 

Як передбачено ч. 2 ст. б Конституції України, органи виконавчої влади здшснюють свої 

повноваження у встанов:rенш; Констнтуціао межах і відповідно до законів України. Організація, 

повноваження і порцок .:Uя:rьності Кабінету Міністрів України, інших центральних та місцевих 

органів виконавчої в::ш.:ш визначаються Конституцією і законами України (ч. 2 ст. 120 Конституції 
України). 

Закон України '·Про Кабінет Міністрів України' ' закріплює серед принципів, на яких 

rрунтується діяіІЬність Кабінету Міністрів України. принцип верховенства права (ч. 1 ст. 3). Ця норма 
базується на нормі ч. 1 ст. 8 Конституції, де закріплено , шо в нашій державі визначається і діє 

принцип верховенства права. 

YpЯ,Ll здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи 

виконавчої влади, Раду міністрів Автономної Республіки Крим та місцеві державні адміністрації, 

спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів (ч. 2 ст. 1 Закону "Про Кабінет Міністрів 
України). Серед принципів діяльності місцевих державних адміністрацій також визначений принцип 

верховенства права (ст. З Закону України "Про місцеві державні адміністрації"). 

Положеннями про центра.ГІьні органи виконавчої влади передбачено , що міністерства та інші 

центральні органи виконавчої влади під час виконання покладених на них завдань взаємодіють з 

іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади. На жа.Jть, ще відсутнє законодавче 

реrулюваню1 повноважень центральних органів виконавчої влади. Саме тому якнайшвидшого 

доопрацювання і прийняття потребує закон про міністерства та інші центральні органи виконавчої 

влади. Відносини місцевих державних адміністрацій з органами виконавчої влади закріплені в Законі 

України "Про місцеві державні адміністрації" (розділ IV). 

Законодавче відображення засад перебування органів виконавчої влади в субординаційних, 

координаційних та реординаційних відносина'Х. між собою потребує вдосконалення. Без належного 

· порядкування управлінських відносин не можна вести мову, наприклад, про відповідність 

(узгодженість) діяльності органів виконавчої влади, що є одним із принципів належного урядування. 

Цей принцип має лежати, зокрема, в основі коордишщійних відносин. Їх специфіка в системі органів 
виконавчої влади полягає в тому , що ці відносини можуть існувати як за наявності підпорядкування 

між органами (коли один орган виконавчої влади підпорядковується іншому), так і за його відсутності 

(наприклад, кошr органи влади спільно здійснюють управління сферами суспільного життя). Принцип 

відповідності (узгодженості) пов 'язаний сюrе з цим видом відносин , адже, на нашу думку, завдяки 

існуванню координаційних відносин органи виконавчої влади мають можшrвість здійснювати 

діяльність взаємно, узгоджено, з метою найбільш ефективної реалізації політики. 

Використання у системі органів виконавчої влади реординаційних відносин сприятиме 

ефективності організації та результативності діяльності цих органів. Нормативно-правове закріплення 

особливостей здійснення реординаційних повноважень органами виконавчої влади сприятиме 

запровадженню принципів належного урядування у вітчизняному законодавстві, :юкрема, таких як 

належне законодавство, ефективність , відповідність (узгодженість). 

"' .Церець 1:3. , 2008 
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Необхідно зазна~ппи, що реординаційні відносини між органами виконавчої влади і 

громадянами мають свої особливості порівняно з реординаційними відносинами, що складаються між 

органами виконавчої влади. Не будь-які відносини за участю громадян і органів виконавчої влади є 

управлінськими. Фактично мова йде про режим стосунків органів влади з громадянами, де громадяни 

починають відігравати "недругорядну" роль. Сама Конституція України закріпила перехід від керівної 

в минулому і домінуючої дотепер ідеології "панування держави" над людиною до нової ідеології 

"служіння держави" інтересам людини. 

Важливе місце у запровадженні принципів належного урядування посідає принцип доступу до 

інформації. Реалізація цього принципу має вагоме значення як у відносинах "орган виконавчої влади

орган виконавчої влади", так і у відносинах "громадянин - орган". Прозорості та ефективності 

діяльності публічної адміністрації повинно сприяти так зване "електронне урядування". 

З метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості 

для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також забезпечення 

гласності, відкритості та прозорості в діяльності цих органів проводяться консультації з 

громадськістю. Проведення таких консультацій повинно також сприяти налагодженню системного 

діалогу органів виконавчої влади і громадськості, підвищенню якості підготовки та прийняття рішень 

з важливих питань державного і суспільного життя з урал'}'ванням думки громадськості, створення 

умов для участі громадян у розробленні проеR-гів таких рішень . 

Консультації з громадськістю прово..:rяться з шпань. шо стосуються суспі:rьно-економічного 

розвитку держави та ЖJrгтєвих інтересів шпроких верств насе:тення . В обов ' язково"rу порЯ..J.Ку 

проводяться консультації з грО'.1<Uськістю шо.:ю : 

проектів нормативно-правових аR!ів, яю стосуються прав. свобо.J 

громадян; 

закоюшх інтересів 

проектів державних регіональних програм економічного, соціального культурного 

розвитку, рішень щодо ходу їх виконання; 

звітів головних розпорядників коштів Державного бюджету України про витрачання 

бюджетних коштів за мину лий рік; 

інформації про роботу Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів 

виконавчої влади. 

Організацію і проведення консультацій з громадськістю забезпечує орган виконавчої влади, 

який безпосередньо готує пропозиції, пов'язані з формуванням та реалізацією державної політики у 

визначеній сфері державного і суспільного розвитку, або виступає головним розробником 

нормативно-правового акта. 

Для координації заходів, пов 'язаних з проведенням консультацій з громадськістю та 

моніторингу врахування громадської думки, при органах виконавчої влади утворюються 

консультативно-дорадчі органи- громадські ради, які діють на підставі положень, що затверджуються 

цими органами. Безпосередньою формою консультацій є публічне громадське обговорення, а 

опосередкованою- вивчення громадської думки. 

Узагальнені дані про результати проведення консультацій з громадськістю та прийняті рішення 

органи виконавчої влади подають відповідним громадським радам. Результати публічного 

обговорення доводяться органом виконавчої влади до відома громадськості шляхом оприлюднення в 

засобах масової інформації з обов'язковим обrрунтуванням прийнятого рішення та відхилення 

альтернативних рішень . Результати проведення консультацій з громадськістю враховуються органом 

виконавчої влади під час прийняття остаточного рішення або в подальшій роботі. 

Отже, запровадженню європейських принципів та стандартів належного урядування в практику 

діяльності органів виконавчої влади сприяткм:е подальше вдосконалення вітчизняного адмі

ністративного законодавства, що пов'язано з необхідністю поглиблення адміністративної реформи. 
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BRAKPRAWA 
DO ODLICZENIA PODATKU NALICZONEGO W PRZYPADKU 

BEZPODSTAWNEGO \VYКAZANIA VAT"' FAKTURZE 

Dr Michalina Duda 

Katolicki Uniwer:,ytet Eubelski Jana Pmvia li 
(Eublin, Polska) 

Z dпiem І styczпia 2008 r. \vclюdzi \V rycie ustawa z dпіа 19 \vrzesпia 2007 r. о zmiaпie ustawy о 
podatkп od toYvar6\v і uslug oraz ustawy о дvrocie osobom fizyczпym пiekt6rycl1 'vydatk6w Z\viqzaпych z 
bнdo\vпictwem mieszkaпiowym [Dz. U. 2007, m 192, poz. 1382]. Na mocy pon')'zszej reg1йacji podatпicy 
V АТ ропоwпіе utraщ prawo do odliczeпia podatkп пaliczoпego wykazaпego \V fakturze dokumeпtujctcej 
transakcj~ zwolпioщ z tego podatku lub пiepodlegajctC<l w og6le opodatko,vaпiu. Zmiaпa ta пiewcttpliwie 
staнon'i zaostrzeпie przepis6w podatkowych і pogarsza sytuacj~ podatпik6w zwi<;:kszajqc ryzyko prowadzoпej 
przez пісh dzialalпosci gospodarczej. Niejedпokrotпie bo>viem podatпicy піе S<l ре,vпі, czy dана traпsakcja 
роwішш zostac przez пісh opodatkovvaнa. Praktyka ostatпicl1 lat vvskazuje r6wпiez, ze kwestia 
OpodatkO\Vaпia пiekt6rycl1 czynпosci (пр. sprzedaZy przedsi~biorst\Va) budzi Wcttpliwosci takze wsr6d 
orgaн6w skarbo,vych. W po,'l-yzszej sytнacji \·varto blizej przyjrzec si~ пowelizowaнyш przepisom. 

* * * 
Uпonno,vaпie \vylctczajqce шozliwosc odliczeпia bezpodstawпie wykazaпego podatkп poja,vilo si~ jпZ 

па grnпcie нstavvy z dпіа 8 styczпia 1993 r. о podatkп od tovvar6\v і пslнg oraz о podatku akcyzon')'Ш [Dz. U. 
1993, ш 11, poz. 50 ze zш.]. W шysl przepis6w tej ustanтy w przypadkп gdy osoba prawпa, jedпostka 
orgaпizacyjпa піешаjqса osobon'osci pravvтпej lпЬ osoba fizyczпa vvysta\vila faktпr<;:, \V kt6rej vvykazala kwott;: 
podatlщ obowiqzaнa byla do jej zaplaty takZe w6wczas, gdy dана sprzedaz піе byla obj~ta obowictzkieш 
podatkowym albo zostala zwolпioнa z podatkп [art. 33 пsta,vy о podatkп od towar6w і uslпg oraz о podatku 
akcyzowym]. Оdrфпа dolegliwosc przewidziaпa byla wobec adresata takiej faktпry. Zgodпie Ьоwіеш z 
przepisarпi kolejпych rozporzqdzen wykoпa\vczycll, podatпik, kt6ry otrzyшal takq faktш~ піе шіаІ prawa do 
obnizeпia podatkп nalezпego oraz zwrotн r6zпicy podatku lпЬ zwrotп podatkп пaliczoпego. 

Uпonnowaпie wylctczajctce mozli\vosc odliczeпia bezpodstюvпie vvykazaпego podatku stalo si~ 

przedrniotem liczпych koпtro\versji zar6wпo w literaturze, jak і \V orzeczпicnvie. Spory wok6l O\Vej reglйacji w 
zпaczпej шierze stдiюwily пast~pstwo tego, ze r6zпie iпterpretovvaнo przepis пakazпjqcy zaplat~ podatkн 

bl~dпie "'Ykazaнego w doklll11eпcie sprzedaZ:y. W qtpliwosci bпdzila przede vvszystkim kwestia, czy obovvтiqzek 

zaplaty "тykazaпej kwoty dotyczyl jedyпie sytпacji, gdy vvтystawioпa faktпra z wykazaпym \V піеj podatkieш 
od~' ierciedlala rzeczywistct sprzedaZ:, czy tez do zaplaty kwoty okresloпej jako podatek zobo,viqzaпy byl kazdy 
podmiot, kt6ry '''ystawil faktш~ - пiezalezпie od tego, czy darш сzушюsс zostala vvykoпaпa. Ostateczпie 
probleш rozstrzygпi~ty zostal \V нchwale NSA z dпіа 22 kwietпia 2002 r. [syпg. akt FPS 2/02, орпЬl. "Moпitor 
Podatko\Y}" 2002лr б, s. 31-35]. Nacze1пy Sctd Admiпistracyjпy пzпаl w6wczas, iz пakaz zaplaty \vykazaпej 
kwoty znajdo" al zastosovvanie jedyпie vYtedy, gdy wystawioпa faktпra dokwneпtovvala bezpodstawпie 

opodatko\vanie podatkieш od tO\Yar6\Y і пslпg сzуппоsсі, kt6ra faktyczпie zostala dоkопана. 

Przyj~cie po"'yzszego staпo,,iskд pro" adzi do 'vпioskн, iZ zakresem aнalizowaпej regulacji byly obj~te 
vvylctczпie takie sytuacje, gdy ''ysta\\ ·ioпa faktпra dokuшeпtovvтala opodatkowaпie podatkieш od towar6\v і 

пslпg rzeczywistej sprzedaZ:y, kt6ra jedпak z H\\agi па S\v6j cl1arakter піе byla w og6le obj~ta obowictzkiem 
podatkowyш lпЬ byla zvvolпioпa od podath.t1 [zob. "~тоk NSA z dпіа 25 wrzesпia 2002 r. , sygп. akt ІП SA 
618/01, орпЬl. "Moпitor Podatko;''Y" 2003, ш -J., s. 30-31]. Podrnioteш wystщviajctcym takq fak~ ш6gl Ьус 
wylqczпie zarejestro,vaпy podatпik VAT, kt6ry naliczyl kwot~ podatkп od czynпosci zwolпioпych lнЬ 

пiepodlegajqcycll opodatko\vaпiu. Na шargiпesie \\'arto dodac, iZ odbiorcy faktнry dokнmeпtпjqcej czy1mosc, 
kt6ra w п:eczywistosci піе zostala zrealizowarш oraz faktпr wystawionej przez podmiot піеuрrаwпіопу do 
\'1-ystawieпia tego rodzajп dоkшпепtп, takZe піе przyslнgiwalo prawo do odliczeпia wykazaнego w takiej 
fakturze podatku- podstaw~ takiego "'Ylctczeпia staпowily jedпak zнреlпіе іnпе przepisy. 

© Dr Місhаlіла Dнda, 2008 
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Kwesti~ charaktem pшvnego regнlacji przewidнj<tcej brak mozliwosci obnizenia podatkн naleznego о 
kwot~ wykazaщ w faktнrze dokнmentнjцcej czynnosc z\volпioщ lнЬ niepodlagqjцc<t opodatkowaniн, 

rozwa:Zyl rб\vniez Trybнnal Koпstytнcyjny w wyrokн z dnia 21 czerwca 2004 r. [sygп. akt SK 22/03, орнЬl. 
"Orzecznictwo ТrуЬнпаlн Koпstytнcyjпego" 2004, nr 6, poz. 59]. W pierwszej kolejпosci ТrуЬнпаl z\vrбcil 
нwag~, iz kontrahent podmiotн wysta\viaj<tcego taki dokнmeпt sprzeda:Zy byl zawsze zobowi<tzaпy do zaplaty 
ceny z zюvartq w niej kwoЩ podatkн. Odbiorca fak:tпry о bezpodstawпym wykazaniн podatkн dowiadywal 
si~ z regпly pбzniej , а пadto istлialy okoliczпosci, ktбre mogly нtrwalic jego bl~dпe przes\viadczenie, ze mial 
do czynienia z podatnikiem V АТ. Sprzedawca byl bowiem zarejestrowany. Tak wi~c о zakazie нzпаnіа 
spelnioпego swiadczenia za podatek паЬуwса do,viadywal si~ przewaznie ро czasie, zazwyczaj \V tokн 
kontroli. Zdaniem Trybnnalн aпalizowana regпlacja przewidy,vala saлkcj~ \VObec odbiorcy faktнry z 
bezpodstawnie wykazan(l kwot<t podatkн. Wynikajqca z niej dolegliwosc polegala па nalozeniп dodatkowego 
ci~zaru materialпego w postaci pozba,vienia podatnika prawa do obпizenia podatkн пalezпego, pomimo tego, 
ze w calosci poniбsl on ci~zar s~·iadczenia "vykazanego w faktпrze. Trybнnal Koпstytucyjny wskazal 
rбwniez, iz O\vo pogorszenie sytпacji adresata faktпry піе wynikalo z tresci пstawy, ale z przepisн 
rozpoщdzeпia, со stano,vilo podsta\v~ do нznania aпalizowanej regпlacji za niekoпstytucyjщ. Podzielaj<tc \V 
pelni staлowisko wyra:lone w powolanym \vyrokн nale:ly Z\vr6ci6 шvag~, iZ пmchomienie przedmiotowej 
dolegliwosci піе пast~powalo w konsebYencji naruszenia przez adresata faktпry пorm prawa podatkowego. 
Nie bylo пawet istotпe, czy podatnik zostal \vpro'~'adzony \V bl<td bez mozli\vosci dowiedzenia si~ о tущ czy 
tez mбgl і po,vinieп wiedziec, ze dana transakcja nie podlega opodatko\vaniнlнb jest zwolпioпa z podatkн. 

Wraz z wejsciem w :Zycie пowych przepis6'" regпluj qcycl1 opodatko\vanie podatkiem od towar6w і 

пslнg zшienil si~ rбwniez sposбb пj~сіа roZ\va:lanej dolegli\YOsci. \V okresie od 1 maja 2004 r. do k01'tca maja 
2005 r. okolicznosci, w ktбrych faktпra lпЬ dokпmeпt celny nie staлo,vily podsta\\1)' do odliczenia podatkп 
пaliczonego , okresloпe byly w przepisach rozporz<tdzenia Ministra Finaпsб\v z dnia 27 kwietnia 2004 r. w 
sprawie wykoпania niektбrych przepisбw пsta\\1)' о podatkп od towarб\v і uslпg [Dz. U. 2004, nr 97, 
poz. 970]. Zgodnie z Щ regulacjq, podatnik nie mial prawa do pomniejszenia podatkп naleznego, zwrotп 
podatkпlпb Z\vrotu podatkп naliczonego, w przypadkн gdy transakcja пdokнmeпtowana faktпщ nie podlegala 
opodatkowaniu, byla zwolпioпa od podatkн, а tak:le \vбwczas gdy faktпra nie dokнmeпtowala zadnej 
faktycznej traпsakcji . Przytoczoпy przepis nie koпstrпowal \Vi~c zakresп saлkcji poprzez odeslanie do 
ппormowania пstawowego, ale bezposrednio wskazy\val, kiedy nie przyslпgiwalo prawo do odliczenia. 

Zasadnicza zmiaпa w koпstrukcji omawiaпej dolegliwosci nast@ila dopiero '"raz z zamieszczeniem 
tworz<tcych .i<t przepisбw \V пstawie о podatkн od towarбw і пslпg [art. 88 пst. За pkt 2 пsta'"Y z dnia 11 
marca 2004 r. о podatku od to,varбw і ushtg, Dz. U. 2004, nr 54, poz. 535 ze zm.]. Zgodnie z obecnie 
obowi(:lzпj<tC'l regп1acjq nie staлowi<t podstawy do obnizeпia podatkп пalezпego oraz z\vrotп rбznicy podatku 
lпЬ z\vrotп podatkп пaliczoпego faktнry dokнmeпtпj<tce traпsakcje niepodlegajqce opodatko\vaniп lпЬ 

zwo nіопе z podatkп. Dodano jedпak zastrzezenie, iz nabywca traci pra\YO do odliczenia bezpodstawnie 
wykazanego podatkнjedynie ~·б~тсzаs, gdy k\vota '"ykazaпa \V fakturze nie zostala uregпlo\vana. Jezeli \Vi~c 
паЬуwса піsсіlпа rzecz \\I)'Sta\vcy faktпry пaleznosci za uj~te "'. fakturze tO\Yai} lпЬ uslпgi, to ша pra\vo do 
odliczenia podatkн пaliczoпego ""·ykazanego '' takiej faktпrze . 

Wprowadzoпe z dniem 1 сzещса 2005 r. zmiany со do zasady пalezy ocenic pozytywnie. Ро 
pierwsze, H\vzgl~dnialy оне wyra:lane \ V doktrynie і orzecznicrn·ie stano,visko, iz przepisy wylqczajqce pra\vo 
do pomniejszenia podatkппaleznego po,vinny 1nie6 rang~ нsta\VO"\-Y'l [zob. А. Bartosiewicz, R. КнЬасkі, VАТ. 
Kmnentarz, Krakб\.Y 2004, s. 790]. Ро drugie, tak sformпlowaпa regпlacja nie bпdzila W<ttpliwosci, ze 
clюdzilo w niej wyl(:lcznie о sytпacje, gdy faktura doknnleпtпje faktycznie dokoпane czynnosci. 

Koпtrowersje moze jedпak budzic przyzllilllie mozliwosci odliczenia podatkп пaliczonego, w 
przypadku gdy odbiorca faktпry пiscil wynikajqcq z niej пalezпosc. Z jedпej stroпy dodany przepis zпacznie 
poprawil sytпacj~ podatnikбw. W praktyce ozпaczal оп Ьоwіещ ze w sytпacji, gdy pojawialy si~ 

w(:ltpli"\-Yosci, czy dапа traпsakcja powinna Ьус opodatko~'ana podatnik mбgl wystawic fakt~ VAT і 

rozliczyc z tego tytнh1 podatek, unikajqc '" ten sposбb ryzyka пiszczenia kwoty tz\v. dodatko\Yego 
zobowiqzania podatkowego. Nabywca mial пatomiast prawo do odliczenia wynikaj(:lcej z faktпry kwoty VAT, 
pod waruпkieщ ze kwota ta zostala zaplacoлa. Z drugiej stroпy nale:Zy podkreslic, ze obo~'iqzпjqca do korica 
2007 r. regпlacja nie jest do konca zgodпa z пormami prawa wspбlпotowego obo\viqzпj<tcego w tym zakresie. 
W mysl przepisбw pra\va europejskiego pra~'O do odliczenia powstaje bowiem z chwil<t powstatlia 
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obowi<tzku podatko\vego wzgl<edeш podatku podlegaj(\:cego odliczeniu [art. 167 і 179 Dyrekt)'\VY 
2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wsp6lпego systeшu podatku od wartosci dodanej, 
Dz. U. L 347 z 11.12.2006]. Decyduj<~:ce znaczenie ша wiyc to, czy z tytulu danej transakcji po,vstal u 
sprzedюvcy obowiqzek podatkowy. Prawo do odliczeпia піе оЬеjпшjе пatoшiast podatku, kt6ry podlega 
zaplacie tylko dlatego, ze zostal bl~dnie 'vykazaпy па faktнrze. R6wniez "'' orzecznict\vie Europejskiego 
Trybнпaht Sprawiedliwosci V\yrazaпe bylo staпowisko , iz prюvo do odliczeнia przyslugнje "''Yl<tcznie w 
stosuпkн do podatktt od wartosci dodaпej пaliczoпego zgodnie z praweш [zob. orzeczeпie ETS z dnia 13 
grudnia 1989 r. w sprawie С-342/87 Genius Holding BV v. Staatssecretaris van Financien , cyt. za J. Martiпi, 
L. Karpiesittk, v:4Tw orzecznich·І' ie Europejskiego Trybunalu Sprmviedliwosci, Warsza\va 2007, s. 643-646]. 

Przyzпaпie pra,va do odliczenia k\voty bezpodstawnie okresloпej jako V АТ, choc пiew<~:tpliwie bardzo 
korzystпe dla podatnik6\Y, пarttsza піе ty lko przepisy prawa \Vsp6lпotowego, ale przede wszystkim sanщ 
koпstrukcj~ podatku od wartosci dodaпej oraz zasady polskiego praw·a podatkowego dotycz<~:ce obo\viqzku 
podatkowego. Brak pra,Ya do оЬпіZепіа podatl.LІ пalezпego oraz zwrotu podatkн па1ісzопеgо , w przypadku 
gdy transakcja ttdokuшeнto\\ ана faktнr4. піе podlega opodatko\vaпiн lнЬ jest z\volniona z podatkн, \vynika 
Ьоwіеш z og6lпycl1 zasad, " ораrсін о kt6re skoпstruo\Yany jest VAT [szerzej zob. А. Bartosiewicz, 
R. КнЬасkі. f,:LfТ. Komentarz , Warsza"a 2007 , s. 784-787]. Poнadto наlе2:у Z\Yr6cic нwag~, iz w polskiш 
systeшie podatko,Yym obow'iqzek podatkow'Y піе jest zalezny od woli osoby, lecz od zakresн podшiotO\Yego і 
przedmiotovYego ustaw'Y podatko\vej. Poddanie siy obo,vi<~:zkowi podatko\veшн, czy to pod wplyweш 
bl~dнego przekoпania, iz jest si<e podatпikieш і z tego powodu spelnia si~ sw,iadczenie, czy tez - w przypadkн 
V АТ - z mysl<t о uzyskaпiн нad\vyzki podatku пaliczonego, піе пюzе przeksztalcic tego swiadczeпia we 
wlasci'vy podatek [zob. wyrok ТК z dпіа 21 czenvca 2004 r., sygп. akt SK 22/03, opubl. "Orzecznictwo 
ТrуЬнпаlн Konstytпcyjnego" 2004, m 6, poz. 59]. Zar6\vno w orzeczпict\Yie, jak і w literaturze ugruntowany 
jest pogl<td, iz podatnik піе шоzе sаш zшienic statпsu podatko,vego czymюsci poprzez bezpodstawne 
wykazaпie \V faktнrze k\VOty podatku. Taka byla zas rzeczyw·ista konsekweпcja przyjycia шo:Zliwosci 
odliczeпia VAT przez odbiorc~ bl~dnie \vysta\vioпej faktury [zob. Т. Michalik, T~:L!T Komentarz. Rok 2007, 
Warsza\Ya 2007, s. 672-673]. 

* * * 
Przys(<tpienie Polski z dпіеш 1 шаjа 2004 r. do Unii Eшopejskiej spowodo,valo zшіап~ w zakresie 

opodatkowania podatkaшi posredniшi. W ramach dostosowywania przepis6\v polskich do uregнlo,val'l 

obo\Vi<tzujqcych w UE uch,valoпa zostala по\vа ustawa о podatku od towar6vY і uslug, а takze поwа, odrфna 
пstawa о podatku akcyzow,yш [ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. о podatkп akcyzo,vyщ Dz. 2004, m 29, poz. 
257]. Polska przyst<trila do wsp61nego systeпш V АТ prqjшнj<~:c nie tylko koнstrttkcje saшego podatkн, ale і 

caly dorobek Koшisji і Rady Europejskiej oraz Eнropejskiego ТrуЬнпаlн Sprawiedliwosci. W zнacz(\:cy 

spos6b rozszerzeniн ulegl \Vi<ec zas6b zr6del prawa odtюsz(\:cycl1 si~ do podatkн od tO\Yai6w і нslug. Nowa 
, jakosc w stoso,vaнiн prawa podatko\vego \\')'nika jedнak przede \Vszystkiш z konieczнosci ochrony prLez 

Pal'lstwa Czloпkowskie flllldaшeпtalпycll zasad fuпkcjoпo\Yaпia V АТ, takich jak: po,vszechнosc 

opodatkowaпia , opodatkowanie kопsшпрсjі, czy przede wszystkiш пeнtralпosc tego podatkн. То w swietle 
OW')'Cl1 zasad po\vim1y Ьус t\vorzoпe і interpreto\Yatle przepisy рrшУа krajowego. Wobec powyzszego wydaje 
si~, ze no\\тelizacja przepis6w dotycz(\:cycl1 odliczania bl~dnie 'vykazaпego podatku \vynika nie tylko z 
dos,viadczeri. zebraпycl1 '' ciqgн ропаd d\v6cl1 lat obo,Yiqzy,vaпia poprzedniej regнlacji , ale przede \vszystkiш 
z potrzeby dokonania popra\\'ek пiezb~dнycl1 dla fнпkcjono\Yania podatkн od towar6w нslug \\'е wsp6lnyш 

systeшie V АТ Podsшпo,;-нjq_c st\Yierdzic пalezy , ze analizowana zшiana jest \vprawdzie niekorzystпa dla 
podatnik6\Y, nie pro,\·adzi jedнak do Z\Y i~kszeпia beZ\vzglydnego роzіошн opodatkowania lecz jest jedynie 
logiczщ koнsekw'eпcjq_ zalozenia. ze pra,,-o do odliczenia шоzе wyнikac WJ'l<tcznie z tycl1 czymюsci , kt6re 
zostaly dоkопапе і kt6re zgodnie z pra\\em podlegaj<t opodatkowaniп. 
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Rozwijajctca si~ gospodarka wolnorynkowa w Republice Ukraiпy oraz kierunek zachodnioeuropejski, 
kt6ry оЬrапо jako deteпninuj<tcy w rozwoju Ukrainy, stal site przyczynq і celem Itiniejszego opracowaлia 
autor6w - praktyk6'v borykaj(!cycll si~ z rzeczywistoscict prawщ w Polsce, а zainteresowaпych podobnie jak 
cala Europa ksztaltem rozwoju pari.stwa і pravva Republiki Ukrainy. Opracovvanie ponizsze ma па celu 
wskazanie Ukrainskim Partnerom rozwiqzail prawпych zaczerpnitetycll z kultury prawnej pari.stw Unii 
Europejskiej , а przede wszystkiш zalozen fonnalпo prawпycl1 realizo,vaпych w Polsce, zmierzaj(!cych do 
нatrakcyjttienia, upowszechnienia і podwyzszenia staпdard6w zadari., kt6rymi obarczone S<t iпstytвcje 

pнbliczne, nie zawsze odpowiednio finansowane і realnie wy\\'iqzuj(!ce site ze swoich zadari. zgodnie z 
oczekiwaniarni obywateli. Opracowanie niniejsze nie jest szczeg6lowq aпaliz<t і koшentarzem zapis6w 
obo,viqZllj(!cej " ' Polsce usta"тy о partnerstvvie pвbliczno prywatпyш z 2005 r., а jedynie wskazaniem na 
problemy natнry pra,vno- fonnalnej , po,vstale w 'vynikвjej stoso\vania oraz spopвlaryzovvaпiem tej fonny w 
sektorze pвbliczno prywatnym Republiki Ukrainy. 

Obowiqzнj(lca w Polsce вstawa z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420) о 

partпerstwie pвbliczno - prywatnyш w pierwotnym zalozeniв miala sht:Zyc realizacji cel6w pвbliczпych przy 
jednoczesnym zaanga:Zowaniu srodk6\v kapitalu prywatnego. Departaшent Polityki Regionalпej Ministerstwa 
Gospodarki і Pracy Rzeczpospolitej Polskiej podпi6sl, iz bez W(!tpienia gl6vvnym celem przyswiecajqcym 
przedsiyЬiorcoшjest optymalizacja wykoпania zadania pвblicznego. Optymalizacja сеlв wydaje site tym bardziej 
atrakcyjna, jezeli zwa:Zyc па fakt, iz jedпostki wykoпвjctce zadania рвЬlісzпе b~dq mogly нczestniczyc w 
r6znego rodzaju przedsi~\vzi~ciacll wykorzystнj(!c do tego w wi~kszosci srodki pochodzqce z sektora 
prywatпego. Uregulowania вstawowe zagadnienia partnersrnтa pнbliczno prawnego maj(l tak:Ze niew(ltpliwie 
wymiar psychologiczno socjologiczny bвrzqcy bariery dotyczqce roli і funkcji administracji w realizacji zadan 
pнblicznycl1 przy вdziale partпer6\\' pryvvatnych (пр.: sektor вshtg medycznych, bвdownictwa socjalnego, 
infrastruktнry drogowe і im1ych нshtg pвblicznycl1 chocia:Zby takicl1jak bвdovva stadion6w). 

Warunkiem koniecznym kt6ry powinien sklaniac do zawierania um6'v о partпerstwie рнЬlісzпо 
prywatпym jest \vykazanie, ро нprzedпiej aпalizie, iz ta fonna przynosi korzysci dla interesu pнblicznego \V 

spos6b zdecydo,vanie przewazaj(!cy do korzysci vvyпikajqcych z irulycl1, dotycl1czas tradycyjnie przyjtetych 
spos·ob6w wykonania okresloпego przedsi~wzi~cia. Atrakcyjnosc tego rodzaju przedsi~\vzi~c polega m.in. na 
tym ze podmiot publiczny (np. szpital, uщd odpo\\·iedzialny za budo\vte і reпo", ·acj te dr6g і шost6>Y) skupia 
swojц щvag~ па "produkcie koncow·yш·' а nie na nakladach і kolejпycl1 etapach okresloпego przedsite,vzi~cia. 
Ponadto przyjmнj(!c spos6b ziпtegro"'aпego podejscia. partner pнbliczny ша dost~p do cennej wiedzy 
partпera prywatnego, niejedпokrotnie " zbogaconej о inno\\ acje і no" е technologie ztnierzajqce do 
rozwictzania okreslonych problem6w Z\\' i qzaпych z іл" estycjq_. oraz srodk6" ' fmansovrych tak w znaczeniн 
ich bezposredniego pozyskiwania od partnera pry" atnego jak rO\\'niez tych о charakterze posredniш 
pochodzqcych z dotacji przekazywaпych przez Uni~ Europej skct. 

Wskazac nale:Zy ze ka:Zda шnowa о partпerstwie pнbliczno prywatпym powirula wyrainie okreslac 
podzial ryzyka pomit::dzy partпer6w, to znaczy ze okreslonym 1yzykiem obcict:Za site ten podtniot, kt6ry nіш 
potrafi najbardziej efektywnie zarzqdzac. Przez umozli,vienie ka:Zdej ze stron rоЬіепіа tego, со potrafi 
najlepiej, нshtgi publiczпe oraz infrastruktнra S<t realizowaпe і dostarczaпe w пajbardziej efekty,vпy 

ekonomicznie spos6b. Gl6wnym сеlеш partnerstwa publiczno prywatпego jest zatem ksztaltowanie taldcl1 
stosнnk6w mitedzy stroпami, аЬу ryzyko poпosila ta stroпa, kt6ra пajlepiej potrafi je koпtrolowac. 

Uzyskaпa w tеп spos6b oplacalпosc polega па uzyskaniu r6wпowagi poшi~dzy jakoscict і сещ. Jako 
przyklad wskazac пale:Zy sytнacjte zwiqzaщ ze sp6lkct po,vstalct w jednej z miejscowosci polozoпej na scianie 
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щchodniej Polski. Sp6lka о kt6rej ШО\Уа jest sp6lkq_ kapitalowq_ ze 100% vvkladem gminy. Do zadari 
przedmiotovvej sp6lki nalezy ochrona zdrowia па terenie po'>'riatu obejmujqcego \V sшніе рі~с gmin. Przejscie 
zada.il w zakresie ochrony zdrowia пastqpilo z powiatu na gmiщ~ w '>''Yniku porozшnienia mittdzy powiatem а 
gшіщ. Ро okolo 2-letniej dzialalпosci sp6lki oraz zdobytym w tym czasie dosvviadczeniп sp6lka jest goto\va 
sprzedac od 60-70% S'>''Oich пdzial6vv prywatnemu podmioto\v і. Po,vyzsze spowodowane jest przede 
'vszystkiш brakieш srodk6w fiпansowycl1 а \V zwiq_zku z pO'>''Yzszyш r6wniez brakiem mozli,vosci rozwoju w 
zakresie podsta\vowym jej dzialalnosci, а mianowicie ocl1roпy zdrowia. Wylaпiajq_ sitt zatem d\va \variaпty: 
Ро pierwsze: brak koncepcji rozvvojп і ро dшgie: brak srodk6w fiпaпsowych. Po,vyzsze detenninпje zatem 
zar6wno '>''01~ Zarzq_du Gmiпy jak і Rady Gmiпy do podj~cia ryzyka zwiqzanego z za\varcieш quasi пшо'vу о 
partllerstwie pпbliczno pry,vatпym. 

Ро odsprzeda:ly пdzial6w gtniпa orcJZ po,viat w tejze sp6lce z нdzialem partnera prywatпego, 

zaanga:lowani sq_ do prowadzenia zadari z zakresu ochrony zdro,via пrieszkaric6w po\viatu, natomiast sp6lka 
\V okresie oznaczonyш w пmо,Уіе zobowiqzana jest do poniesienia naklad6vv finansovvych na rozw6j szpitala 
poprzez tworzenie llO'>''YCh oddzial6'>'', powi~kszanie bazy teclшiczпej, zaopatrzeпie jedпostki w odpovviedni 
faclю\vy persoпel, dost~pnosc do szerszej skali пslпg medyczпych. W przypadku пiezrealizo'>'·ania zapis6w 
пmovvnych, podmioty kt6re nie dopelnil tych zapis6\v пara:la si~ na kary umowпe. Jedпoczesnie zaclюdzi 
пzasadnioпe ryzyko braku mozliwosci zwrotп пaklad6vv poniesioпycl1 przez partuera pнbliczпego. Powyzsze 
przedstawia przykladovve zabezpieczenia umowy о partnerstvvie publiczno prywatnyщ " ' praktyce шogct 
oczywiscie wystqpic іппе formy zabezpieczeri wylonioпe па etapie '>"yrbory partnera prywatпego w toku 
przetargп. 

Wskazac w tym шіеjsсп naleZ)' , ze "oplacalny" nie zawsze jest syпoпimem "tariszego" па 

poszczeg6lnych etapach realizacyjnycl1. Niekiedy dzi~ki wi~kszym пakladomjako Iezпltat dzialania нzyskпje 
si~ bardziej doskonalq_ пslпg~ -со stanowi wartosc пiepoliczalщjedпak "namacalш(. W idealnym prz.ypadkп 
пastqpi zar6wпo obnizenie koszt6w jak і poprawa jakosci, kt6ra niejedпokrotпie rozciq_gпi~ta \V czasie 
skutko,vac b~dzie osiqgni~ciem pozqдaпego сеІп podmiotп publiczпego. 

Celem zobrazo,vania r6zпic w metodach Iealizacji zadari publiczпopravvnych і atrakcyjпosci tych 
IOZ\viqzari metodq z udzialem partuera. prywatпego, wskazac naleZ)' ze realizacja przedsittvvzittcia metod::t 
tradycyjщ wymaga od podmiotп pпbliczпego zapewnieпia calosci sюdk6w fiпansowycl1 potrzebпych do 
realizacji okiesloпego projektu (сеlн) і vvykoпania projektп lub zпalezienia podmiot6vv kt6re 6w pшjekt 
wykoпajq. Туш czasem metoda partпeistwa pнbliczno prywatпego prezeпtнje ziпtegrowaпe podejscie do 
daпego pizedsi~wzi~cia . Wyb6r partnera p.ty\vatnego zwiqzaпy jest z realizacjq_ calego cyklн przedsitt'>''Zittcia 
odciq:Zajqc tym samyш podtniot рпЬlісzпу od ршЬІеш6w jego szczeg6lovvej realizacji. W шшасІ1 partueistwa 
publiczпo prywatпego , partner p.tyvvatпy zobowi<tzaпy jest "obslнzyC" caly cykl projektowy і zapewrric 
realizacjy pnedsi~'vzittcia па poziomie і wedlпg standard6w okresloпycl1 \V ншоwіе о partnerstwie рнЬlісzпо 
pry\vatпyш. Pami~tac пaleZ)' wi~c , аЬу zadania, odpo,viedzialпosc і \vszystkie ryzyka podmiotн prywatпego 
szczeg61ovvo opisac \V uшowie о partпerstwie рнЬlісzпо pry\vatпyш. 

СеІеш dopelnienia tешаtн Oiaz шajq_c па шvadze niek\vestioпo\vaлy fakt, ze Repнblika Ukrainy jako 
deшokratyczпe paйstvyo о duZ)'ш poteпcjale roZ\vojп, tiaktowane jest па r6vvпi z іnнуші paristwarni Епюру 
Zachodniej. niпiejszyш '~·skazac naleZ)' takZe staнo,visko Komisji Eнropejskiej zпajdujq_ce zi6dlo w takicl1 
aktach jak mittdzy іппуrnі: Guidelines for Successful Public-Private Pшtnersl1ips, opublikowaпy vv шаІсн 
2003 r., G1·eek Paper оп Public-Private Pшtnerships Lmv оп Public Contratcs and Concessions, COJvf (2004) 
327 jinal, oraz Decision of Eurostat 1812004. 

Wyzej wskazane publikatory Unii Europejskiej \\' skazпj<t \\'Ytyczne dotyczqce нdanego partпerst\va 
рнЬlісzпо pry,vatnego, \Vaшnk6\v і standard6w za\vierania kontiakt6w pнbliczнyclr і koпcesji oiaz wplywп 
pizedsi~wziyc tурп partпerstwa рпЬlісzпо pry,Yatпego па dlug і deficyt publiczпy. Wedle ich postanowiei1 
partпeistwo рнЬlісzпо prywatпe шоzпа нZllac za пdane gdy zаре,vпіопа zostaje kонkшепсjа, zabezpieczoнy 

jest iпteres publiczпy , zachowaпa jest pelna sp6jпosc z pnepisami dotyczq_cyшi рошосу parist,va, 
zdefiniowany jest \vlasci'vy роzіош graпtн Uesli \Yyst~pнje) oraz zdefiпio\vaнo odpowiednie cele і gvvaшпcje 
пajbardziej optyшalпego sposobп 'vykoщstania srodk6\v. Nie bez zпaczenia pozostaje takze orzeczenie 
Eпropejskiego ТrуЬппаlн Sprawiedliwosci z dnia 24 lipca 2003 r., " ' sprawie Altшark Traпs GшЬН, \V 

kt6ryш okresloпo przeslanki, kt6rycl1 spelnienie zape,Ynia iz podшioty prywatнe 'vykoннjq_ce okresloпe 
zadaнia (dostarczajцce нslugi og6lпego iпteresп publiczпego) піе sц beпeficjeпtatni рошосу publiczпej vv 
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rozuшieniu obowiqШjqcych przepis6w. Ko1nisja Europejska dodatkovvo zadeklarowala \YSparcie dla panstw 
czlonkowskicl1 шаjцсе na celu шaksyшalizacj~ wykorzystania zasob6\v Funduszy Unijnych poprzez 
aktywizacj~ prywatnych zr6del finansovvania. 

Majctc na uwadze po\\'yzsze stwierdzic nale:i:y, ze stosowanie fonnuly partnerst\va pнbliczno 

prywatnego nie stoi vV sprzecznosci z Traktatarni Unijnyшi przez со sprzyja шozlivvosci absorpcji srodk6vY 
struktшalnych Unii Eшopejskiej, przez panstwa czlonkowskie і wykorzystanie ich do szybszego 
likwidowania luki cy,vilizacyjnej і vvyr6wnywania pozionш fOZ\YOju \V ramacl1 Unii Eшopejskiej . 

Powszechnie jest Ьо,vіеш wiadonю, ze \vsp6lfinaпsowanie ze srodk6w шlijnych okreslonycl1 iiщestycji 

uzaleZnione jest od posiadania okreslonych srodk6w wlasnych, kt6re z udzialeш partnera PfY\Yatnego ulamтiq_ 

і przyspieszq_ realizacj~ zanlierzonego сеlн publiczпego. 

Oшavviajctc zagadnienie uш6w о partnerstwie publiczпo prywatnyш nale:i:y wskazac, ze strony takiej 
uшowy povYinny jasno zdefiniowac na сzуш polegajq_ korzysci dla stron takiej uшо\\у. Nie шоZпа bo\Yiem 
zapoпlinac ze przedsiфiorcy prywatni dziala.itt w celu osiqgni~cia zysku і natшtt ich nie jest upra,vianie 
dzialalнosci deficytowej pro publico bono. Jasne wi~c powinno Ьус, ze strona publiczna osiqga okreslone 
korzysci dla interesu publicznego, а strona prywatna шozliwosc нzyskania okreslonego dochodн lнЬ 

okreslone po:i:ytki. Umowa о partnerstwie publiczno pry,vatпym oparta jest па CY\\'ilnoprawnyш rozunlieniu 
tego poj~cia, odr6znia .i<t zas od innych um6vY szczeg6lny cel, dla kt6rego zostaje zawierana, oraz szczeg6le 
zasady podzialu ryzyk zwi<~czanych z jej za\varciem oraz wykonanieш. 

Wskazac vY tуш шiejscu nale:i:y па znaczq_cy fakt, kt6ry ша istotne znaczenie nie tylko dla podnliotu 
prywatnego ale przede wszystkiш partnera publicznego. Ot6z zarzq_dzajctcyш і bezposrednio narazonyш na 
e\ventualne skutki odpowiedzialnosci pra,vnej jest organ pнbliczny. Uшowa о partnerstwie publiczno 
prywatnyш slu:i:y Ьоwіеш realizacji сеlн pнblicznego, za kt6ry odpovviada 6w organ рнЬlісzпу, zar6wno 
przed organami wyzszego szczebla, jak r6vvniez za skutki nienalezytego 'vykonania swiadczonych нslug w 
raшach partnerst\Ya pнbliczno prywatnego. Wydaje si~, iz wlasnie ten ostatni eleшent powodнje, ze w Polsce 
ропlішо dнzego zainteresowania partпerstweш publiczno pry\vatnyш, w okresie prac nad tq нstawa -
szczeg6lnie przedstawicieli jednostek sanюrzctdп terytorialnego - wszechobecnie dostrzegany jest brak 
post~pн \\" rzeczyн·istyш realizowaniн zalozen нstawy. 6,v fakt шоzе Ьус spowodowany vvcttpliwosciюni со 
do kiemnkн vvykladni partnerst\va publiczпo prywatпego ш.іn. takinli jak: 

1. powaznynli \-V(ttpliwoscianli \V przednliocie przepro\vadzenia analizy ryzyk przez podnliot publiczny 
а nieodzownie powiq_zany z realizacjq_ przedsi~wzi~cia pнbliczno - prywatnego. Powyzsze podyktowaпe jest 
fakteш, iz w chwili dokonywania przedmiotowej analizy, tak naprawd~ nie wiadomo w jakim stopniu b~dzie 
zaangazowany pod1niot prywatny і czy w og6le b~dzie. 

2. na нwag~ zaslugнje r6wniez spos6b przekazania nlinistrowi wlasciweшu do spraw finans6w 
pнblicznycl1 zalozen \vymaganych do pozyskania jego zgody па zastoso,vanie partnerst\-va pнbliczno 

pry\~atnego w sytнacji gdy nie zostal wyloniony partner pry\-vatny па podsta\vie przetargн, со шliemozliwia 
vvykoпanie niezb~dnych analiz jesli chodzj о mel}10I}'czny cel ill\vestycji. 

3. brak precyzyjпego okreslenia а wla5ci\vie \vzajemnego przenikania si~ poj~c со nale:i:y 
zakwalifikowac do zadania pнblicznego , со do uslug pнblicznych а " koncн со dokladnie nale:i:y rozшniec 
pod роj~сіеш mteresн pнblicznego . 

Podsшnowuj<~cc stwierdzic nale:i:y, 2:е dzialaj<~cca " ' Ешоріе Zachodniej wyzej opisana fonna 
wsp6ldzialania podnliot6w pнblicznych і prywatnych, spelпia swojq_ fнnkcj~ z po:i:ytkieш dla wszystkich 
podnliot6w z niq_ zwiq_zanych. Polskie l!Sta\-vodawst\VO regнlнjq_ce t~ fonn~ pozyskiwania srodk6vv 
fiпansowych dla cel6w pнblicznych nie jest doskonale і wyшaga gТll!1townej nowelizacji. Мішо to aнtorzy 
referatн stojct na stanowiskн, ze fonna \Vsp6lpracy pнbliczno prywatnej jest dоЬщ drogct reperacji szeroko 
rozuinianycl1 нslнg, do kt6rych powolany jest samoщd і panstwo. Вус шоzе Ukrainscy Partпerzy r6wпiez 
zainteresнjq_ si~ tq fonщ prawщ і пauczeni doswiadczenianli і bl~dюni polskich rozwi<~czail legislacyjnych 
zbudujq bardziej precyzyjna ustaw~ regulнjqCq zagadnienie partnerstwa publiczno prywatnego. 
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АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ: 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

Л Кисіль 

Інститут держави і права імені В. !vf Корецького НАН України 

(Київ, Украіна) 

Одним із основних положень адміністративної реформи є необхідність реформування 

адміністративного законодавства . І це не випадково . Адже ця галузь публічного права органічно і 

нерозривно пов ' язана з внкошшчою вл1дою й інститута,\ш дерЖJ:Івного управління . Саме його норми 

поКJПІкані забезпечити становлення і розвиток демократичю1х відносин між громадянином і ап<tратом 

управління. 

Для України ці питання стали особливо актуальни:ми, оскільки більшість процедурних 

елементів відносин органів влади з громадянами або не регулюються законодавством взагалі , або ж 

pery люються перевюкно підзакониями нормативними актами. 
Першою спробою змінити ситуацію на краше став Закон України "Про звернення громадян" від 

2 жовтня 1996 р. Стаття l цього Закону передбачає наступні види звернень громадян: заява, 

клопотання , зауваження, пропозиція, скарга . 

Окрі1"' Закону України "Про звернення громадян", процедура подачі і розгляду звернень 

гром;щян та їхнього особистого прийому органами публічного управліmІЯ регламентується також 

чиселью1ми розрізненими підзаконними нормативними акта,,ш, обумовленими відомчою специфікою 

органів, які їх видали, що істотно ускладнює реалізацію права громадян на звернення й ефективне 

:щійснення адміністративних процедур. Цими актами є : Інструкція про порядок розгляду пропозицій, 

:шяв і скарг на організацію особистого приймання громадян у Держбуді України; Положення про 

порядок розгляду звернень та організацію особистого прийому громадян в органах Державної 

контрольно-ревізійної служби; Положення про порядок роботи зі звернеННЯNШ громадян і організацію 

їх особистого прийому у системі :МВС України ; Інструкція про порядок розгляду звернень та 

особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, в уст<іНовах та організаціях, які 

належать до сфери його управління ; Інструкція з діловодства в органах Державної виконавчої служби; 

Положення про порядок розгляду звернень громадян в органах державної податкової служби Україюt ; 

Інструкція про порядок приймання, реєстрації, обліку та розгляду в підрозділах податкової .міліції 

заяв , повідомлень та іншої інформації про злочини; Інструкція про порядок розгляду звернень 

громадян, їх особистого прийо11rу в Міністерстві охорони навколишнього природного середовища; 

Інструкція про організацію розгляду звернень громадян та проведення особистого прийому громадян 

у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України та багато інших. 

Проб.-:rе~ш ро звитку адміністративно-процедурного законодавства в Україні ускладнюється ще й 

тим, що , по-перше , деякі з вишезгаданих нормативних актів навіть не були опубліковані у провідних 

юридични.."l вид<іННЯХ. По-друге, наведені нормативні акти містять певні особливості щодо розгляду , 

реєстрації, зберігання та інших процедур стосовно звернень громадян, які не завжди можна вважати 

доцільними та обгрунтоваюL\Ш . Так, Положення про порядок розгляду звернень та організацію 

особистого прийому гро:-.Іа:urн в органах Державної контрольно-ревізійної служби в Україні дає 

визначення звернеfПІЯ, яке не збігається з основним визначенням пропозиції (зауваження) , заяви 

(клопотання) , скарги за ЗаконО.\! України ·лро звернення громадян" від 2 жовтня 1996 р. , що є 

неприпустимим у правозастосуванні . 

Пункт 8.8 Положення про порядок роботи зі зверненнями громадян і організації їх особистого 
прийому в системі МВС України вказує: "В особистому прийомі громадян можуть брати участь їхні 

представники , повноважеfПІЯ яких а(tюр~пені в установленому законом порядку . Особам, які не 

перебувають у родинних або юридично значущих відиосинах з ocoбaJvtИ , що з'явилися на особистий 

прийом, забороняється перебувати у пршніщенні, де він проводиться." 

~ Кисіль JJ ., 2008 
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Пункт 4.7 Інструкції про порядок розгляду звернень та особистого прийому громадян у 

Міністерстві юстиції України, в установах та організаціях, що наJІежать до сфери його управління, 

визначає: "Попередній запис на особистий прийом до Міністра юстиції, його перших заступників, 

заступиюсів здійснюється посадовими особами Управління розгляду звернень та прийому громадян 

Міністерства юстиції України і закінчується не пізніш ніж за 5 днів до календарної дати прийому". 

Вбачається, що причиною такої "самодіяльності" органів виконавчої влади у вимогах щодо 

розгляду, реєстрації, зберігання звернень громадян є те, що Закон України "Про звернення громадян" від 

2 жовтня 1996 р. містить дуже маJю процедурних норм. Принциповим недоліком цього Закону є також 
те, що він затrшає поза увагою звернення юридичних осіб, що є цілком логічним, з огляду на його назву . 

З іншого боку, цей Закон поширює свою дію на розгляд звернень не лише органами державної влади та 

місцевого самоврядування, а й підприємствами, установами та організаціями різних форм власності, 

засобами масової інформації. Цей методологічний недолік має спадковий характер, адже в основі Закону 

лежить ще Указ Президії Верховної Ради СРСР "Про порядок розгляду пропозицій, заяв і скарг 

громадян" від 12 квітня 1968 року. Але якщо порядок розгляду звернень громадян хоч якось 

регламентований, то процедура втручання держави в права Td законні інтереси приватних осіб майже не 

регулюються на законодавчоJVrу рівні. Ті підзаконні нормативні акти, які існують у цій царині, 

характеризуються переважно обвинувальним ухи.тюм і не беруть до уваги їх прав. 

Зважаючи на викладене , Концепція аюrіністративної реформи передбачила прийняття 

законодавчого акту про адміністративну проце;:rуру,- Ащ.Іі.ністративно-процедурного кодексу. 

Порівняльний аналіз проекту Адміністративно-процедурного кодексу та Закону України "Про 

звернення громадян" дає можливість зробити висновок про те, що проект Кодексу на відміну від 

згаданого Закону значно розширив кола осіб, які мають право на подання звернення. Адже 

застосований у ньому термін "особа" (статті 2, 23) включає не лише громадян України, іноземців та 
осіб без громадянства, які досягтr повноліття і не визнані судом недієздатними, а також до досягнення 

цього віку у справах з приводу публічно-правових відносин, у яких вони відповідно до законодавства 

можуть брати участь, - але й юридичних осіб, в тoJVry числі іноземних, які є правоздатними та 

дієздатними згідно з Цивільним кодексом України. 

Аналіз правових положень згаданого проекту Кодексу та Закону України "Про звернення 

громадян" дозволяє зробити висновок також про те, що дані акти мають різні предмети правиваги 

регулювання. Зокрема, як зазначено у Преамбулі, Закон має на меті забезпечити громадянам України 

передбачену статтею 38 Конституції України можmrвість участі в управлінні державними і 

громадськими справами, впливу на поліпшення роботи органів державної влади і wсцевого 

самоврядування, підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності через надання їм 

права вносити пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) та скарги. Тобто , предметом правового 

реrулювання Закону України "Про звернення громадян" є процедури розгляду звернень грш.юдян. Однак, 

цим процедурам бракує повноти, послідовності і відкритості, не забезпечується ефективний механізм 

розгляду та прийняття рішень, а звернення громадян розглядаються лише як одна із форм участі 

громадян в управлінні державою - у вузько!'.rу розус\1інні , з акцентом на пріоритетності захисту 

громадських інтересів, при ігноруванні особистих інтересів конкретного громадянина . А.те ж у ст. З 

Конституції зазначається, що головюrм обов 'язко~1 держави є утвер.=rження і забезпечення прав і свобод 

людини. Практично це означає, що Закон Україюr ·лро звернення грощt:uш" , хоча й приймався після 

набуття чинності Конституції України, однак не вUповЦає вІшогюr Основного Закону. 

Предмето.1v1 правового регулювання проекту .4д.міністратuвно-процедурного кодексу є, згідно із 

статтею 12, адміністративні процедури - визначений законодавством порядок адміністративного 

провадження по справах, які розглядаються органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування, їх посадовими та службовими особами щодо забезпечення реалізації та захисту прав і 

законних інтересів конкретної фізичної або юридичної особи, а також викониння ними визначених 

законом обов' язків. Такий підхід дозволить істотно обмежити прояви бюрократизму 

адміністративної тягаюши зі сторони державюrх службовців. 

Відрізняються проект Адміністративно-процедурного кодексу і Закон "Про звернення 

громадян" також сферою іх застосування. Як вже зазначалось, звернення, згідно із статтею 1 Закону 
"Про звернення громадян", можуть подаватися до органів державної влади (законодавчої, виконавчої 
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Збірник статей міжнародної науково-практичної конференціі; присвячено!' пам'яті професора П. О. Недбайла 

та судової), місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій 

незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх 

функціональних обов 'язків. Проект Кодексу залишає поза увагою засоби масової інформації, 

об ' єднання громадян, органи законодавчої і судової влади, підприємства, установи і організації 

колективної та приватної форм власності і поширюються лише на органи виконавчої влади, органи 

місцевого самоврядування та їх посадових і службовюс осіб. Дія цього Кодексу поширюється на 

діяльність інших державних органів, а також підприємств, установ, організацій, їх посадових і 

службових осіб , інших суб'єктів, які згідно із законом уповноважені здійснювати владні управлінські 

(виконавчі та розпорядчі) функції, в тому числі на виконання делегованих повноважень, щодо 

забезпечення реалізації та ихисту прав особи, а також виконання нею визначених законом обов'язків . 

Що стосується винятків із сфери дії Закону "Про :шернення громадян" та проекту Кодексу, то 

обидва вони (ст. 12 Закону, ст. 1.3 проекту Кодексу) не поширюються на порядок розгляду заяв і 

скарг, встановлений кримінально-процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством 

і законодавством про захист економічної конкуренції. 

На нашу ду!Іllі"}' , правомірно вести мову ще про два винятки із сфери дії Закону "Про звернення 

громадян". І хоча вони чітко не сфор.нульовані у статті 12 цього Закону, опосередковано це викладено 
у частині 11 ст. 1 ("Військовослужбовці , працівники органів внутрішніх справ і державної безпеки 

мають право подавати звернення , які Ні! стuсуютьс>t іх службової діяльності") та ст. 11 ('одержані 
об'єднаннями громадян звернення із зауваженнями і пропозиціями щодо їх діяльності розглядаються 

цими об 'єданнями та їх органами відповідно до статут ів uб 'єднан ь"). Власне це означає, що 

згаданий вище Закон, як і проект Кодексу (ст. 1.3) не поширюється на порядок розгляду звернень, Ію

перLие, громадян, які перебувають із уповноваженим суб ' єктом у службових відносинах, 

урегульованих спеціальними нормативно-правовими актами про дисципліну. Єдине, що вирізняє в 

цьому плані Закон "Про звернення громадян" і проект Кодексу - це те, що Закон усю різноманітність 

:шщаних вище службових відносин обмежує службовими відносина.\Ш, які виникають лише у сфері 

військової служби, органів внутрішніх справ і державної безпеки. А проект Кодексу веде мову про 

с.:тужбові відносини, що виникають у зв 'язку із проходженням публічної служби - державної служби, 

у тому числі дипломатичної і військової, а також служби в органах місцевого самоврядування. По

друге, Закон "Про звернення громадян" і проект Кодексу не поширюється на відносини, якими 

регулюються питання діяльності об ' єднань гро~шдян. 

Окрім переліченого , дія проекту Кодексу, на відміну від Закону "Про звернення громадян" , не 

поширюється також на відносини, що виникають під час здійснення органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами діяльності щодо ро:1гляду 

звернень фізичних та юридичних осіб, що містять пропозиції, поради, рекомендації щодо повноважень 

та організації дія.Тhності органів виконавчої влади, органів місцевого са.l\1оврядування, їх посадових та 

службових осіб , а також щодо врегулювання суспільних відносин, удосконалення законодавства та не 

стосуються суб ' єю·ивних прав особи , виконання нею своїх обов 'язків ; здійснення виконавчого 

провадження, нотаріа.ТhюLх дій . 

Розглядаючи співвідношення проекту Адміністративно-процедурного кодексу і Закону "Про 

звернення громадян", варто звернути увагу на застосований у них понятійний апарат. 

Закон "Про звернення громадян" практично обмежується лише визначенням поняття 

"звернення громадян" та різновидів звернень - викладених у письмовій чи усній формі пропозицій 

(зауважень) , заяв (клопотань) та скарг (ст. 3). 

Понятійний апарат проеь."Т}' Кодексу має, на нашу думку, більш чітку і логічну структуру , 

виходячи з наступних міркувань : 1) оскіJТhКИ фізичні та юридичні особи з метою вирішення фактичних 

обставин з питать їх життєдіяльності звертаються до органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових і службових осіб, то важливого значення набуває, насамперед 

визначення у Проекті Кодексу понять "адміністративна справа" та "адміністративний орган"; 2) чітко 
визначені підстави для порушення провадження по адміністративній справі -- подання заяви чи скарги, 
ініціатива уповноваженого суб ' єкта; 3) логічно вибудований порядок просування послідовних дій, -
"процедурна дія, бездіяльність" - "адміністративна процедура" - "провадження по індивідуальній 

адміністративній справі" , - спрямованих на досягнення конкретного юридичного резуль тату -
прийняття процедурного рішення, адміністративного акту чи рішення за скаргою. 
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Суттєвою правовою новелою проекту Адміністративно-процедурного кодексу, на відміну від 

Закону України "Про звернення громадян" є уніфікований виклад у ст. 6-21 основних принципів 
здійснення адміністративних процедур . Поряд із традиційними принципами адміністративного 

процесу - законності, гласності, об'єктивності, рівності перед законом, підконтрольності - важливого 

значення набуває закріплення проектом Кодексу таких нових принципів, як: верховенство права; 

презумпція правомірності дій та вимог особи звернення; гарантування правового захисту; 

використання повноважень з належною метою; неупередженість адміністративного органу і його 

добросовісність, розсудливість; пропорційність; ефективність; гарантування права особи на участь в 

адміністративному провадженні. 

Ще однією правовою новелою у проекті Адміністративно-процедурного кодексу є закріплення 

поняття адміністративної послуги (ст. 2.6) -прийняття на підставі закону за зверненням конкретної 
фізичної або юридичної особи адміністративного акту, спрямованого на реалізацію та захист її прав і 

законних інтересів та/або на виконання особою визначених законом обов'язків (отримання дозволу 

(ліцензії), сертифікату, посвідчення, інших документів, проведення реєстрації тощо). Таке 

нововведення пов' язане з тІLм:, що сучасне розуl\rіння демократичної держави полягає у тоІVrу, що не 

громадяни служать державі, а вона є організацією на службі у суспільства. Це означає, що держава не 

управляє громадянами, а надає їм управлінські послуги, тобто вчиняє різноманітні дії, спрямовані на 

утворення умов для реалізації громадянами своїх прав та свобод. Ознака "адміністративності", по

перше, вказує на суб'єкт, який надає такі послуги- адміністрацію , адміністративні органи; по-друге, 

характеризує владно-публічну природу діяльності щодо надання цих послуг. А у поняття "послуги" 

вкладається зміст щодо діяльності із задоволення певних потреб особи; здійснюється ця діяльність за 

ініціативою особи на її прохання. 

Підсумовуючи викладене, зазначимо, що прийняття Адміністративно-процедурного кодексу 

надасть додаткові гарантії захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ 

"АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС" І 

"АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРОВАДЖЕННЯ" 

З. Кісіль 

Львівський державний університет внутрішніх справ 

(Львів, Украіна) 

Адміністративний процес налеЖІПь до одює1 з малодосліджених проблем науки 

адміністративного права, оскільки тривалий час йому не приділялося достатньої уваги. Починаючи з 

1960 року роблять спроби розкрити поняття адміністративного процесу та його структури. Це пов'язано 
з тим, що в спеціальній юридичній літературі дедалі ширше почали використовувати термінологію , яку 

застосовували переважно лише в працях з кримінального і цивільного процесів. Йдеться передусім про 
такі поняття як · 'процес" і "прова:rження", точне визначення змісту яких необхідне тому, що є різні 

думки про їх співві.:rnошення . В а.:r.чіністративно-правовій літературі відомі два погляди щодо поняття 

адміністративного процесу: його розг.1Я.Jають у вузько~~- і широкому розумінні. 

Пре.Jставники ву зького розуУІіпня а.J.шюстративного процесу , яке дістало назву 

"юрисдикційної канцепціГ , розглядають адміністративюІй процес як юрисдикційну діяльність органів 

державного управління, що має своїм завданням лише вирішення спорів та застосування у випадку 

необхідності заходів адміністративного примусу , тобто адміністративний процес трактується 

аналогічно до судового процесу. Найширше цю концепцію розвинула Н.Г. Саліщева. Спочатку вона 

була прихильником широкого розуміння адміністративного процесу, проте згодом дійшла висновку, 

що розширене тлумачення адміністративного процесу не є доцільним, оскільки при цьому 

організаційна діяльність апарату замінюється адміністративним процесом, що може привести до 

ототожнення цих двох явищ. Автор визначає адміністративний процес як "регламентовану законом 

діяльність по вирішенню спорів, що виникають між сторонами адміністративних правовідносин, які не 

перебувають між собою у відносинах службового підпорядкування, а також у застосуванні зах:одів 

адміністративного примусу" . Н.Г. Саліщева розмежовує поняття "адміністративний процес" та 

"адміністративне провадження" , визначаючи адміністративний процес як вужче поняття порівняно з 

провадженням, а його зміст прирівнює до понять "цивільний процес" і "кримінальний процес". 

Адміністративне провадження, на думку Н.Г. Саліщевої, охоплює всі сторони діяльності 

державного апарату, починаючи від підготовки і видання актів управління і закінчуючи матеріально

технічними діями. Воно охоплює широке коло суспільних відносин у сфері державного управління і за 

своїм змістом може бути поділене на три ВІщи: а) провадження, пов'язане із здійсненням завдань 

внутрішньої організації апарату управління; б) провадження, що опосередковує взаємовідносини 

даного державного органу з іншими державними органами, установами, підприємствами, які не 

входять в його систему; в) провадження у справах , пов 'язаних з відносинаl\1И між громадянами чи 

громадськими організаціями та виконавчо-розпорядчими органами. Різниця між процесом і 

провадженням полягає також у тому , що провадження регулюється за допомогою організаційних 

норм, які становлять певну групу норм матеріального адміністративного права. 

Подібних позицій додержуються М.І. Піскотін, В.С. Тадевосян, А.А. Мельніков, А.А. Дьомін . 

А.Ю. Якімов також розглядає адміністративний процес як юрисдикційну діяльність, однак зазначає, 

що адміністративно-юрисдикційний процес - це сукупність юридичних дій, що торкаються ро:юrnду і 

вирішення справ про ад;мjністративні правопорушення, а адміністративно-юрисдикційне провадження 

- це нормативно встановленюІ порядок і форми здійснення вказаних дій, а також юридичні форми 

результатів відповідних процесуалью1х дій. 

Більш правомірною видається думка Г.І. Петрова, С.С. Студенікіна, Ю.М. Козлова, 

Ц.А. Ямпольської, В.М. Манохіна, А. Є. Лунєва, АЛ. Коренєва, В.І. Попової, Д.Н. Бахраха, 

В.Д. Сорокіна, які розглядають адміністративний процес як державну виконавчо-розпорядчу 

діяльність у вирішенні будь-яких індивідуальних, а не лише юрисдикційних справ. 

© Кісіль З , 2008 
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Г.І. Петров та В.Д. Сорокін визначають адміністративний процес як уреrульований правом 

порядок вирішення індивідуально-конкрепrnх справ у сфері державного управління виконавчими і 

розпорядчими органами державної влади, а в передбачених законом випадках та іншими державними 

й суспільними органами, як діяльність у ході здійснення якої виникають суспільні відносини, що 

регуmоються нормами адміністративно-процесуального права. 

На думку АЛ. Коренєва, ад.тv1іністративний процес - це діяльність, що полягає в реалізації 

повноважень щодо здійснення фующій державного управління і застосуванню норм матеріального 

адміністративного права, яка проходить в порядку і форма.'і:, встановлених законодавством. 

Д.Н. Ба.'і:рах вважає, що адміністративний процес стоїть в ряду з такими юридичними 

процесами, як кримінальний, цивільний, законодавчий. З одного боку він є видом юридичного 

процесу , тому йому притаманні всі його ознаки, проте з іншого - це вид управлінської діяльності з 

такими властивостями: 1) він являє собою різновид владної діяльності суб'єктів виконавчої влади, у 

TOllfY числі суддів, коли вони розглядають справи про адміністративні правопорушення, та прокурорів; 

2) він спрямований на вирішення певних управлінських справ, досягнення юридичних результатів; 

З) він уреrульований нормами адміністративного права. Особливість адміністративного права, як 

галузі, полягає в тому, що в ній співіснують матеріальні і процесуальні норми. Завдяки останнім 

управлінські процедури, реалізація виконавчої влади набувають більшої визначеності, науковості, 

стають більш демократичними. Отже, процес регуmовання сприяє підвищенню ефективності владної 

діяльності. Державній адміністрації, за Д.Н. Бахрахом, доводиться використовувати владні 

повноваження під час вирішення найрізноманітніших справ. 

Зведення адміністративного процесу тільки до юрисдикційної діяльності органів держави приво

дить до з<шеречення застосування процесуальної форми в діяльності інших органів держави. У поширен

ні процесуальної форми треба бачити ії збагачення за рахунок ширшого охоплення, тобто, зберігаючи 

свої традІЩійні властивості, процесуальна форма збагачується і набуває більшої цінності, оскільки 

використовується не лише в юрисдикційній, але й в інших сфера." державно-правової діяльності. 

Отже, заслуговує підтримки позиція тих учених, які вважають, що адміністративний процес 

складається з ряду проваджень. Звідси можна вивести і співвідношення між цими поняттЯlІІи - процес 

та провадження співвідносяться як загальне й особливе. Провадження - це частина процесу, а процес 

сукупність проваджень. Адміністративний процес це вреrульована адміністративно-

процесуальними нормами правоустановча і правозастосовча діяльність органів виконавчої влади, а в 

передбачених законом випадках інших державних органів та посадових осіб по реалізації норм 

адміністративного права й вирішенню індивідуально-конкретних справ. Водночас постають питання 

про структуру ад.чіністративного процесу ; види проваджень, які входять до нього; критерії для 

об' єднання певних справ у провадження . 
·• 

Вченими вислов.>Іені різні д}'· ~rюr шодо к:тасифікації а::щіністративних проваджень . Перша спроба 

класифікації була зроблена Н.Г. Са:тішевою. проте вона не ~1а.1а пі.:иршооr. оскілки білшість критиків 

вважає, що авторка не дотрІllІrува..шсь при:ншmу оності :~>.-рІrтерію к.тасифікаuій : в одному випадку вид 

провадження виділено залежно від органу його з.:rі:йснення. напрпк.тад провадження у нотаріальних 

органах; в іншому - залежно від характеру справ, зокрбщ провадження по податкових справах. Разом з 

цим ця класифікація стала підrрунтям для подюrьmого дослідження цієї проблеми. В.Д.Сорокін зробив 

спробу знайти єдиний критерій для класифікації, який би дав змоrу об'єднати різні види справ по групах. 

Зокрема, він писав: "Критерієм, що дає можливість згрупувати однорідні індивідуально-конкретні 

справи, які становлять предмет відповідного виду адміністративного провадження, є характер 

індивідуально-конкретних справ. Під характером слід розуміти комплекс суттєвіших ознак, притаманних 

даній групі справ, які потребують у зв' юку з цим специфічної процедури вирішення". 

На думку В.А. Юсупува, критерієм класифікації адміністративних проваджень доцільно обрати 

характер функцій управління. 

Як бачимо, виявлення критерію диференціації адміністративних проваджень становить певні 

складнощі. Це пов'язано з тим, що багато теоретичних аспектів цього виду процесуальної діяльності 

не розроблено. Утруднює вирішення питання й широке коло адміністративно-процесуальної 

діяльності, яка охопmоє всі сфери державного управління, а це, своєю чергою, породжує велику 
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кількість адміністративних проваджень. Тому використання лише одного критерію для класифікації 

бу де недостатньо, щоб створити оптимальну систему адміністративних проваджень. Повний перелік 

провиджень практично неможливий, оскільки практика державно-управлінської діяльності спричиняє 

появу все нових видів проваджень. Тільки останніми роками з'явилися такі підвиди проваджень як 

одержання громадянами субсидій; по ліцензуванню діяльності підприємств; оформленню спеціальних 

економічних зон та ін. Кожне з них має специфічні ознаки, які зумовлені характером справи, правовим 

статусом суб ' єктів, що беруть участь у процесі, особливостями правовідносин тощо. Незаперечним є 

поділ видів адміністративного процесу на три групи: процес адміністративної правотворчості; 

оперативно-розпорядчий процес та адміністративно-юрисдикційний. До цих груп входять різні види 

проваджень. 

Суттєвим недоліком під чис дослідження проблеми адміністративного провадження є те, що не 

зроблено спроб розкрити зміст поняття "провадження". На підставі дослідженої мною літератури та 

окремих думок учених, можна вивести таке визначення адміністративного провадження. 

Адміністративне провадження- це чистини адміністративного процесу , що об'єднує групу однорідних 

процесуаJтьних правові;щосин , які відрізняються предметною характеристикою, для розгляду і 

вирішення яюrх встанов:-тена певна проце.:rура. шо завершується оформленням отриманих результатів 

у відповідних .:rоr..·у:\Іента.'.: . 

Проб.Іе:\Іа структ-ури ад:\Ііністратпвного процесу на сьогодні є актуальним питанням, оскільки 

наслідком недостатнього теоретичного .:rослUження є неврегу.-тьованість на законодавчому рівні, а це 

в свою чергу породжує суперечливі думки і дискусії. Чітке визначення структури адміністративного 

процесу є необхідною передумовою кодифікації адміністративно-процесуального права. 
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W krajach о dlugiej tradycji demokratycznej , zadania panstwa naleZ:1ce do sfery dostarczania 
obywatelom uslug pпblicznych, administracja pпbliczna realizпje we \vsp6lpracy z organizacjami 
pozarzq_doV\'Ymi stanowiq_cymi trzeci, obok pпblicznego і pry>vatnego, sektor spoleczeilstwa obywatelskiego. 
Realizacja zadю1 administracji publicznej , kt6rej cz~sciq_ jest saшorzq_d terytorialny, implikuje koniecznosc 
wsp6lpracy z organizacjarni pozarzq_do,rymi w przedmiocie dostarczюna obywatelom пslug publicznycl1. 
Koniecznosc ta wynika z idei spoleczenstwa ob)'V\'atelskiego, kt6ra w odlnesieniп do sposob6\v realizacji 
zadail pпblicznych zaklada kierowanie si~ zasadq_ pomocniczosci. Wame jest zateш istnienie mechanizшu 
przekazywania organizacjom pozaщdo\:v-ym zadari publicznych, kt6re organizacje te mogq_ skutecznie і 

efekty\vnie wykonywac, nie pozba,viajq_c wladz publicznycl1 odpo,:v-iedzialnosci za icl1 realizacj~. 

Podstawowym aktem prawnym regпlпjqcyш wsp6lprac~ jednostek samorzctdu terytorialnego z 
organizacjann pozarzq_dowymi jest пstawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. о dzialalnosci po2:ytkп pпblicznego і о 
wolontariacie (Dz. U. 2003, Nr 96, poz. 873 ze zm. , okreslana dalej \V skr6cie jako: UDPPW). Ustю.va 
nalo2:yla obowictzek \vsp6lpracy terytorialnie і przedmiotowo wla5ciwych organ6\v adпnnistracji publicznej z 
organizacjюru pozarzq_dowynn, okreslila zasady і formy wsp6lpracy mi~tdzysektorovvej (art. 5 ust. 1 і 2), 
wskazala obszary tej vvsp6lpracy (art. 4) oraz ujednolicila spos6b przekazywaпia dotacji па realizacj<:: zadail 
publicznych przez organizacje pozarzq_do\ve (art. 5 пst. 4). W пstawie ро raz pierwszy w spos6b pelny 
systemowy uregпlowano, kogo nale2:y пznac za organizacj<:: pozarzq_dowq_ (art. З пst. 2). 

Zasada pomocniczosci 

Zasada pomoci1iczosci, zwana takze zasadct sпbsydianюsci, jest naczelщ zasadct dotycщcct vvsp6lpracy 
samoгщdu terytorialnego z organizacjann pozarzq_dowynn, dlatego tez \vskazane wydaje si~t przedstawienie 
jej vv szerszym kontekscie. 

Zr6dla zasady subsydiarnosci lezq_ w ХІХ- wiecznej mySli politycznej oraz spolecznej nапсе Kosciola 
katolickiego. Zasada poшocniczosci nie та definicji legalnej. Najwi~tcej miejsca poswit;:ca jej clmescijailska 
naпka spoleczna. Dokпmenty nauki spolecznej Kosciola пmieszczajq_ zasad~t pomocniczosci wsr6d tzw. zasad 
ladп spolecznego. Zgodnie z tymi dokшnentami, zasada pomoci1iczosci oznacza mit;:dzy іШІуті to, ze 
jednostkom і struktшom spolecznyш po\vimю si~t pozostawiac шozliwie jak najwi~tcej spraw, kt6re mogq_ one 
sallle roZ\viqzac, а stmktury wyzsze po'v'·inny zajmovvac sit;: ty lko tущ czego nie sct w stanie wykonac struktпry 
nizsze і jednostki. Zostalo to dobitnie srn,ierdzone przez papieza Ріпsа ХІ w encyklice О odnm11ieniu ustmju 
spolecznego, zwa11ej takZe odjej pienvszych sl6\Y Quadragesimo anno, z dnia 15 шаjа 1931 rokп. 

Zasada poшocniczosci jпz dюvno przestala stano\vic istotny eleшent \rylq_cznie katolickiej naпki 
spolecznej. Przyjшo,vana w doktrynie prawa publicznego - naj\vczes11iej vv latacl1 siedemdziesicttycll 
ХХ wiekп w orzecznictwie I1ien1ieckiego Trybunalu Konstytпcyjnego ' " odniesieniп do sfery рошосу 
spolecznej - >ryst~tpuje obecnie jako zasada pra\vna zar6wno " ' niekt6rych konstytпcjacl1 (пр. \V konstytucji 
RFN, Konstytucji RP oraz od 2001 r. \V konstytпcji Wlocl1.), jak і \V podsta\\'0\\)'Ch aktacl1 Unii Europ~jskiej , 

poczynajq_c od Traktatu z Maastricht (Traktatu о Unii Europejskiej) z 1992 r. 

Zasada sпbsydiamosci stanowi normatywne uzasad11ienie podllliotowosci organizacji pozarzctdowych 
oraz koncepcji ich wsp6lpracy z administracjct рпЬlісzщ. 

© Mgr Bartosz Kus, 2008 



114 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЛУМАЧЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ НОРМ 

Збірник статей міжнародно)" науково-практичної конференціі; присвячено! пам 'яті професора П. О. Недбайла 

Mozna vvyr6Znic dwa aspekty zasady pomocniczosci: 

- aspekt negatywny: wladza \V og6le, а pari.stwo w szczeg6lnosci nie powinno przeszkadzac osobom 
lub gшpom spolecznym w podejшo\vaniu icl1 \vlasnych dzialюi; 

- aspekt pozytywny: kazda wladza po,vinna pobudzac, podtrzyшywac, а ostatecznie w razie potrzeby 
uzupelпiac \Yysilki tych podшiot6w, kt6re nie S<t sainoyvystarczalпe. 

Polski ustrojodawca nie poЦi<tl saшodzielпej р1"6Ьу zdefiпio\Yania poj~cia "poшocniczosci". Przepisy 
Konstytucji піе dostarczaj<t пatoшiast 2:adпych pl"zeslanek, аЬу twiet"dzic, iz oшawiana instytucja ша w ршwіе 
polskim inne znaczeпie niz pl"zypisy\vane powszechnie vv nauce. W rezнltacie Koпstytucja RP odsyla 
posl"ednio do ustalonego vv doktl")'nie юzuшienia ошаwіавеj zasady - sfonnulo\VaJlego \V spolecznym 
naнczaniu Kosciola katolickiego і pпej~tego рпеz niektбl"e koвstytucje ошz doklllllenty mi~dzynaюdowe, 

np. wspomniane juz ftmdamentalne dokumenty Unii Eшopejskiej, czy Europejska Karta Samorzqdu 
Terytorialnego. 

Rozншienie zasady pomocпiczosci zostalo zawarte w uzasadвieniu do projektн ust.ayvy о dzialalnosci 
po:iytku publicznego і о wolontariacie. Znalazly si~ tam nast~pujctce slovva: "W mysl zasady ponюcniczosci 
pl"zy suwel"ennosci stroв ol"gany adrninistracji publiczвej , t"espektujцc odl"~bпosc і suwel"emюsc 

zorgaвizo\Yanycll \VSp6lnot obywateli, uznajq_ ich pravvo do sanюdzielnego definiowania і rozwiq_zywania 
problem6vv, w tym nalezqcych takze do sfel")' zadari. publicznych і w takim zahesie wsp6lpracuj<t z tуші 
organizacjюni, а takZe vvspieraj~ ich dzialalвosc oraz umozli\viajct reali7дcj~ zadюi publicznych na zasadach і 
\V fonnie okl"esloвych vv projektowanej ustawie". 

Subsydiarnosc jest zasad<t podziah1 \vladzy od dohl do g61")'. Postuluje опа, ze nigdy піе пalezy 

powiel"zac jedпostce wi~kszej tego, со moze zrobic r6vvnie \vydajnie, jednostka пшiejsza. Ozпacza to, iz 
jedпostki wi~ksze dzialajq yvylqcznie \V dziedziпacl1, w kt6l")'clt ich wielkosc daje іш przewag~ паd 

jedпostkarni mniejszyшi \V postaci efektywпego dzialania. 

lstotq zasady subsydiarnosci jest zateш dq:Zenie do jak пajbardziej racjonalпego podzialн wladzy 
poшi~dzy poszczeg6lne szczeble jej stmktlll"J', w ораrсін о kl")'teriнm efektywпosci. 

Z dшgiej stroпy, zasada pomocniczosci пaklada па spoleczпosci yvyzszego п~dн, " ' tуш pюist\vo , 

obowiqzek нdzielania wsparcia, w6wczas gdy pюblemy pпe"'Y:lszajq_ koшpetencje шniejszych \vsp6lпot . 

Takie rozншienie zasady poшocniczosci pozostaje w koвflikcie z koвcepcjq pari.stwa minimalпego, zgodnie z 
kt6rq zadania shlzb pнbliczпych, zvvlaszcza w sfeпe spolecznej, zostajq ograniczone do шіnішшn. 

W odniesieniн do iпstytнcji samorzqdн tel")'torialnego zasada sнbsydiamosci oznacza, ze wlasnie na 
rzecz tego szczebla po\vinieп Ьус рпеkаzапу jak пajwi~kszy zakres zadan pнbliczпycl1 і r6wпoczesnie 

srodk6'v odpo\Yiednich do ich efekty\Ynego '"'У koпywania. Zasada sнbsydiamosci sprzyj а realizacji 
podsta\YO"ego celu jakim jest dla ka:Zdej jedпostki saшorzqdu tel")'torialпego "')'kопуwавіе zadan 
publiczпych па rzecz mieszkaiic6\Y daпego obszaru. 

Przedsta\\'ione U\Yagi poz,valajq na yvyciqgni~cie wnioskн stwierdzajqcego, ze zasada pomocniczosci 
stanowi jedщ z zasad okreslajq_cycl1 istot~ saшorzqdu tel")'torialnego. Wyznacza tez miejsce і rol~ organizacji 
pozarzqdoyvych w paiist\Yie. Zgodnie z t<t zasadq_ orgarlizacje pozarщdo\ve po\Yinny Ьус 1"6vvпorz~dпym 
partnerem adшinistracji publicznej " \Yykoпywaniu zadaii publiczпych. 

Pozostale zasady wspolpracy 

W uzasadnieniн do projektu ustю,·y о clziala/nosci po:iytku publicznego і о 1volontшiacie zпalazlo si~ 
takZe "')'jasnierlie zпaczenia pozostalycl1 zasad regulujqcych wsp6lprac~ organizacji pozarzqdo,,yych z 
organarni samorzqdu tel")'torialпego. Моzпа odnalezc tam odпiesienia do zasad: suwel"emюsci stron, 
partпerstwa, efektywnosci ошz jawпosci. Poпadto art. 5 нst . 2 UDPPW povvoluje si~ па zasad~ uczciwej 
kопkшепсjі. 

Zasada suwerennosci stron 

Okl"eslenie sшverennosci stron stanowi eleшent podanego "'J'ZCJ opisu zasady pomocniczosci, 
zawartego w uzasadnierliu do projektt1 UDPPW. Suwerennosc stron slu:Zy Ьо,vіеш realizacji sнbsydiamosci. 
Clюdzi tн wlas11ie о owo respektowanie od~bпosci і sнwerennosci zorganizowaвycll \vsp6lпot obywateli 
przez orgaпy adшinistracji pнblicznej , а takze о uzпanie przez te Ot"gaпy ршwа do samodzielпego 

definio\vania і rozwiqzywania problem6w tyc1tze \Ysp6lпot, '" tуш пale:Zqcycl1 takZe do sfel")' zadan 
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publicznycl1. Sшverennosc stron шvidacznia si~ takze we wspбlpracy vvsponшianych wspбlnot obywateli і 

organбw administracji publicznej , а tak.Ze wspieraniu przez te organy dzialalnosci і шnozliwianiu realizжji 
zadari publicznych przez zorganizowane \vspбlнoty obywateli, na zasadacl1 і \V formie okreslonej \V ustawie. 

Zasada partnerstwa 

Zgodnie z zasadq partnerstwa organizacje pozarzqdowe, na zasadach і w formach okreslonych w 
UDPPW oraz w trybie okreslonym w odrфнych przepisach, uczestnicщ w identyfiko\vaniu і definio\vaniu 
problemбw, ktбrych rozwiqzywanie stanowi przedmiot zadan publiczнych, \V wypracovvywaniu sposobOV\' 
wykony\vюlia zadari publiczнych przez wlasci\vy organ administracji publicznej, а takze \V wykony"'aniu 
tych zadю1. 

Zasada efektywnosci 

Zasad<t efekty,vнosci organy administracji publicznej posmgujq si~ przy zlecюliн zadari publicznycl1 
do realizacji organizacjom pozarzqdowym. Zasada ta polega na dokonaniн przez organ administracji 
publicznej wybom najefektywniejszego sposobн 'vykorzystania srodk6"'' pнblicznych, przy czym dokonнjqcy 
tego wybom organ zobowiqzany zostal do przestrzegania zasad uczci\vej konkнrencji oraz zaclю\vania 
\vymogбw okreslonych w art. 33 і art. 35 ust. 3 нstawy о jinansach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 249, 
poz. 2104). 

W mysl art. 33 нst. 1 нstawy о jinansach publicznych "pra\vo realizacji zadari finaнsowanych ze 
srodkбw publicznych przysmguje ogбlowi podmiotб,v , chyba ze нstawy stano,vi<t inaczej." Ust. 2 tego 
samego artykulн stanowi natomiast, iz: "podmiot wnioskujqcy о przyznanie srodkбvv pнblicznych na 
realizacj~ \vyodr~btlionego zadюlia powitlien przedstawic ofert~ \vykoпania zgodnie z zasadюni нczciwej 
konkнrencji, gwaraнtнjqctt wykonanie zadania w sposбb efekty,vny, oszcz~dny і termiнowy". 

Wedmg art. 35 ust. 3 tejze usta\vy \vydatki publiczne powinny Ьус dokoнy,vaнe: 

1) w sposбb celowy і oszcz~dнy, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektбw z danych 
nakladбw; 

2) w sposбb umozli\viajttcy tenninowtt realizacj~ zadari; 

3) w wysokosci і terminach wynikajttcycll z wczestliej zaci~ni~tych zobo,vittzari. 

Zasada ja1vnosci 

Віощс pod нwag~ zasad~ jшvnosci, organy admiпistracji publicznej udost~pniajq wspбlpracujqcyш z 
nіші orgailizacjom pozarzqdOW)'Ш informacje О zanriaracl1, celach і srodkacl1 przeznaczoпych na realizacj~ 
zadail publicznych, w kt6rycl1 mozli\va jest wspбlpraca z tymi organizacjarni oraz о kosztach juz 
realizowanych zadan publicznych \V tym zakresie przez jednostki podlegle orgaпom administracji publicznej 
lнЬ nadzorowane przez te organy, wraz z infomшcjq о sposobie obliczania tycl1 kosztбvv, tak аЬу mozliwe 
bylo ich porбwпanie z kosztarni realizacji analogiczнych zadari przez i1me iпstytпcje і osoby. 

Jednym z instmmentб\v пpнbliczniania infonnacji powinien Ьус Biпletyn Informacji Pнblicznej (ВІР), 

czyli нrz~dowy pпblikator teleinfonnatyczпy, skladajttCY si~ z пjednoliconego systemu stron w sieci 
infonnatycznej. ВІР zostal stworzony \V сеlп povvszechnego пdost~pniania infonnacji publicznej. Art. 13 
ust. 3 UDPPW stanowi wprost о tуш, iz ogloszenia konkнrsбw adresowanych do orgюlizacji pozarzqdowych 
winпy Ьус oglaszane w zaleznosci od rodzaju zadania \V ВІР oraz w dziennikн о zasi~gu ogбlnopolskim lub 
lokalnyш, а takze w siedzibie organп administracji pпblicznej \V miejscп przeznaczonym na zюnieszczanie 
ogloszel'l. 

Zasada пczciwej konkurencji 

Zasada пczciwej konkurencji nie zostala wprost zdefiniowana w UDPPW, ani w powoly\\'any<n 
пzasadnieniп do projektн tej пstшvy. Oprбcz wymienienia tej zasady w art. 5 пst. 2 UDPPW, poj~ciem tym 
opemje kilka im1ych aktбw prawnych, пр. нstawa о swobodzie dzialalnosci gospodarczej z dnia 2 lipca 
2004 r.(Dz. U. 2004, Nr 173, poz. 1807), ktбrej art. 17 stanowi, iz "przedsiфiorca W)'koпuje dzialalnosc 
gospodarczq na zasadach пczciwej konkurencji і poszaпowania dobrych obyczajбw oraz sh1szпycl1 interesб"· 

koпsшnentбw". Uczciwa koпkпrencjajest tн wobec tego jedщ z zasad dzialania przedsi~biorcy. 

Terminem tym posmguje si~ r6V\1пiez пstawa о jinansach publicznych " ' art. 33 ust. 2. Zaden z ty h 
aktбw prawnych піе zawiera natomiast definicji zasady uczciwej konkнreпcji. 
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Pomocne w ustaleniп tresci tej zasady nюgi~_ okazac si't przepisy пsta'vy о Zlvalczaniu nieuczciwej 
konkumщi (Dz. U. 2003 , Nr 153, poz. 1503). Art. З пst. l tej пstawy zawiera bowiem definicj't czynu 
nieuczcivvej konkurencji. Zgodnie z tresciq_ tego przepisu czynem takimjest dzialaпie sprzeczпe z prawemlпb 
dobrymi obyczajaшi, jezeli zagraZ:a lub пarusza interes innego przedsiфiorcy lпЬ klieпta. Ust. 2 tego artykulu 
za,viera otwarty katalog czyn6w nieпczci,vej konkшeпcji, а wsr6d nicll takie jak: \vprowadzajqce w blqd 
оzпасzепіе przedsiфiorstw·a, naklaпiaпie do rozwiqzaпia lпЬ niбvykonania umo,;vy, nasladownictwo 
produkt6vv, przekupstwo osoby pelniq_cej fuпkcj~ publiczщ. 

А contmrio пczciwa konkшeпcja polega па dzialaniп zgodпym z prawemlпb dobryшi obyczajaшi, nie 
zagrazaji~_cyш lнЬ nie пaruszajqcym iпteresп i1mycll podmiot6,v. 

Podsumowanie 

Podsшпow·нjqc nale:Zy snvierdzic, ze istnienie zasad wsp6lpracy oraz ich sprecyzowanie w 
po,vszeclшie obo,viqzпjqcycll aktacll pra\YПycll staпo\vi czyшlik sprzyjajqcy wsp6lpracy adnlinistracji 
samorzqdowej z orgaпizacj ami pozarzqdo,Yymi. 

PrzedstavYione wтzej zasady z uw agi na malq precyzyjnosc majq_jednak raczej cllarakter postнlatywпy 
niz obligatoryjny . Podj~cie pr6by sprecyzo\\rania icl1 zвaczenia moze przyczynic si't do lepszego ich 
rozшnienia oraz bardziej po,vszecllлego stoso,~·aпia . 
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Головною метою європейського законодавства в частині розвитку економічних та фінансових 

відносин є встановлення спільного ринку на засадах конкуренції ОдниІІ'І із перших і найважливіших 

кроків організації ринку, який би був максимально наближеним до ринкових механізмів кожної із 

держав- його 'шенів, є уніфікація законодавства. При цьо:иу важливо було не спричинити погіршення 

конкурентних умов, а забезпечити вільне просування товарів та послуг. 

Конвенція ЄС містить дві етапі, які дають підставу для уніфікації норм податкового права в 

державах-сторонах цієї конвенції. Стапя 99 і 100 Конвенції дають підстави для видання директив, які 
мають за мету зближення законодавчих, виконавчих та адміністративних норм права країн-членів ЄС, які 

мають безпосередній вплив на вс.;тановлення та функціонування спільного ринку . Безпосередньою метою 

таких змін було скасування оподаткування і.11шорту та звільнення експорту в обороті між країнами-членами 

ЄС. Відтак Європейська Комісія прийняла рішення про заміну колишніх податків з обороrу , які мають 

характер податків кумулятивних (накопичувальних) багатофазових- одним податком на додану вартість. 

Такий податок є найбільш нейтральним, охоплює всі стадії виготовлення продукції та продажу, в тому 

числі продаж у роздріб. Таке розв 'язання передбачає найбільш оптимальну схему оподаткування та суми 

надходжень до бюджету. неза;тежно вЦ довжшш ланцюга продукції та дистрибуції. 

Рекомендацію щодо гармонізації норм права Країн-Членів ЄС щодо уніфікації законодавства з 

приводу встановлення та механізму сплати нового податку , а також основні категорії щодо нього 

містить Перша Дирекrива Ради (67/227/ЕЕС). Друга Директива Ради (67/228/ЕЕС), яку пізніше 

замінила Шоста Директива (77 /3 88/ЕЕС), описувала структуру системи V АТ (податку на додану 
вартість) а також його основні елементи, такі як предмет та суб'єкт оподатк-ування, ставки подитку , 

податкові пільги, порядок відшкодування ПДВ тощо. 

Шоста директива від 17 травня 1977 року внесла більш детальні дефініції, в тому числі місце та 
момент утворення податкового обов'язку, а також особливі процедури оподаткування. Метою 

регулювання було запобігти таким явищам як уникнення оподаткування, а також усунути подвійне 

оподаткування, оскільки ці явища суперечать ідеології спільного ринку. Введено також спеціальну 

засаДу оподаткування землеробів. 

Наступним важливим етапом розбудови спільного ринку було прийняття Восьмої Директиви 

Ради від 6 грудня 1979 року (79/1072/ЕЕС) , в якій визначено засади відшкодування податку VAT (на 
додану вартість) платниками податків, що знаходяться/є зареєстровані в іншій країні-члені ЄС ніж 

країна, в якій здійснено витрати. Необхідність такого нововведення бу.-ю обу~ювлено положенням 

Шостої Директиви, якою передбачалось, що місцем оподат1.·ування могла бути інша країна ніж країна 

місцезнаходження шштника податків, а платником- по1.'Упець товару , або послуги. 

Подальший розвиток інтеграційних процесів у господарській діяльності відповідних суб' єктів 

країн-членів ЄС вимагав подолання розбіжностей правового реr;·.ЖJвання, що в результаті повинно було 

забезпечити уникнення подвійного оподаткування або мож.-пmостей уникнення оподаткування. Це 

зокреми передбачало необхідність врегулювання механіЗ~fУ відшкодування ПДВ , визначення суб'єктів 

які можуть корисrуватися таким правом а також той пере.Jік операцій ни які поширюється вказаний 

механізм. Згідно законодавства ЄС, право на відшко;:rування ПДВ має суб'єкт господарювання, який: 

- не є зареєстрований та немає постійного місця праці на території даної країни; 

- в періоді часу, коли ставиться питання про відшкодування податку не постачав товарів, або 

послуг, визниних за доручені в цій країні , крім: 

© Мазурек А., 2008 
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Збірник статей міжнародно!" науково-практичної конференид; присвячено/' пам 'яті професора П. О. Недбайла 

транспортних та супутніх до них послуг, звільнених на підставі відповідних норм права VI 
Директиви V АТ; 

о послуг, щодо яких податок платить виключно користувач послуги. 

Послуги, виконання яких дає право на повернення податку, це зокрема: 

перенесення авторських прав на майно, патентів, торгівельних знаків та подібних прав, а 

також повноваження до користування з цих прав; 

послуги консалтингові, нотаріальні, юридичні, з питШІь бухгалтерського обліку, переробки 

ЩІНИХ Та ПОСТаЧШІНЯ інформації; 

реклаNrніпослуги; 

переробка даних та постачання інформації; 

банківські операції, фінансові , страхові (зокрема перестрал)'вання), крім оренди сейфів; 

оренда рухомого майна, за винятком транспортних засобів; 

- телеко:-.rунікаційні пос:}}ти; 

надання рціо та те.-rевізій:mrх програ_ч ; 

надання ПОС.l)Т е.1ектронюnr ппяхо:ч ; 

- посередющькі поС.l)ТИ з пере:rіку вище пере:rічених: 

- внутрішні послуги транспорту товарів та су'>rіжні з ни~ш послуги ; 

транспортні та суміжні з ними послуги, безпосередньо пов'язані з імпортом товарів, якщо ці 

послуги враховано в ціну товару; 

послуги у сфері нагляду та контролю повітряного руху , що здшснюються в користь 

перевізників, а також інших суб' єктів, які виконують рейси на міжнароднОІІfУ транспорті; 

послуги пов'язані із обслуговуванням, стартом, приземленням, паркуванням, пасажирів і 

вантажу, які виконуються на користь перевізників та інших суб ' єктів, що здійснюють рейси 

в міжнародному транспорті ; 

послуги морських рятівюшів, нагляду та безпеки судноплавства морського і Середземного , а 

також nослуги, пов 'язані з охороною морського середовища і утримання портових акваторій 

та підхідних рейок; 

послуги із обслуговування морських кораблів, що належать морським судновласникам; 

ремонт, перебудова або консервація кораблів, 

ремонт, перебудова або консервація засобів повітряного транспорту; 

інше. 

Виключення та обмеження є подібні до внутрішньодержавних. Це означає, що понесені 

витрати, які виникли у зв' язку із продажем в країні місцезнаходження платника податку , - дають 

право на відрал)'вання в країні де здійснювалися витрати. З цього випливає, що підприємець, який 

провадить виключно діяльність, яка не оподатковується податком на додану вартість не може 

клопотати про повернення податку сплаченого в ціні набутих товарів та послуг. У випадку, коли 

підприємець провадить діяльність звільнену і оподатковану, то поверненню подашу належить розмір 

участі продажу оподаткованого упродажіу цілому . 

Згідно з директивою заява про відшкодування податку може охоплювати період до одного року. 

До заяви мають бути додані документи про статус платника податків в країні його місцезнаходження 

та рахунки-фактури. Норми права кожної з країн містять деякі відмінності щодо мінімальної суми 

відшкодування (в основно·му 20 Євро за термін коротший від одного року або 25 Євро за річний 
термін) ; способу документації здійсненІL-х витрат (в деяких країнах це можуть бути чеки з фіскальної 

каси при малих сума." видатків - як правило до 100 Євро, в інших - на кожен видаток має бути 

фактура), відмінною може бути і процедура. 

В основному органи державної влади (податкові, фіскальні органи) мають б місяців на 

виконання відшкодування податкт Відшкодування здійснюється на вказаний рахунок, однак країни 

можуть застерегти за собою право виконання повернення в формі чека або грошового переказу. У 

випадку відхилення заяви органи влади державної влади зобов'язані повідомити підприємця про 
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причини відхилення заяви. Апеляція такого рішення відбувається згідно з процедурою даної країни. У 

випадку, коли відшкодування виконано в результаті шахрайства, відповідні органи мають право 

розпочати дії з метою повернення виплачених сум та накладення відповідних санкцій. Якщо немає 

можливості покарання згідно з законодавством даної країни, держава може відмовити відповідному 

суб'єкту господарювання у праві на відшкодування ПДВ на термін до двох років. Якшо накладене 

грошове стягнення (пеня) не була сплачена, країна-член ЄС може затримати відшкодування податку 

до моменту сплати відповідної санкції. 

Покарання та інші санкції накладаються згідно з норма.м:и права країни, яка здійснює 

відшкодування. 

Тринадцята Директива Ради від 17 листопада 1986 року (86/560/ЕЕС) запровадила правила 
повернення податку на додану вартість платникам податків, які не є зареєстровані на території 

Спільноти . 
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ТЛУМАЧЕННЯ ДЕФІНІЦІЇ "ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК" 
В ПОДАТКОВОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ 

М. Мацелик 

Національний університет державної податкової служби Украіни 

(Ірпінь, Україна) 

Проблеми податкового права. взагалі , оподаткування і податкового обліку , зокрема, предметно 

і rрунтовно цікавило юридичну д:· ~rку завжди, але особливо актуально воно постало з моменту 

законодавчого закріплення поняття податкового обліку - у 1997 р. 

Розвитку податкового права присвятили серйозну увагу значна кількість науковців, які 

спирались не тільки на юаснпй досвід. а.1е і на досвід як ближніх, так і далеких сусідів . При цьому 

наукова школа податкового права нашої держави вирізняється не тільки адекватним розумінням 

значення податкового права .:L1Я розвит.к·у держави, а.1е і своїм глибоким сприйняттям юридичної 

природи оподап,:ування , сприяючи його станов.Jенню і рювитку. 

Питанню податкового права 1 оподаткуванню присвячені роботи Кучерявенко М.П.; 

Бутинця Ф.Ф . , Бех Г.В. , Іванова Ю.Б. , Голова С. Ф. , Костюченко В .М. , Бандурка 0.0., Редзюк Т.Ю. 
Гурєєва В .І . , Панасюка В.М. та ін. 

Не просто інтерес - сплеск активності у дослідженні природи податкового обліку , як 

економічної, так і юридичної, виник у спеціалістів-теоретиків і у практиків у 1997 році. Це відбулось з 
формуванням нової концепції оподаткування, яка стосувалась і прямого оподаткування - прибуток, і 

непрямого - додана вартість. 

Такій складній справі, якою є податкове право (законодавство) та оподаткування не обійшлось 

без помилок і незрозумілостей. Так, Кучерявенко М.П. зазначає, що українське податкове 

законодавство використовує не зовсім чітко визначений термін «оподаткування», коли йдеться про 

принципи оподаткування ; А. Ластовецький констатує, що проект податкового кодексу, який повинен 

сприяти вдосконаленню правового регулювання у сфері оподаткування практично нівельований за 

деякими параметрами (малий і середній бізнес); а О. Саваріпа стверджує, що чинна податкова система 

не сприяє розвитку економіки, особливо виробничого сектора, при тому, що в умовах демократизації 

суспільства основна її функція - стиму лююча економічний розвиток суспільства. 

На жаль законодавець і до сьогодні так і не пояснив юридичну природу поняття «податковий 

облік». Це стосується не тільки закону про оподаткування прибутку, але і будь-якого іншого закону з 

податкових питань. При цьому законодавець робить посилання на обов 'язковість його ведення. Так, 

наприклад: 

пп. 5.9. закону про оподаткування прибутку: «Платник податку веде податковий обліІ< 

приросту (убутку) балансової вартості товарів .. . »; 

пп. 7.2.2. цього ж закону встановлює: «Страховик здшснює окремий податковий облік 

операцій ... » тощо. За допомогою категорії податкового обліку визначає інші податкові 

дефініції, наприклад пп. 1.2 закону про ПДВ: «Касовий метод - метод податкового облі~-.-у, за 

яким ... ». 

В працях науковців та дослідників цього питання провідними є два підходи до визначення 

податкового обліку - перший це підсистема бухгалтерського облі~-..-у (Бутинець, Голов, Панасюк та ін.), і 

другий це самостійна система обліку, яка має свою мету і завдання (Іванов, Редзюк та ін. ). Серед 

спеціалістів існує ще і третє визначення податкового обліку - як обліку платників в податкових органах 

(Д. Піддубна, Ю. Іванов та ін.). Власне, з таким третім розумінням податкового обліку ми і не згодні. 

Таким чином стан справ в обліку , взагалі, і у податкового обліку, зокрема, змінився і основою 

цих змін стала - податкова «перша подія» . На законодавчому рівні, :юкрема, в законі про 

оподаткування прибутку підприємств, відбулось закріплення юридичних правил податкового обліку , 

основою яких і стала ця подія. Характерним при ць.о .му стало те, що, у названому законі, ст. 11 так і 

с .'V!auc.lИК М., 2008 
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називається «Правила ведення податкового обліку», при тому, що у законі про ПДВ немає аналогічної 

назви статгі, проте є ст. 7 «Порядок обчислення і сплати податку» , і є поси.-тання на податковий облік, 

наприклад п. 1.11 ст. 1 (касовий метод); ч. 1 п. 7.З.9 ст. 7 (вибір касового \1етоду) тощо. Тобто 

юридична природа цих двох положень, з різних законів, - ідентична: для визначення податку до 

сплати, базу об'єктів оподаткування потрібно визначати з врахуванням моментів виникнення ВВі ВД 

ПК і ПЗ, основою яких є «перша подія». 

На сьогодні ми маємо такий стан справ, при якому законодавець, уже змужнілий, юе все-таки 

ще часто недбалий використовує понятгя податковий облік у двох основних значеннях. 

Першим значенням податкового обліку, яке ми, власне, підтри~ІУЄМО, є його опосередковане 

юридичне визначення як явища та процедури характерної і обов'язкової для підприємства, за 

допомогою якої визначаються і обrрунтовуються розміри обов'язкових платежів до відповідних 

бюджетів. Встановлення обов'язку ведення податкового обліку здійснено в ч.4 ст. З (обов 'язковість - є 

одним із принципів побудови і функціонування системи оподаткування) та ст. 9 (обов'язки платників) 
закону про систему оподаткування. 

Аналогічне визначення податкового обліку , хоч і також опосередковане, дано і в інших законах, 

зокрема, 

в законі про податок з доходів фізичних осіб- п. 1.15 ст. 1; п. 9.51 . ст. 9; 

в законі про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та 

державними цільовими фондами- п. 4.З.1 ст. 4; п.п. Зп. 4.4.2 ст. 4 тощо. 

Керуючись цим державна податкова адміністрація України (далі - ЩІАУ) дає пояснення 

порядку ведення податкового обліку окремих господарських операцій, наприклад, в листах від 

2З.О1.98 N2 66З/ll/15-0416 «Про податковий облік», від 05.11.02 N2 7449/6/15-2116 «Податковий облік 
операцій з основними фондами» тощо. 

Другим значенням у якому використовується понятгя податкового обліку, є його визначення 

як функції податкових органів, встановлену у ч. 5 ст. 8 закону ,,Про державну податкову службу". 

Ми вважаємо, що таке понятгя податкового обліку є історичною традицією, звичаєм, яка 

з 'явилась з виникненням податкової служби. Адже в основному "правовстановлюючому" законі про 

податкову систему , словосполучення податковий облік взага.тrі не вживається і не вживалось у всіх 

редакціях. Будь-які інші похідні варіанти від слова податок (податкова, податкових, податком тощо) є, а 

слова податковий немає. Слово облік в цьому законі з 'явил:ось при викладенні закону в новій редакції 

законом від 02.02.94 N2 З904-ХП. Воно вживається і завжди вживалось у :шаченнях, яке, саме і 

стосується обліку платників та рахунків в органах податкової служби. В законі про податкову службу 

понятгя податкового обліку також конкретно не визначається. В контексті обліку використовується 
с~овосполучення: 

- забезпечують облік платників податків, інших платежів, - п. З ч. 1 ст. 10; 

- обліком платників податків , інших платежів - З абз. п. 1 ч. 1 ст. 8 тощо. 

Навіть в частині прав та обов 'язків органів податкової служби не встановлено обов 'язок щодо 
контролю за податковим обліком, що звичайно є логічним продовженням принципу свободи 

підприємницької діяльності встановленої в п. 2 ч. 1 ст. 2 Господарського кодексу України. 

Ідентифікація обліку платників в органах податкової служби у якості податкового обліку, окрім 
зазначеного Порядку обліку платників податків, зборів (обов'язкових платежів), присутня і в ч. З 

Інструкції про порядок ведення органами державної податкової служби оперативного обліку платежів 
до бюджету, контроль за справлянням яких здійснюється органами державної податкової служби 

Україюr. Зокрема у ній зазначено, що "Особові рахунки платників відкриваються органом державної 
податкової служби щорічно за платниками, які: перебувають на податковому обліку - ... ; узяті на 
податковий облік протягом поточного року- .. . тощо". І аналогічно , як і в «Порядку обліку платників 

податків, зборів (обов'язкових платежів)», п. 6.5 «Інструкції про порядок ведення органами державної 
податкової служби оперативного обліку платежів до бюджету, контроль за справ;тяння:vr яких 

здійснюється органами державної податкової служби Україню> свідчить про повне і адекватне 

розуміння відмінності між податковим обліком і обліком у податкових органа;\: . Про це свідчать мовні 
звороти із зазначеного п. 6.5: 
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Збірник статей міжнародно!· науково-практичної конферениjІ; присвячено!" пам'яті професора П. О. Недбайла 

при переведенні платника на облік до іншого податкового органу 

за попереднім місцем обліку платника ... ; 

за новим місцем обліку платника ... тощо. 

Необхідність чіткого визначення поняття податкового обліку обумовлює і той факт, що ст . 1631 
КУ пАП недвозначно вказує на те, що « . .. відсутність податкового обліку, порушення керівниками та 
іншими посадовими особа.l\1и підприємств, установ, організацій встановленого законом порядку 

ведення податкового обліку , у тому числі неподання або несвоєчасне подання аудиторських 

висновків, подання яких передбачено законами Украіни ... » - тягне за собою адміністративну 

відповідальність у вигляді штрафу» . 

Відсутність законодавчого визначення поняття податкового обліку є недоліком законодавства, 

що виявляєтьсяв-прогалині закону , яку , звичайно, потрібно заповнити. 

На наш погляд, за анаJюгією "3 бухгалтерським обліком , податковий облік можна визна•шти , як 

- процес вияв.1ення, вюrірюва:ння. реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі 

інформації п.1атюrкюш по.:хатків . що стосується об ' єктів та баз оподаткування підприємства, 

зовнішнім користувача.\! .:r.lЯ контро:nо за сп..1атою податкі в. При цьому зовнішніми користувачами є 

перш за все .:хержавні контро.lЮючі органи визначен і законодавством. Головним завданням 

по.:хаткового об.lіь:у - є фор~f\· ва:ння повної та .:хостовірної інфор~Іацію про те, як враховані для цілей 

оподап.-·ува:ння госпо.:харські операції. 

По,:rібне визначення податкового об:rі~>.-у , з ~1ОЖ..1ИВЮІ визначенням його регістрів, в 

майбутньо;-.rу Податковоrvrу кодексі , на нашу думку , зробить можливим уникнути частину 

непорозумінь у відносинах дихотомії податкові органи- платники. 
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Формування української правової культури в умовах становлення ринкової економіки, як 

складової частини загальної культури суспільства, характеризує рівень правосвідомості, досконалості 

законодавства, організації роботи з його дотримання, стан законності і правопорядку . 

У спеціальній літературі під поняттям "культура" розуміють рівень розвитку суспільства, 

виражений у способа."Х організації життя та діяльності людей; систе11rу організованих за допомогою 

цінностей, що закріпилися в громадській практиці, форм діяльності. Виходячи із цього, можна 

говорити про правову культуру як окремий "вІщ культури", оскільки вона відображає особливості і 

специфіку професійної діяльності людей. 

Так, російський вчений А. Венгеров вважає, що правова культура характеризує рівень 

правосвідомості і включає ступінь :шання права, інтенсивність переконань щодо цінності права. На 

думку С. Алєксєєва є суттєві відмінності між категоріями "юридична культура" і "правова культура". 

Відомий львівський філософ права С. Сливка говорить про "професійну культуру юриста". 

Правова культура, на наш погляд, це знання і розуміння права, високосвідоме виконання його 

вимог як усвідомленої необхідності і внутрішньої переконаності. Основними показниками рівня 

правової культури вважають: а) право, що відповідає вимогам справедливості та свободи, б) рівень 

правосвідомості громадян та посадових осіб , їх діяльність відповідно до вимог правових приписів ; 

в) рівень правотворчої та правореалізуючої культури; г) рівень якості роботи правоохоронних і 

правозастосовчих органів та посадових осіб; д) якість системи законодавства, певний рівень 

законності і правопорядку. 

Правова культура включає правові знання, що охоплюють знання коm<ретних норм права; дані 

про державний устрій, призначення держави, політичну систе11rу суспільства; престиж юридичної 

професії, авторитет і ступінь розвитку юридичної науки ; участь громадян в управлінні державою, стан 

законності і правопорядку ; форми і методи правового регулювання, якість роботи правоохоронних 

органів. 

Правова культура особи обумовлена правовою культурою суспільства і виступає властивістю, 

.• що характеризує позитивне ставлення , повагу особи до права, достатнім знанням змісту його норм і 

вмінням їх додержувати, а також активною правомірною поведінкою в усіх життєвих ситуаціях. 

Для сучасної України є характерним феномен нігілізму , зокрема, національного , що має свої 

історичні прwшни, пов 'язані з історичним буттям українського народу як колонізованого етносу. 

Характер правової культури суспільства обумовлює правову культуру чи правовий нігілізм 

особи, зокрема, особи п:татника податків чи сучасного податківця. Нігілізм (від лат. nigil - ніщо, 

нічого) - заперечення зага.-тьноприйнятих цінностей ; ідеалів, моральних норм, культури , традицій . 

Правовий нігілізм виступає напрюю~r політико-правової думки, яю:t відкидає соціальну цінність права 

і культивує негативне ставлення до нього . Він належить до стійких і nоширених виявів деформації 

правосвідомості населення. Правовий нігілізм може бути поширений як у прямій, та і у прихованій 

формі: від скеnтичного ставлення до права до повної зневіри у його реальних та потенційних 

можливостях. Прwшнами правового нігі.-тіз~·rу виступають, як прави.тю, історичні переду~юви, 

пов'язані з безправ'ям людини, авторитариз~ю~І, беззако~І. репресіями тощо : ювька зага.-rьна і 

правова культура населення; незадові іІЬна якість законодавства, його дек.-таративність ; стан 

вседозволеності в суспільстві і державі тощо . 

© Медвідь Ф. , Медвідь Я. , 2008 
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Правовому нігілізму в Україні сприяли також низька ефективність інститутів влади та 

відчуження суспільства від влади, громіздкість та неузгодженість податкового законодавства України, 

відсутність податкового кодексу_ 

Так, основи та принципи формування системи оподаткування в Україні, перелік 

загальнодержавних та місцевих податків і зборів, а також права та обов'язки платників податків 

визначаються в Законі України від 25 червня 1991 року "Про систему оподаткування", в Законі 
України від 18 лютого 1997 року "Про внесення змін до Закону України "Про систему 

оподаткування"", який сьогодні іншими словами можна назвати "Податковою Конституцією 

України". Законом України від 18 вересня 1991 року "Про джерела фінансування дорожнього 

господарства України" і попереднім законом закріплено вичерпний перелік існуючих в Україні 

податків, зборів та обов'язкових платежів. 

Податок являє собою з одного боку філософську й економічну категорію , а з іншого -
одночасно виступає конкретною формою правових взаємовідносин, що закріплюються 

законодавством при наповнені доходами бюджетної системи. Звідси, податок - це встановлений 

законом для досягнення загальнодержавних або місцевого значення цілей обов 'язковий індивідуально 

безвідплатний грошовий платіж, який вноситься юридичними та фізичними особами до державного чи 

місцевого бюджету за наявності матеріальних передумов (доходу, прибутку чи майна) у чітко 

визначені строки та у передбачених законодавством розмірах і не призначений для конкретних витрат. 

Податок як конкретна форма примусового вилучення частини сукупного доходу суспільства до казни 

держави відображає всі позитивні та негативні риси даного економічного простору і даної системи 

державного устрою та державного пракrіння . За:rежно ві;І стану по;:нпкових відносин у державі можна 

робити висновки про хараь:тер її ро звпн·у _ 

Стано~1 на 2001 р . :шше з по.:щн:у на прибуток пі.:mрпе.rств діє 179 нормативно-правових актів, 

до яких на..1ежать закоті . постанови, указп, розпорЯ.J:Ження, інструкції, положення. З подашу на 

додану вартість діє 192, з акцизного збору - 165, з плати за землю- 47, з податку на доходи громадян 
- 48, з питань щодо прюrусового стягнення податкової заборгованості - 116, з держмита- 30 тощо. 
Всього ж з питань оподаткування сьогодні діє понад 1030 нормативно-правових актів. Така 

громіздкість та неузгодженість податкового законодавства призводить до численних порушень. 

Виконання платниками податків та іншими суб'єкта.ми податкового обов'язку об'єктивно не 

може спиратися лише на високий рівень їх правової ку ль тури та усвідомлення суспільної значущості 

передбаченої нормами податкового права належної поведінки. У сучасних умовах для забезпечення 

необхідного рівня податкових надходжень, на думку фахівців, вирішального значення набуває 

застосування заходів державного при~rусу в податковій сфері. В силу цього відповідальність за 

порушення податкового законодавства як комплексна категорія включає адміністративну, фінансову 

та кримінальну відповідальність. 

Вирішувати пробле.му сплати податків необхідно, на наш погляд, не тільки адміністративно

командними методами, а підходити до цього потрібно комплексно: 

J _ Змінити податкову політику держави: завоювати довіру суспільства та платників податків; 
переконати громадян в тому, що сплата податків - конституційний та громадянський обов'язок, 

турбота про пенсіонерів та наступні покоління, ознака цивілізованості суспільства; створити 

високопрофесійну автоматизовану податкову службу; досягнути вдосконалення і прийняття прозорих 

та зрозумілих нормативно-правових актів і процедур податкового адміністрування ; запровадити 

механізм поетапного скорочення податкового тягаря; підвищити податкову культуру платників 

податків, податкових органів; вдосконалити кадрову політику та систему оплати праці працівників 

податкових органів; автоматизувати всі процеси адміністрування податків; створити єдину 

високопрофесійну етичну команду_ 

2. Модернізувати податкову службу: зменшити адМІНІстрування податків; головним повинен 
бути принцип - не платник податків для податкової служби, а навпаки, співпраця, а не прИ!І-1.)'Сове 

стягнення податків. 

Отже, правовий нігілізм сучасного податківця, як і платників податків базується як на існуванні 

ве.lИКОЇ кількості несистематизованих нормативно-правових актів та роз'яснень, шо значно ускладнює 
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саму можливість ознайомлення з ними, так і полягає у складності для розуміння вик:Іа:rів нор:\.1 

податкового права, що виступає однією з причин досить великої свободи їх тлумачення . Низький 

рівень правової культури суспільства та його правовий нігілізм приводять до навмисних порушень 

податкового законодавства, що завдає величезної матеріальної і моральної шкоди суспільству та 

негативно впливає на міжнародний імідж молодої Української держави. 

Разом з тим основними шляхами подолання правового нігілізму та формування правової 

культури може бути, на наш погЛЯд, підвищення загальної правової культури як податківців, так і 

платників податків та зміцнення дисципліни, законності й правопорядку , значне поліпшення якості 

чинного законодавства та послідовне впровадження принципу відповідальності до вс1х 

правопорушників. 
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ASPEKTY ADMINISTRACY JNOPRA WNE РОМОСУ 
PUBLICZNEJ DLA PRZEDSIF;BIORSTW 

Dr Kazimierz Ostaszewski 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla ll 
(Lublin, Polska) 

Konkureпcyjпosc gospodarki, regioп6w, przedsi~biorstw oraz produkt6w і uslнg jest wsp6lczesnym 
wyzwaпiem przed kt6rym stoi polska gospodarka w dobie poglфiajitcego si~ procesu iпtemacjoпalizacji і 

globalizacji. Konkurencyjпosc przedsi~biorst\v jest wymogiem gospodarki rynkowej, warппkuje jego 
efekty:vvnosc, \vzrost gospodarczy. IOZ\Y6j eksportu і realizacj~ cel6w og6lпospoleczпycl1. 

Wsp61czesne przedsiфiorst,,o cl1arakterymje si~ wysokq elastycznosciq polegajqCCJ: па пmiej~tnosci 
dostoso:vvaпia si~ do zшieпiajq_cego si~ otoczeпia. Oddzialy:vvuje па піе wiele czyппik6w majitcych wplyw па 
konkureпcyjnosc rommiaщjako "·Іа5сі" osc, kt6ra okresla zdolпosc przedsiфiorst:vva do ci~lego kreowaпia 
teпdeпcji roZ\vojo\\ej , ~- \\ zrostu produkty>шosci, roz\\·ijania rynk6w zbytu, oferowaпia пowych, lepszych і 
tanszycl1 produkt6\Y і uslug od konkurent6>Y. Wsr6d czyппik6'v ksztaltujitcych konkurencyjnosc 
przedsiфiorstvv nale2:y Z\vr6cic Ш\'аg~ na regulacje pra" ne dotyczqce пdzielaпia рошосу publiczпej dla 
przedsiфiorc6vv. Probleшatyka ta stano\vi przedmiot niпiejszego artykпlu. 

W doktryпie ekonomiczпej stostmek do рошосу publiczпej пtozsamiaпej z iпterweпcjoпizmeш ша 
zar6wпo swoicl1 Z\Yoleппik6w jak і przeciwпik6vv. Pienvsi uzasadпiajq celovvosc jej stosowaпia 

пiedoskoпalosciami rynku, dmdzy uwazajq, ze tego typu iпtenveпcja godzi \ V шесlшпіzш gospodarki 
ryпkowej, ~· narпsza podstawowit zasad~, zgodпie z kt6щ korzysci jakie osi~a przedsiфiorstwo powiпno 
Ьус wупіkіеш jego ryпkowej u2:ytecznosci, stale potwierdzanej przez koпtral1ent6\v і weryfikowaпej przez 
koпkureпcj~. Taki poglqd zпajduje potwierdzeпie \ V art. 87 Traktatu Wsp6lпot Europejskich, kt6ry zawiera 
geпeralпy zakaz пdzielaпia рошосу, jezeli zakl6ca ona koпkurencj~ lпЬ grozi jej zakl6ceпiem. Jedпoczesпie 
tеп sаш artykпl w ust~pie 2 prze:vviduje '"'Yjittki, kiedy pomoc moze Ьус uzпапа za zgodпit z regulanu 
wsp6lпego ryпku. Trzeba :vv tуш miejscu podkreslic, iz wyjittki przeksztalcily si~ w powszechnie stosowaщ 
пorm~. Panstvva tzw. Starej Uпіі iпteпsywtue wspieraly obiecпjqce dziedziпy gospodarki і podtrzyшy,valy 

sektory schylkowe. Obwarowaпe to bylo rozleglit regulacjq uпіjщ. 

Jedпakze пawet najbardziej zagorzali zwolem1icy wolпego ryпku dopuszczali рошос publiczщ dla 
sektora MSP, podkreslajqc jego rol~ w gospodarce, geпeralпie gorsze wamпki dzialaпia w por6wnaпiu z 
du2:ymi przedsi~biorstwami oraz пievvielkiш zagrozeniem dla koпkureпcji. Zпalazlo to odzwierciedlenie w 
Strategii Lizboriskiej (2000), zakladajq_cej roZ\v6j przedsi~biorczosci па tereпie Uпіі Europejskiej poprzez 
podj~cie dzialal1 polegajцcych па ulanvieпiach \V zakladaпiu і provvadzeпiп dzialalпosci gospodarczej. 
Polityka \vspieraпia sektora MSP ша na сеlп stworzeпie sprzyjajqcycl1 wamnk6w do ЮZ\\'оjппа tereпie Uпіі 

oraz popraw~ koпkшencyjnosci przedsi~biorst\v па rynku we:vvn~trznyш. Jest to realizowane przez tworzetue 
ram ekonomiczno-pra\\'nycl1 "" poszczeg6lnych krajacl1 czlonkowskich, а tak:le bezposredпie wspieraпie 
roZ\voju przedsi~biorst\v poprzez udzial w uпijпych programacl1 :vvspierania sektora MSP. 

W Polsce aktami regulujqcymi probleшatyk~ рошосу pпblicznej dla przedsi~biorc6:vv Sq: нstawa z 
27 lipca 2002 r. о \varuпkach dopпszczalnosci і пadzoro\vaпiп рошосу publiczпej dla przedsiфiorc6\v 
(Dz. U. Nr 141, poz. 1177); usta\\'a z dnia ЗО kvvietпia 2004 r. о post~po:vvaпiu \V sprawach dotyczqcych 
рошосу pпbliczпej (Dz. U. Nr 123 , poz. 1291 ) oraz akty ':vy kona,vcze, ш.іп. Rozporzqdzeпie Rady Miпistr6w 
z dпіа 11 sierpпia 2004 r. " ' spra,vie szczeg6lo\\ ego sposobп obliczaпia wartosci рошосу pпbliczпej 

пdzielaпej w r6znychformacl1 (Dz. U. Nr 194, poz. 1983). 

Ustawa о рошосу pпblicznej z 2002 r. jako akt lшrmotuzпjitCY polskie pra\\'0 z prawem Uпіі 
Europejskiej przyj~lo identyczщ z art. 87 TWE koпstrukcj~ og6lnego zakazп пdzielaпia рошосу oraz 
liczпych wyjqtk6w od tej reguly. Zakaz пdzielaпia рошосу podyktowany jest negatywnym oddzialy\vaпieш 
па koпkureпcj~. KaZda рошос рпЬlісzпа, ze wzgl~dп па jej selekty\vпy clшrakter пegatywпie oddzialнje na 
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szanse konkurencyjne przedsiфiorshv b~dqcycl1 konkurentaшi beneficjant6" . Konstrukcja zakazu \V polskiej 
ustawie gvvarantuje, роdоЬпіе jak '" pravvie wsp6lпotowyщ ze w-ykladnia odst((psrn od піеgо za\Ysze jest 
za\v((zoпa, а jedпoczesпie dyscyplinuje organ пadzorujqcy udzielenia рошосу do rozszerzenia zakresu 
\\')'jqtk6w і przeciwdziala liberalizacji orzecznictwa w spravvach рошосу publicznej.W procesie ustalania 
zasad dopuszczalпosci рошосу publicznej opr6cz regнlacji traktatowych szczeg6lщ roly odgr)>Yajq_ r6\\·niez 
ншо\vу шi((dzyпarodovve, - tlll10\va EFTA (art. 19), uшowa CEFTA (art. 23), kt6re generalnie zakazuja, 
\Yszelkiej рошосу ze strony Panstwa, jesli шіаlо Ьу to faworyzowac niekt6rych przedsiфiorc6" і negat}>>nie 
wplywaly Ьу па stosнnki l1andlowe z panstwaшi czlonkowskiшi. 

Рошос publiczпa uprzywilejowujqc beпeficjant6w w stosпnku do konkureпt6vv oddzialпje пegat}>тnie 
w stosunkп do konkureпcji juz istniejqcej, snyarzajctc korzystniejsze vvarunki funkcjoпovYania na rynku bq_di 
vv stosшlku do konkureпcji poteпcjalnej , роdпоsцс bariery 1vejscia па ryпek innyш niz beneficjanci 
przedsiфiorc6w. Zakazeш nie jest obj((ta kaida рошос пamszajctca ІпЬ grozctca пaruszenieш konh.llreпcji_ 
lecz jedyпie taka, kt6ra znieksztalca jq_ vv stopniu istotnyш. Кryteriшn zakazu - istotпosc пaruszenia- jest jak 
podkresla doktryпa kryteriuш пieostryщ нtrudniajctcyш jego stosowanie. Nakazuje опо organoш 

udzielajctcyш рошосу jak r6wniez оrgапош пadzomjctcyш ocenic poteпcjalnie skutki udzielonej рошосу " 
spos6b iпdywidпalпy. Осепа ta uwzglydniac powirшa nie tylko bezposrednie skнtki рошосу пdzieloпej jak 
r6wniez рошосу z jakiej dапу przedsiфiorca skorzystal uprzednio. Na jego sytuacj~ konkurencyjщ 

oddzialuje ЬоvУіеш nie tylko dana, analizowaпa рошос, lecz lctczпa рошос przyznana шп przez r6zпe organy 
udzielajцce рошосу z r6zпych zr6del, па r6zпe cele. Wielokrotпe пdzielenie jedпemu przedsiybiorcy 
niewielkiej со do wartosci рошосу w relatywnie kr6tkiш czasie wywiera r6vvniez negatyvvпy skпtek dla 
konkureпcji со , jednorazowe udzielenie znaczqc~j рошосу. Stwarza to beneficjanto1vi роwаіщ рrеші~ 
konkпreпcyjщ w stosunkн do innych нczestnik6w rynku, poZ\vala шн bovvieш roz1viqzy1vac r6znorodпe 
probleшy bez potrzeby aпgaiowania w реlпуш zakresie wlasnych srodk6w. 

Definicja рошосу publiczпej posiada klнczowe znaczenie dla okreslenia zakresu stosowania przepis6w 
нstawy о рошосу publiczпej. Precyzyjпe і nіеЬнdщсе wcttpliwosci interpretacyjnycl1 zdefiniowanie tego 
pojycia jest szczeg6lnie wazпe , zapewnia Ьо,vіеш pe1vпosc со do prawa zar6wпo оrgапош нdzielajqcyш 
przedsiybiorcom рошосу jak і samyш zaiпteresowaпyш - przedsi~biorcoш- beneficjaпtoщ а jednoczesnie 
zapewпia im bezpiecze11st1vo ekonoшiczne zwictzane z шiniшalizowanieш ryzyka povvstania obowictzkн 
zwrotu рошосу otrzyшanej z пaruszenieшнstawovvych \Yamnk6w. 

Wedlug art. 2 нst.1 нstawy z dnia 27 lipca 2002 r. о wamnkach dopнszczalnosci і nadzorowaniп 

рошосу publicznej dla przedsiфiorc6"' : "pomoc stanowi przysporzenie korzysci fiпansowych okresloпeшн 
przedsiybiorcy "" zakresie provvadzonej przez niego dzialalnosci gospodarczej. Przysporzenie takie staпovvi 
pomoc je:Zeli: 

1/ jest realizowana bezposrednio z krajOW)1Ch srodk6vv pнblicznych przekazanych innym роdшіоtош 
albo ponшiejsza lub moze poпшiejszyc te srodku: 

2/ namsza lпЬ grozi namszenieш konkurencji przez пprzy,vilejovYanie niekt6rych przedsiфiorc6w lub 
prodпkcji niekt6rych towar6w." Udzielenie 1vsparcia шоzе Ьус uznane za pomoc рнЬlісzшь jezeli 
kнmнlatywnie spelnioпe zostaщ пastypнjctce warunki: mнsi пast@ic przysporzeпie korzysci, korzysci te 
mпszct шіес charakter fiпansowy, przysporzenie musi Ьус realizowane z krajowych srodk6w publicznych, 
przysporzenie to musi пamszac lпЬ grozic пaruszeniem konkureпcji przez uprqwilejowanie niekt6rych 
przedsi~biorc6w lub prodпkcji niekt6rych towar6w, adresatem przysporzenia moze Ьус wylctcznie 
przedsiфiorca w zakresie prowadzoпej przez niego dzialalnosci. Poпadto uzпапіе niekt6rych form wsparcia 
za pomoc рпЬlісzщ w rоzншіепіu пstawy нzalezпia si~ od spelnieпia dodatkow-ych kryteri6w, okresloпych 'v 
rozporzq_dzeniп Rady Miпistr6w z dпіа 12 listopada 2002 r. '" sprюvie szczeg6lo\\-ych kryteri6w нznania za 
pomoc рнЬlісzщ пiekt6rych przysporzeй па rzecz pr.ledsiфiorcy (Dz. U. Nr 196, poz. 1653) і dotyczy 
пastypнjq_cych form pomocy: dokapitalizowaпia przedsiybiorcy, нmorzeпia zaleglosci wobec sektora fшans6'' 
publicznych, udzieleпia gwarancji і poryczeй oraz udzieleпia kredytнlub po:Zyczki. 

Usta-vva о рошосу publiczпej wprowadza regнl~ de miпimis (art. 8 ust. 2), stanowictcct podstaю~ 

ograniczoпego zastosowania jej przepis6w do нdzielania ze srodk6w publiczпych pomocy. Zgodnie z art. 8 
нst. 2 zakazaпe jest udzielanie pomocy, kt6ra moze wyeliminowac albo istotnie ograпiczyc lub пamszyc 
kопkшепсjу bctdz uпieпюzliwic lпЬ istotnie utrudnic jej powstanie. Regнla de miпimis wprowadza fo rmalne 
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kryteriuш о cl1arakterze wartosciowyщ pozwalaj(tce па zideпtyfikowanie рошосу bagatelпej, ktбra ех lege 
nie podlega przepisom usta~тy ze wzglttdu па ograniczoщ skaltt jej oddzialywaпia па otoczenie 
koлkureпcyjпe. W odrбznieнiu od kryteriбvv jakoscio"'ych odwolujцcych sitt rzeczyvvistego wply\vu рошосу 
па konkureпcjtt, kryterium wartosciovve (wielkosci рошосу), jest pewпym uproszczenieш шetodologiczпyщ 
bazuj(tcym па paraшetrach latwo weryfikovvalвych zarб\vпo przez orgaпy udzielajqce рошосу, orgaп 

пadzoruj(tcy jak і beпeficjaпtбw. Zaletq kryterium wartoscio\vego jest to, ze ulatwia опа kwalifiko\vaпie 
рошосу jako podlegaj<~ccej lub niepodlegajqcej przepisoш usta\vy і dlatego stwarza przedsiфiorcom wittkszct 
pewпosc со do regul gry rzqdzqcycl1 udzielanieш рошосу, о ktбrq sitt ubiegajq і uwzglttdniajq w s\voim 
plaпowaniu bizпesowym. Jedпoczesnie obowiqzujqce kryteriuш vvartosciowe wylqcza spod dzialania ustawy 
рошос нie,vielkq со do ~~ielkosci, lecz шogqcq w istotнyш stopniu zпieksztalcic konkureнcjtt па ryпkacl1 
lokalпych, па ktбrych dzialac mogq przedsittbiorcy о relatywnie шаlуш poteпcjale еkопоmісzпущ ktбrych 
szaпse konkureпcyjпe istotnie zшniejszac пюzе нawet пiewielka pomoc нzyskaпa przez konkureпtбw . 

Рошос нzy skana zgodnie z regulq de minimis moze шіес rбzщ formtt і sluZ:yc rбzпym сеlош z 
wyjqtkieш eksportu oraz tZ\Y. sektor6" \\raili"'YC11. Przyjmuje sitt, ze рошос udzieloпa przedsiфiorcy w 
ciqgu 3 kolejпych lat w \\ysokosci 100 tys. Ешо nie wply;va па wyшiaпtt lшпdlowq miedzy krajarпi 

czlonko;vskimi UE, nie zllieksztalca і піе grozi zпieksztalceпieш konkureпcji, піе podlega wittc obowiqzko\vi 
пotyfikacji. 

Ustawa о рошосу publiczпej okresla vv jakim celu шоzе Ьус udzielaпa рошос. Art. 9 нst 1 dopuszcza 
рошос нdzieloщ '" сеlн парrаwіепіа szkбd wyrzqdzoпych przez klttski Z:ywiolo\ve. Dopuszczalнa jest 
rбwniez рошос нdzielaпa w celu zapobiezenia lub lik\vidacji po\vaZ:nych і шajqcycl1 charakter 
poпadsektorowy zaklбcen gospodarki, wsparcia krajo\vycll przedsiфiorcбvv dzialajqcych \V raшach 

przedsittwzittcia gospodarczego podejшowaпego w iпteresie europejskiщ proшowania kultury і oswiaty oraz 
ochroпy dziedzictwa kнlturowego. Dopuszczalнa jest rбwniez рошос staпo~·ictca rekoшpeпsattt dla 
przedsiфiorcy z tytнlu jego нdzialu w realizacji zadan pнbliczпych oraz рошос wspierajqca rozw6j eksportн, 
tj. przezнaczoнa па pokrycie kosztбw udzialu w targach, badall і uslug doradczych niezbttdнych dla 
wprowadzellia пo\vego produktн па по\vу ryпek lнЬ 11iezakl6cajaca konkureпcji z przedsittbiorst\varпi z 
panst\v czlonkowskich Wspбlпot Europejskich. 

Art. 10 vvskazuje па przeslanki dopuszczalnosci нdzieleпia рошосу. Рошос moze Ьус udzieloпa, jezeli 
rбwпoczesnie: 

1/ St.aПOWi \V przypadkach iпweS(O\Yania lub tworzellia ПOW)'Ch шiejSC pracy, llZUpelпiellie SfOdkOvV 
im1ycl1 піz srodki рнЬlісzпе, aпgal:o\vaпycll przez przedsiфiorc6w; 

2/ jej "''ielkosc, czas tnvaпia oraz zakres sq proporcjoпalнe do raпgi rozwiqzywaпego probleшu oraz о 
ile ніе pozostaje w sprzecznosci z zasadq (pkt 4 ), jest udzielaпa ;v czttsciacll; 

3/ przyпosi korzysci spoleczпe, ро uwzglttdllielliu koszt6w zwiqzaпycl1 z jej udzielenieщ \Vittksze niz 
korzysci шoZ:liwe do osiqgnittcia bezjej udzieleпia, przy uwzglttdnielliu zwiqzaпycl1 z tуш koszt6w; 

4/ sluzy wspieraniu projektбw w stopniu пiezbttdпyш і wystarczajqcyш do osiqgnittcia celu рошосу; 

51 charakteryzuje sitt przejrzystosciq нlatwiajajacqjej пadzorowaпie 

Podstawo;vyш сеlеш ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. о \varunkach dopuszczalпosci і пadzorowaniu 

рошосу publiczпej dla przedsiфiorcбw jest. zapobiegawcza ochroпa kопkшепсjі. Przejawia sitt to zwlaszcza 
\V nadzorowaniu рошосу publiczпej. Nadzoro\Yanieш рошосу zajшuje sitt U rzqd Ochroвy Konkureпcji і 

Копsuшепtбw. Urzqd poпadto monitoruje рошос, opraco\vuje і przedstawia Radzie Miпistrбw sprawozdaпia 
о wyпikacl1 пadzoru, ocenia skuteczпosc oraz efekt)·,vпosc рошосу. W razie gdy w \vyniku przepro\Yadzoпej 
koвtroli zostanie st\vierdzoпe, ze рошос zostala ~~ykorzystana niezgodllie z przezпaczenieш, orgaп 

udzielajqcy рошосу z urzydu lub па wniosek prezesa UОКіК stwierdzi wygasnittcie w calosci lub czysci 
decyzji dotyczqcej przyzпaпia рошосу. Decyzja taka шоzе Ьус нсhуlопа, jesli рошос zostala udzieloпa w 
oparciu о пiepra\vdziwe dапе przekazaпe przez przedsittbiorcy korzystajqcego z рошосу. Uprawomocnienie 
siy decyzji stwierdzajqcej wygasniycie lнЬ ucl1ylenie decyzji jest przyczyщ powstania obo\viqzkн zwrotн 
kwoty рошосу wraz z odsetkaшi. W razie gdy przedsiфiorca nie zwr6ci daвej kwoty , to jej przyшнsowe 
sciqgпittcie пastqpi w drodze egzekucji administracyjnej lнЬ sctdo\vej. Na przedsfфiorcy korzystajqcyш z 
рошосу ci<tl:y obowiqzek udzielenia, па zctdanie organн udzielajqcego рошосу infonnacji, kt6re poz\Yalajq na 
dokoпanie осепу skuteczпosci і efektywпosci нdzielonej рошосу, а takze przedstawienia okreso~тych 
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sprawozdafl dotycz<tcycll przyznanej роnюсу. Konsekwencjq nieudzielania niezb~dnycl1 informacji, 
wyjasпienlub udzielenia infonnacji niezgodnych ze staneш faktycznyшjest шozliwosc nalozenia na takiego 
przedsi~biorc~ kary pieni~zпej \V \Yysokosci do 20 tys zl. Taka kщ шоzе nalo:Zyc organ nadzorujqcy. 

Dla koпkurencji przedsiфiorc6\>Y pewne znaczenie ша r6wniez ogloszenie infomшcji о рошосу 
publicznej. Ulat\Yia konkurujqcyш przedsi~biorcoш wlqczenie si~ w proces kontrolowania рошосу 

publiczпej. Procedur~ informacyjщ umcJшmia orgaп пadzoщjqcy ро uzyskaniu iпformacji о рошосу 

publicznej. Nast~puje to '-'' \Yyпiku ogloszeпia \V шonitorze S<tdO\\')'Ш і Gospodarczyш іпfоппасjі о projekcie 
decyzji lub umowy dotycщcej нdzielenia рошосу pнbliczпej. Przedsi~biorcy jako adresaci рошосу 
pнbliczпej і ich kопkшепсі шajq prawo wglqdп \V dokumeпty zebrane '" tokп post~powania dotyczqcego 
wydania opinii projektu lнЬ ншоwу. Mog<t опі sporz<tdzac пotatki, odpisy і zglaszac zastrzezenia w sprawie 
zamierzoпego пdzieleпia рошосу pпbliczпej. Niekt6re dане о przedsi~biorcach Sq obj~te klaнzulq ропfпоsсі 
lнЬ stanowi<t tajemnic~. lstnieje prawпy obowi<tzek ocl1roпy tajemnic przedsi~biorc6w. Naruszenie tego 
obowiqzku staпowi jedeп z пajwazniejszych czyп6w nieнczci\Yej konkнreпcji. Namszeпie tаjепшісу 

przedsiфiorc6w jest czytшikieш oslabiajqcyш ich konkureпcyjпosc. 

Reasuшнjqc, пale:Zy stwierdzic, ze нstawa о рошосу pнbliczпej пstaпawia liczпe iпstmшeпty prawпe і 
procedпry slп:Zqce ocl1ronie пczciwej koпkureпcji. U stawa stawia sobie za cel еlішіпасj~ szkodli\Yej dla 
konkнreпcji рошосу pпbliczпej. Uczciwi przedsi~biorcy шаjа szans~ wzшocnienia swojej pozycji 
konkнrencyjnej na rynkн. 
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ПРОБЛЕМИ СУДОВОГО ЗАХИСТУ 

ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН 

У ПУБЛІЧНО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ 

Ю.Педько 

Інститут держави і права іл1ені НМ Корецького НАН України 

(Київ, Україна) 

З набравням 1.09.2005 р. <шнності Кодексом адміністративного судочинства Украіни (далі 

КАСУ) актуалізувалися питання удосконалення механізму судового захисту прав і свобод громадян 

України у сфері, яка до цього часу фаюично була позбавлена спеціалізовавого впливу з боку судової 

вшщи. Це сфера публічно-правових ві.:пюсин, в яких однією із сторін виступає інституціоналізовавий 

публічно-вла:uшй суб ' єкт або його представюrк (суб'єю владних повноважень). 

Без су~mівів КАСУ став прогреспвюш ь.-роко~І щодо удосконалення правового мехавізму 

забезпечення поширення інституту судового захисту. а. відповідно , і юрисдикції судової влади, на всі 

правовідносиЮІ у державі. Разом з тим недостатність теоретичного обгрунтування сутності та 

призначення інституту адміністративної юстиції, його функціонюьна невизначеність у законодавстві 

УкраіЮІ, слабка теорія публічно-правових відносин призвели ;::ю неадекватного сприйнятгя 

законодавцем першочергового завдавня, яке стоїть перед адміністративним судочинством та його 

відображенням у положеннях КАСУ 

Указаві недоліки теорії та законодавчого забезпечення функціонування адміністративної 

юстиції в Укра'іні зобов'язують дослідників до більш глибоко осмислення проблем судового захисту 

прав і свобод громадян як суб'єктів публічно-правових відносин з владним елементом. 

Однією із проблем забезпечення захисту прав і свобод громадян у вказавій сфері є 

невизначеність (нечітка окресленість) самої публічно-правової сфери, яка повинна піддаватися 

юрисдикційному впливу з боку адміністративних судів, зокрема залишається відкритим питавня 

визначення основних критеріїв публічно-правових відносин як сфери виникнення справ 

адміністративної юрисдикції. 

Тому звернемо увагу на окремі ознаки публічно-правових відносин, які дозволяють, на нашу 

думку, більш-менш чітко окреслити сферу правозахисного впливу адміністративних судів, а, отже, і 

сферу виникнення спорів, пов ' язани.х з порушеннями суб' єктами владних повноважень прав і свобод 

громадян, підвідомчих адміністративному суду. 

На нашу думку, до ознак, які так чи інакше виокремлюють публічно-правові відносини як 

сферу правозахисного впливу адміністративної юстиції слід віднести: 

- публічна владність, яка передбачає, що в подібних правовідносинах суб' єкти права мають на 

меті: а) реалізувати надані їм законодавством публічно-владні повноваження; б) забезпечити 

виконання рішень, які були прийняті у результаті здійснення публічно-владних повноважень; 

в) створити оргавізадійний базис (апарат) державного управління або місцевого самоврядування; 

г) реалізувати безпосереднє право на участь в управлінні державними справами або місцевими 

справами, в тому числі, через форми безпосередньої демократії (наприклад, вибори); 

-специфічне суб'єктивно-цільове навантаження, · що обумовлює головні цілі, з якими 

суб'єкти права вступають до публічно-правових відносин, серед яких можна виділити: сприяння 

забезпеченню та безпосередня участь у реалізації безпосереднього і представницького народовладдя; 

впорЯдкування діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; створення 

юридичних передумов дотримання та захисту прав і свобод суб' єктів даних відносин ; забезпечення 

взаємодії оргавів публічної влади, з урахуванням реалізації принципу поділу влади ; сприяння 

забезпеченню захисту конституційного ладу і режиму законності у сферах державного управління та 

місцевого самоврядувавня; вирішення публічно-правових спорів тощо; 

І:J llедько Ю. , 2008 
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-наявність подвійної системи охорони та захисту, яка передбачає, що окрім судового 

механізму захисrу прав і свобод громадян у даних правовідносинах, мають місце і адміністративні 

інструменти охорони та ·захисrу (наприклад, адміністративне оскарження); 

-особливості струІП)'РИ публічно-правових відносин, яка передбачає об'єктну специфіку 

(наявність первинних та другорядних об ' єктів; змістовна особливість публічно-правових відносин у 

сферах виконавчої влади та місцевого самоврядування- для суб'єктів більшості таких правовідносин 

суб 'єктивні права одночасно є і юридичними обов'язками (перш за все це стосується публічно

владних суб ' єктів); 

-специфіка С)'б'єктивиих публічних прав і свобод громадян, реалізація яких здійснюється у 

таких правовідносинах і пов'язана з обов'язковим правозабезпечувальним впливом з боку суб'єктів 

владних повноважень; 

-первинна нерівноправність їх суб'єктів, коли одна сторона знаходиться у підпорядкуванні 

або підлеглості до іншої, при цьому така підлеглість не носить характер трудових або службових 

правовідносин, а носить характер підвладного підпорядкування. 

КАСУ є законодавчим актом, в якому вперше у законодавстві України було надане особливе 

значення розмежуванню принципів верховенства права та законності, що є, на нашу думку, дуже 

важливим з точю1 зору повноцінного судового захисrу прав і свобод громадян України у будь-якій сфері. 

Особливо це стосується публічно-владної сфери (сфери підзаконної нормотворчості), де дуже часто під 

прикриттям дотримання норм законодавс:тва, <Тh.'Тів вищої юридичної сили ігнорується конституційний 

принцип пріоритету прав і свобод rром;цян, який знайшов свій прояв і у КАСУ (ст. 8). 

Разом з Tlli\1 , процесуальне забезпечення реа.Jrізації принципу верховенства права залишає 

бажати кращого . Зокрема, даний принцип передбачає можливість застосування адміністративним 

судом аналогії закону та аналогії права, при цьому жодних умов та обмежень для використання даного 

права адміністративним суддею у законодавстві України не встановлено , що може призвести до 

ігнорування використання, у необхідних випадках, даного права (у публічно-правовій сфері рівень 

исурегульованості суспільних відносин на жаль не є низьким, а адміністративним судам заборонено 

відмова в розгляді та вирішенні адміністративної справи з мотивів неповноти, неясності, 

суперечливості чи відсутності законодавства, яке регулює спірні відносини) або в неадекватному 

застосуванні даного принципу. 

На особливу увагу заслуговує принцип офіційного з'ясування обставин справи, який дозволяє 

адміністративному суду виходити за межі позовних вимог в разі, якщо це необхідно для повного 

захисту прав, свобод та інтересів сторін чи третіх осіб, про З<L'Шст яких вони просять. На нашу думку, 

необхідно було б чіткіше визначити умови, за ЯЮL"> адміністративний суд (ст. 11 КАСУ) може 
вирішувати справу, відхиіll!Ючись від того, що вимагається у позовній заяві, оскільки таке відхилення 

може мати негативні наслідки для позивачів або третіх осіб. 

Наприклад, до таккх рюв, на нашу думку, можна віднести наступні: 

по-перше, якщо ад'І1іністратпвюІЙ акт, який оск<Jржується частково , є протиправним чи/ і 

незаконним в цілому, він повинен бути скасований повністю ; 

по-друге, якщо адміністративний <Тh.'Т був прпіrnятий некомпетентним органом, він повинен 

бути скасований повністю незалежно ві.J. того. що виУІагає позивач . 

Водночас необхідно було б зазначити, що вUxi.J. а..:DІіністративного суду від вимог скарm не 

повинен створювати негdтивних наслідків для невладного суб ' а.. 'Та які ~ю:я-. .. уть по;mгdти у погіршенні 
такого правового становища позивача, яке мало місце до подання юш позову до ад'-Ііністративного суду. 

Разом з указаними недоліками, які необхідно подо:шти у законодавстві про адміністративне 

судочинство, слід указати і на необхідність посилення окре.чих правозахисних положень КАСУ. 

Зокрема, на нашу думку, з метою ефектинізації правозахисного впливу адміністративного суду під час 

здійснення адміністративного судочинства, вважаємо за доцільне внести зміни до ст. 166 КАС, де 
передбачити, що адміністративний суд, виявивши під час розгляду справи порушення закону, не 

може, а зобов' язаний постановити окрему ухвалу і направити й відповідним суб'єктам владних 
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повноважень для вжиття за:шдів щодо усунення причин та умов, що сприяли порушенюо закону або 

порушенюо прав, свобод чи законних інтересів невладних суб'єктів публічно-правових відносин. 

Нарешті, наголошуємо на жорсткій необхідності мінімізації можливості карального впливу з 

боку адміністративних судів на невладних суб ' єктів публічно-правових відносин і, в першу чергу , 

громадян. Оскільки подібна практика суперечить суто правозахисним завданням, які поставлені перед 

адміністративним судочинством в ст. 2 КАСУ. 

Необхідно зазначити, що ефективність реалізації принципів у діяльності адміністративної 

юстиції в Україні залежить від багатьох факторів, у тому числі від системних змін в 

адміністративному законодавстві , яке регулює діяльність органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування. Зокрема від якості законодавства про органи виконавчої влади, прийняття 

·.шконодавства про нормативні акти органів виконавчої влади, Адміністративного процедурного 

кодексу , нового Кодексу про адміністративні правопорушення, кодексу про поведінку державного 

службовця тощо. Однією із нагальних проблем ефективізадії судового захисту прав і свобод громадян 

у публічно-правових відносинах є підготовка професійних кадрів зі загнаннями державно-правових 

дисциплін, в першу чергу адміністративного права. 
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Новітні реалії у економічному та соціальному жmті сучасної епохи приводять до того, що 

починають складатися, як висловтоється академік С.С. Алексєєв , нові "п:-rасти соціальності", що дають 

поштовх до формування цілих галузей права покликаюL" стати основою для вирішення складних 

економічних та соціальних проблем. Інпшми словами вони ~rають опосередкувати ці нові "пласти 

соціальності". Такими галузями права є екологічне право , інформаційне право, підприємницьке право . 

Рівень демократії у нашій країні потребує більшого захисту та упорядкованого руху інформації. 

Ми є свідками процесу швидкого створення правового простору в інформаційній діяльності, 

регуmовання національними нормативно-правовшш акІ<LМИ відносин як у самих засобах масової 

інформації та інших інформаційюІХ стрр.їурах і установа,", так і поза їх межами - з іншими 

юридичними та фізичними особа:.\ш . 

Значне накопичення нормативно-правового масиву у цій сфері, формування самоспиних 

правових інститутів і нор~f. прющипів інформаційного права та наявність інших ознак дало підстави 

висловтовати сьогодні думк-у про формування цього законодавства в окрему галузь - інформаційне 

право . Хоч ця думка не є загально підтриманою, вона є реалією сучасного розуміння системи 

юридичних спеціальностей та відгуком на бурхливий законотворчій процес в Україні . До доцільності 

такого підходу і такого наукового бачення цієї проблеми схиляються такі відомі українські науковці

юристи як Медведчук В .В. , Онуфрійчук М.Я., Гончаренко В.Г. , Яценко С.С., Святоцький О.Д. , Цвік 

М.В. тн інші. Подібної думки дотримуються і деякі російські вчені юристи: Алєксєєв С. С. , Тихомірон 

Ю.П. , Батуріп Ю.М., Венгеров О.Б , М.М. Рассолов, В.А. Копилов та інші. 

Спектр питань, що постають перед дослідниками на сучасному етапі визначення ролі і місця 

інформаційного права в юриспруденції тн в системі національного законодавства- це питання, що 

можна розташувати у такій послідовності : 

1. СпіввідНошення понять "система інформаційного права" і "система інформаційного 

законоднвства". Місце інформаційного правн у системі юридичних ннук. 

2. Галузева форма структури інформаційного права. 

З. Систе:11а інфор~tаційного законодавства України. 

4. Струпура дисшш:т.іни "Інфор~tаuійне право України". 

Характеризуючи співві.:rношення понять "система інформаційного права" "система 

інформаційного за:коно.::щвства" ~южна визначити. шо процеси гюузевіза:ції у сучасному 

національному законодавстві тн праві обу~ююені не ті1Ьюr розширенню! ко.1а суспі::rьних відносин за 

часи незалежності України . Формування uі..1ої низки гро~rадських зв 'язків під вп.1Иво~1 розвитку 

сучасних технологій, зростання ролі п:пора;rізму еконо~rіки та по,lітиюr в суспі,1Ьстві - це реалії 

сьогодення, які обумовmоють та актуалізують розвиток не ті..rІЬки галузевих наукових досліджень 

юриспруденції, але й фундаменталь'юrх досліджень правової науки . 

Визначення внутрішнього змісту категорій «система інформаційного законодавства» і «система 

інформаційного правн» припускають аналіз не тільки сучнсного нормативно-правового регуmовання в 

сфері відНошень із приводу права на інформацію, але і самого поняття «система» у застосуванні до 

права і законодавства. 

Принципові питання, що виникають у цьому зв' язку укладаються в таку схему: 

1. Визначення категорії система інформаційного законодавствСІ України і його струкгури. 

2. Встановлення ознак структури і категорії «інформаційне право України» і його 

внутрішньої системи. 

<t:> llисьменшщький А . , 2008 
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З. Визначення напрямків у системі (структурі) дисципліни інформаційне право України. 

Система- це внутрішньо організована на основі того або іншого принципу цілісність , у якій всі 

елементи настільки тісно пов 'язані один з одним, що виступають стосовно навколишніх умов і інших 

систем як щось єдине. 

Така єдність у системі законодавства, як правило, обумовлено спільнісnо об'єкта правовідносин 

норм даного законодавства, що формуються на її основі. У аналізованих відношеннях цей об'єкт являють 

собою інформаційні відношення або відношення між суб' єктами права з приводу права на інформацію, що 

розуміється як право на пошук і одержання, використання і збереження, поширення і захист інформації. 

Система права виражає внутрішню диференціацію позитивного права, його розподіл на галузі й 

інститути. Система інформаційного права відповідно означеному підходу може формуватися як 

логічно взаємопов 'язана сукупність інформаційних норм та інформаційно-правових інститутів. Серед 

інститутів інформаційного права можна видіmпи: 

lнсти:rуr де\)Жавно"і тає~·шиuі.. я:к сукупність HG\)M інфа\)м.аційнаrа ·~аканадавства, ща 

регулюють відносини , пов 'язані з режюю~r оперування інформацією, що є державною таємницею. 

(Авторське визначення). 

Інститут надання інформації є сукупністю нор.\1, шо регулюють відносини з приводу 

необхідності надання громадянам державою інформації про їхній правовий статус і об' єктивне право , 

про стан природного навколишнього середовища, про суспі:rьно-політичні , економічні, культурні і 

інші явища і процеси, що відбуваються у країні і світі. (Авторське визначення). 

Інститут інформації з обмеженим доступом як сукупність норм, що регулюють відносини з 

приводу здійснення ре)кимних, технічних, криптографічних та правових мір обмеження в доступі до 

інформації, що не підлягає широкоІVrу поширенню. (Авторське визначення). 

Інститут рекламного права як сукупність відносно відокремлених юридичних норм, що 

регулюють відношення з приводу особливого виду поширення інформації, пов'язаного з активною 

формою впливу її розповсюджувача на споживачів з метою одержання прибутку чи в соціально

ідеологічних цілях. (Авторське визначення). 

Так під інститутом комп'ютерного права доцільно розуміти сукупність юридичних норм, що 

регулюють відносно відокремлену групу однорідних соціальних відносин з приводу обороту інформації в 

електронних автоматизованих мережах, інформаційних системах та банках даних. (Авторське визначення). 

Інститут правового інформування - сукупність норм, шо регулюють систему заходів, які 

здійснюються засобами масової інформації щодо поширення інформації про правову дійсність у 

державі, змістом якої є нормативно-правові та ненормативно-правові дані про діюче законодавство і 

право , правову ідеологію , правові форми діяльності держави. (Авторське визначення). 

Галузь права - це головний підрозділ системи права, що відрізняється специфічним режимом 

юридичного регулювання й охоплюючий цілий ряд однорідних суспільюtх відносин. Відповідно до 

такого розуміння інформаційне право як галузь - це відносно відокремлена в системі права 

с.укупність юридичних норм та інститутів права, що регулюють суспільні відносипи логічио 

об'єднані в сферу суспільного обороту інфорлшціі; тобто відносини з приводу реалізаціі' 

суб'єкта.ии свого права на інформацію як права на noutyк і отримання, виготовления, 

використання і зберігания, поиtиреюtя і захист інфор.нації у будь який спосіб і ue зале.нсно від 
дер:жавних кордоиів. (Авторське визначення). 

Слід відрізняти систему права від систе\ш законодавства. 

Законодавство - це вся су h-упність законів, що діють у країні. Система законодавства - це 

упорядкована ~шожина всі.х чнню1х нор\tативно-правових актів даної держави. 

Структура систе~ш законщавства - це внутрішній підрозділ законодавства на певні відособлені 

групи нормативно-правовІL'\: аь.."Гів. 

Необхідно, проте , ~ШТІІ на увазі , що в деяких формулюваннях нормативних актів під терміном 

«законодавство» розуміються не ті:rьки закони, але й інші нормативні документи, що містять первинні 

правові норми (наприклад, нормативні укази Президента, нормативні постанови Уряду). 

Тому система інформаційного законодавства у системі законодавства держави - ця вся 

сукупність нормативно-правових акrів держави, що стосується питань обороту інформації у соціумі , 

інформаційної діяльності та реалізації суб ' єкт&\Ш свого права на інформацію . 



СЕКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ТА ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ НАУК 

Відповідно до етапі 4 Закону України "Про інформацію", що має назву ··Законо .","~,.,. 

інформацію" - Законодавство України про інформацію складають Конституція У~-раїнn. пеіі 

законодавчі акти про окремі галузі, види, форми і засоби інформаціі, міжнародні договорп та уто.:ш 

ратифіковані Україною, та принципи і норми міжнародного права. 

Таке формулювання дає можливість визначити певні рівні у структурі інфор:-.тлій:ноrо 

законодавства. 

Перший рівень - найвищий за юридичною силою складають Конституція України, міжнаро.ші 

договори й угоди з приводу обороту інформації, інформаційної діяльності, права на інформапію, шо 

ратифіковані Україною (Чорноморська конвенція Про співробітництво у галузі культури, освіти, науки та 

інформаціі; Європейська угода про за."Хист телерадіомовлення та ін.), Закон України "Про інформацію" . 

Другий рівень - видове націона;1ьне інформаційне законодавство, що формується з окремих 

законів направлених на встановлення :шгальних норм в окремих сферах інформаційного соціального 

обороту (Закони України: "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про 

телебачення і радіомовлення", "Про видавничу справу", "Про Національний архівний фонд і архівні 

установи", "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Про державну статистику", "Про науково-технічну 

інформацію", "Про захист інформаціі в автоматизованих системах", "Про державну таємницю" та ін.) 

Третій рівень - підзаконні нормативно-правові акти загально-державного значення (Укази 

Президента України, Постанови Кабінету міністрів України, накази міністерств). Приклад: Постанова 

Кабінету Міністрів У країни "Про перелік відомостей , шо не становлять комерційної таємниці". 

Четвертий рівень - підзаконні нормативні акти локального територіального значення. 

Наприклад, Постанова Харківської обласної ради народних депутатів "Про порядок надання 

громадянам інформації відносно роботи відділів та посадових осіб виконавчого комітету Харківської 

обласної ради народних депутатів". 

За територіальною ознакою можливо також виділити окремий п'ятий рівень законодавства, що 

відображатиме сукупність нормативно-правових підзаконюІх актів корпоративного значення, що 

наприклад, стосуються встановлення правил захисту інформації в межах окремого підприємства, 

установи, організації у вигляді наказів адміністрації. 

Окрему взаємопов' язану структуру і елемент системи інформаційного права становшь система 

дисципліни "Інформаційне право України" . За галузевою традицією структура цієї дисципліни форму

єгься з двох розділів: 1. Загальна частина та 2. Особлива частина. Вони охоплюють 13 базових тем курсу. 
Загальна частина присвячена дослідженню предмету та методології інформаційного права, історії 

формування його як самостійного галузевого напрямку законодавства і права; особливостям розуміння 

системи інформаційного права і законодавства; змісту, об ' єкту і суб'єктам інформаційно-правових 

відносин та обставинам їх виникнення і динаl\Ііки; негативюш проявам у сфері інформаційно правових 

відносин та шляхам їх подолання ; проблемам статусу інформаційних структур у суспільстві та державі. 

Особлива частина охоплює спе~1р питань , шо стосуються різноманітних сфер інформаційного 

обороту, що регулюються окремюш нор:чативно-правовш.ш засоба~ш. До таких у розділі відносяться: 

конституційне і загальне інфор"шційно-правове регулювання; правове регулювання в сфері засобів 

масової інформації; правове регулювання в архівній, статистичній і бібліотечній сферах 

інформаційЮІХ відносин; правове регулювання в сфері технічної інформації й автоматизованих 

систем; правове регулювання відносин з приводу інформаціі обмеженого доступу; міжнародно

правове регулювання в сфері інформаційЮІХ відносин. 

Активно здійсню.иrгься в Україні й наукові спроби систематизаціі нормативно-правового 

матеріалу у інформаційній сфері. Так перший інкорпоративний збірник інформаційного законодавства 
був підготовлений у березні 1996р. Пізніше, у 1997 Td 1999 роках таку спробу здійснив комітет 
Верховної Ради України з питань свободи слова і інформації. Аналогічна спроба була здійснена у 1998 
році у бюлетені законодавства і юридичної практики. Вже у 2001 Державним комітетом інформаційної 
політики, телебачення і радіомовлення України здійснена більш ретельна систематизація нормативних 

актів, що регулюють інформаційну діяльність в Україні. Сьогодні цей процес виходить на стадію 

проектів кодексів інформаційного законодавства. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОЗАХИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
МІСЦЕВОЇ МІЛІЦІЇ В УКРАЇНІ 

Н Пронюк, А. Камінський 

Київський національний університет внутріzиніх справ 

(Киів, Україна) 

Серед тенденцій реформування органів влади України в сучасних умовах виділяються 

спрямування їх діяльності на захист прав та інтересів людини, правопорядку, створення механізмів їх 

забезпечення і захисту; підвищення соціальної спрямованості їх діяльності тощо. Процеси зміцнення 

народовладдя вимагають реалізації універсальної концепції побудови нових структур влади, за якою 

влада наділялася б повноваженнями, які вона здатна ефективно в інтересах свого населення 

здійснювати. Розбудова громадянського суспільства передбачає децентралізацію влади, розширення 

повноважень органів самоврядування, створення нових демократичних інститутів. Одним з таких, на 

нашу думку , має стати місцева міліція в системі місцевого самоврядування. 

Існує певна правова база організації та діяльності місцевої міліції, але вона не реалізована у 

життя, що пояснюється невизначеністю законодавства і конкретної моделі обслуговування населення 

на місцевому рівні, невирішенимn питання розмежування компетенції місцевих рад та МВС з 

організації і діяльності місцевої міліції, контролю за забезпеченюL~ нею громадського порядку, 

статусу її працівників , непідготовленістю суспі;Тhства до змін у правоохоронній cиcтervri, відсутністю 

фінансування тощо. 

На сьогодні згідно з чинними нормативними актюш У1."J)аїни місцева міліція є складовою 

частиною міліції України, органом виконавчої впади, який фінансується з місцевою бюджету та 

комплектується органами місцевого самоврядування за спільюІМ поданням місцевих держадміністрацій 

та виконавчих органів сільських, селищних, міських рад, погодженим з МВС України, для забезпечення 

охорони прав і свобод громадян та громадського порядку на території села, селища, міста. 

Загалом місцева міліція (в системі місцевого самоврядування) і місцевобюджетна міліція (в 

системі МВС) не тотожні поняття і світовий досвід свідчить про домінування та ефективність першої 

моделі. Тому , на нашу думку , доцільним є організація місцевої міліції як виконавчого органу 

представницького органу місцевого самоврядування, що утримується за рал.')'нок коштів місцевого 

бюджету і створюється для здійснення правоохоронних функцій на території села, селища, міста. Її 
завдання орієнтовані на забезпечення громадського порядку і безпеки, охорони прав і свобод людини, 

боротьбу з торгівлею у невстановлених місцях, порушеннями порядку обігу наркотичних засобів та 

психотропних речовин; неправильним паркуванням автомобілів, безквитковим проїздом у 

громадському транспорті , самовільним захопленням земельних ділянок, бродяжництвом, дитячою 

безпритульністю, попередження протиправних діянь тощо. 

Як відомо , Конституція України визначає зміст і принципи діяльності владних органів та 

установ, покликаних здійснювати охорону прав і свобод людини, їх забезпечення (законність 

забезпечення охорони правопорядку , прав і свобод громадян) ; закріплює основні (загальні та 

юридичні) гарантії здійснення прав людини. 

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" місцеві ради та інші 

органи системи місцевого самоврядування наділені повноваженнями щодо забезпечення прав і свобод 

людини і громадянина. Особі відводиться роль "учасника" самоврядування в основному через 

колективні інститут місцевої демократії (вибори, місцевий референдум, збори громадян тощо) . 

Водночас, громадянин, житель населеного пункту, не просто бере участь у самоврядуванні , а разом з 

іншими жителями здійснює його , реалізуючи свої права і свободи. Тому інститут місцевого 

самоврядування і всю його організаційну структуру , як і структуру громадянського суспільства в 

цілому, необхідно розглядати в органічній єдності з інститутом прав і свобод людини, з правовим 

статусом особи як суб ' єкта самоврядних відносин за місцем проживання. 

© Іlронюк Н. , Камінський А., 2008 
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Закон "Про міліцію" визначає пріоритет прав людини у внутрішній пол:ітшrі України_ шо 

передбачає належну модель взаємовідносин міліції і громадян, забезпечує баланс між обов · язюь.ш і 

правами міліції, правами і свободами громадянина. У відомчих актах МВС України закріп..1ено 

порядок забезпечення реалізації чиннІLх правових норм, регламентуються та встанов.ІЮються 

конкретні межі діяльності підрозділів та посадових осіб міліції щодо забезпечення виконання 

покладених на неї завдань і обов'язків, а саме: створення умов згідно з міжнародно-правовюm 

принципами для реалізації політичних прав і свобод громадян; використання працівниками ~ri:riпii 

наданих законом прав. Зокрема, Кодекс честі працівника ОВС України визначає моралні Td 

професійні якості працівника міліції, установлює основні правила поводження з громадянами. 

Відповідні положення обов 'язково повинні бути відображені у нормативних актах про 

організацію і діяльність місцевої міліції в системі самоврядування. 

Потреба в охороні і захисті прав і свобод людини і громадянина виникає, як правило, у разі LX 
порушення, виникнення певних перешкод на шлял.уr до їх використання, конфліктних ситуацій при LX 
вирішенні та ін. В юридичній літературі часто розмежовують ці поняття: охорона прав лющrnи 

охоплює заходи профілактики, що застосовуються при порушенні прав, а їх захист - це решта всіх 

правових заходів після правопорушення. Тобто охорона і захист прав та свобод людини є єдинюr 

механізмом їх реалізації зі спеціальними цілями та завданнями, які здійснюються примусовю.ш 

заходами. Такий підхід має позитивний характер, оскільки спрямований на відокремлення 

профілактичних заходів від власне охоронних. 

У свою чергу, механізм забезпечення прав і свобод можна визначити як самостійне явище 

правової системи, що є комплексом взаємопов 'язаних і взаємодіючих передумов, засобів та умов, що 

створюють належні юридичні і фактичні можливості для повноцінного здійснення кожним своїх прав і 

свобод. 

Відповідно , правозахисна діяльність місцевої мшщ11 повинна бути багатоаспектною , 

включаючи як відновлення і забезпечення прав та свобод :подини, їх охорону і захист, так і їх повагу 

та дотримання. Захист прав та свобод людини об ' єктивно З)'.\ЮВJІЮЄ підвищену відповідальність 

міліції, посадових осіб, всіх й працівників перед державою, суспільством у цілому. Характерна 

особливість діяльності міліції у цій сфері по.lЯгає у то:-.rу , що у відносинах з окремою особою вона 

представляє все суспільство , а при захисті інтересів цієї особи нерідко змушена в межах, встановлених 

законом, вдаватися до обмеження її прав та свобод. Це випливає виключно з визнання поваги прав і 

свобод інших осіб, додержання вшvюг rvюрал:і, суспільного порядку, загального благополуччя . 

Запровадження самостійного інституту в системі місцевого самоврядування з широкими 

повноваженнями зумовлює виведення передбачених відповідних підрозділів з підпорядкування МВС і 

_;rередачу територіальним громадам, їх самоврядним органам, перерозподjл функцій і повноважень 

кримінальної міліції, міліції громадської безпеки, ін. органів з охорони громадського порядку і 

забезпечення громадської безпеки, захисту прав і свобод людини, боротьби і попередження злочинності. 

Зростанню ролі місцевої міліції у боротьбі і попередженні злочинності, охороні прав людини 

сприятиме взаємодія і взаємозалежність ії працівників і населення (безпосередньо через прямі вибори 

керівників місцевої міліції, через органи місцевого самоврядування (дільничні працівншш), їх 

регулярна звітність перед громадськістю, органами самоврядування, зустрічі з членами 

територіальних громад, змі, а також співробітництво із :шгальнодержавною міліцією, іншими 

органами влади. Контроль за діяльністю місцевої міліції дозволять уникнути корупції та зловживань . 

попередити дублювання функцій, виникнення конфліктів в системі самоврядування. 

Серед важливих заходів на шляч забезпечення належної правозахисної діяльності місцевої 

міліції можна запропонувати наступні: 

завершення адміністративної реформи, реформи адміністративно-територіального устрою. 

реформи місцевого самоврядування в Україні зі створенням місцевих органів в.1а.:ш. 

наближених до населення; 

розробка і прийняття стратегії правоохоронної і правозахисної діяльності у країні ; 

прийняття комплексного закону про місцеву міліцію в системі місцевого С<Lі\.ЮВря.:rу ва.н:ня. 

узгодження з ним існуючих нормативно-правових актів України; 
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забезпечення системності та послідовності функціонування місцевої міліції; 

створення організаційних , матеріально-фінансових та інших мож.ішвостей для забезпечення 

прав і свобод mодини і громадянина; 

підвищення авторитету органів місцевого самоврядування, міліції в суспільстві; 

належний рівень підготовки і перепідготовки відповідних кадрів з урахуванням сучасних 

реалій; 

підвищення правової культури і правової свідомості населення і посадових осіб; 

створення механізмів контрото за діяльністю місцевої міліції, у тому числі з боку інститутів 

громадянського суспільства ; 

взаємодія з іншими оргаю:11v1И влади , громадськими організаціями і населенням у сфері 

захисту прав і свобод mодини і громадянина; 

забезпечення конституційної законності у країні , разом з тим створення громадянам умов 

для забезпечення ї;х прав і свобод. 

Ліквідація правових та іюшrх перешкод, яю ІСнують в Україні, принципове розширення 

повноважень органів місцевого с&\1оврядування у правозахисній сфері сприятиме утвердженню 

демократичних принципів у реальному житті суспільства . Належна діяльність місцевої міліції щодо 

охорони, захисту й забезпечення ЩJав і свобод mодини свідчитиме не лише про ії гуманізацію та 

демократизацію , а й про вдосконалення публічної влади, методів і форм ії функціонування. Загалом 

вона повинна бути неупередженою, відповідати закону , потребам та інтересам mодини й суспільства. 
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Аналогія 3акону знайшла нормативне закріплення в новому Цивільному процесуальному 

кодексі України (далі- ЦПК) та Кодексі адміністративного судочинства України (далі- КАС), що дає 

підстави вважити даний прийом судового тлумачення можливим у справах, які розглядаються за 

правилами відповідно цивільного та адміністративного судочинства. Серед останніх потрібно 

виділити групу податкових спорів, в яких право3астосовна проблема є особливо гострою та 

нагальною, оскільки податкові 3акони мають специфічну структуру і техніку складання, що неодмінно 

позначається на розумінні їхнього значення некращим чином. 

З вказаних підстав видається вкрай актуальним здійснити комплексне наукове дослідження 

проблеми застосування аналогії закону до податкових правовідносин. Під комплексним дослідження 

окресленої проблематики ми розуміємо не тільки висвітлення ознак аналогії 3акону, а й ви3начення 

допустимих меж застосування аналогії 3акону при вирішення податкових спорів. 

Положення про застосування закону за аналогією увійшли до всіх підручників з теорії права , 

проте, на наш погляд, на сьогодні відсутні rрунтовні розробки даного питання, які засновані на 

сучасному законодавстві і можуть бути використані в практичній діяльності правозастосовчих органів. 

Разом з тим, ми відзначаємо значний внесок в дослідження в прикладному сенсі цієї 

проблематики таких цивілістів-класиків, як Мєйєр Д.І. , Покровський І. О. , Шершенєвич ГФ 

Аналіз вітчизняних та російських доктринальних джерел приводить .:хо висновку , шо проб.-rема 

застосування закону за аналогією до податкових правовr.лrос1ш у конструпнвному аспепі не 

розглядалась. 

Показовою в цьому п.-rані є позrшія вuо~юго в Європі ні.чепького правознавця Райнгольда 

Циппеліуса, який справе;:циво вважає не.\ЮЖ!ИВІШ з~rінюватп. а тшr білше ·3астосовувати 3а 

аналогією юрндичні склади проступків, що вІmливають з опо.Jап:ування , і з посиланням на одне із 

рішень Федерального конституційного суду Німеччини відзначає, що податкове право загалом існує 

"під диктовку 3аконодавця". Звичайно, в питаннях юридичної відповідальності, зокрема, в сфері 

оподаткування, 3астосування 3акону 3а аналогією вступає в суперечність із уявленням про склад 

правопорушення як підставу настання для особи негативних наслідків, передбачених '3<1Конодавчо. 

Разом з тим, йдеться не про створення нових положень шляхом аналогії закону, а про аналогію як 

прийом тлумачення, який дозволяє встановити дійсний зміст норми. Саме в такому раь.")'рсі необхідно 

розглядати можливість застосування аналогії закону як прийому тлумачення податкових законів. 

У сфері дії цивільного права категорії аналогії 3акону надається і матеріально-правовий, і 

процесуально-правовий зміст. У ст. 8 Цивільного кодексу України (далі - ЦК) аналогія закону 

розуміється як регулювання цивільних відносин, не врегульованих актами цивільного законодавства, 

тими нормами цивільного права, які регулюють подібні 3а змістом цивільні відносин. Циві..-rьно

процесуальний аспект аналогії закоНу відображений у ст. 4 ЦПК. 

Натомість стосовно регулювання 3а аналогією податкових відносин матеріально-правового 

припису немає. Але, на наш погляд, для практичних потреб достатньо і положення про застосування 

закону за аналогією, закріпленого в ч. 7 ст. 9 КАС, із якого непрямо випливає вЦповідний 

матеріально-правовий припис, що стосується регулювання податкових відносин. 

Бідповідно до ч. 7 ст. 9 КАС 3астосуванню 3акону ·я аналогією підлягають :3<1Кони. Вважаємо, 

що в цитованій нормі слово "закон" вжито у власному, тобто у вузькому значенні. Натомість є 

необrрунтованим посилання на необхідність широкого тлумачення терміну "закон" , що вживається у 

ч. 7 ст. 9 КАС, 3 метою подолання правової невизначеності, яка суперечить принципу верховенства 

© Самсін 1 , 2008 
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права, що знайшов нормативне відображення в частині першій ст. 8 Конституції. Законодавець сам 
дав указівку щодо способу дій у разі неврегульованості суспільних відносин та немоЖJПІвості 

заповнити виявлену прогалину в праві шляхом застосування закону за аналогією: в таких випадках 

застосовується аналогія права. 

З іншого боку, величезна кількість законодавчих положень свідчить про те, що під терміном 

"закон" (що підлягає застосуванню за аналогією) слід розуміти будь-який нормативно-правовий акт, 

що прийнятий Верховною Радою та має силу закону (кодекс, основи законодавства). 

Потреба в застосуванні закону за аналогією є очевидною з огляду на недостатню 

опрацьованість податкового законодавства. Так, при прийнятті Закону України ,,Про порядок 

погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" не 

було передбачено, що після введення в дію цього Закону втрачають чинність раніше прийняті 

нормативно-правові акти у сфері відповідальності за порушення порядку сплати окремих податкових 

платежів. Тому зберіг 'Пmність і Закон Украіни "Про плату за землю", ст. 18 якого передбачає, що 
платники земельного податку. яких своєчасно не було залучено до сплати цього податку, сплачують 

податок не більш як за два попередні.'( роки. Але порядок обчислення цього строку Законом Украіни 

"Про плату за землю" не встановлено. То ;му для вирішення питання про день, з якого належить 

обчислювати згаданий дворічний строк, застосовується за аналогією підпункт 15.1.1 пункту 15.1 ст. 15 
Закону Украіни "Про порядок погашення зобов ' язань платників податків перед бюджетами та 

державними цільовими фондами" , який ветановлає відліковувати строк давності (1095 днів) для 

самостійного визначення податковим органом суУПr податкового зобов'язання платника податків з 

дня, наступного за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, а в разі, коли 

податкова декларація була подана пізніше, -за днем її фапичного подання. 

Розглянемо приклади, коли застосування закону за аналогією до податкових правовідносин є 

недопустимим. 

Відповідно до пп. 15.2.1 п. 15.2 ст. 15 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань 
платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" у разі, коли податкове 

зобов'язання було нараховане податковим органом до закінчення строку давності [ ... ] податковий 
борг, що виник у зв'язку з відмовою у самостійному погашенні податкового зобов'язання, може бути 

стягнутий протягом наступних 1095 календарних днів від дня узгодження податкового зобов 'язання. 

Виникає питання про моЖJПІвість застосування наведеного законодавчого положення за аналогією до 

випадків самостійного визначення податкового зобов'язання платником податків. Це питання має 

вирішуватись у наступний спосіб: із пп. 15.2.1 п. 15.2 ст. 15 названого Закону непрямо випливає і при 
тлумаченні висновком від протилежного виявляється правовий припис, відповідно до якого це 

законодавче положення не може застосовуватись до випадків, коли податкове зобов'язання 

самостійно визначене платником податків. З урахуванням цього правового припису слід визнати, що 

підстави для застосування закону за аналогією у цьому випадку немає, бо такою підставою є 

відсутність закону, "що регулює відповідні правовідносини" (ч. 7 ст. 9 КАС), а в даному випадку 

відносини врегульовані: ніякого строку давності для стягнення податкового боргу, що виник у 

результаті самостійного визначення платником податків податкового зобов'язання, не існує. У зв'язку 

із вказаним можна сформулювати таке правило: податкові закони можуть застосовуватись за 

аналогією у випадках, коли висновок від протилежного, зроблений із положення закону , яке 

передбачається застосувати за' аналогією , не усуває потреби у застосуванні закону за аналогією. 

Зроблений висновок підтверджується при дослідженні можливості застосування за аналогією 

положень ЦК про безпідставне набуття або збереження майна без достатньої правової підстави до 

відносин щодо повернення надміру сплачених податків . Із пп. 15.3.1 п. 15.3 ст. 15 Закону Украіни 
"Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими 

фондами" (заяви на повернення надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) або на їх 

відшкодування у випадках, передбачених податковими законами, можуть бути подані не пізніше 1095 
дня, наступного за днем здійснення такої переплати або отримання права на таке відшкодування) 

непрямо випливає і висновком від протилежного виявляється правовий припис, відповідно до якого у 

випадках , не передбачених податковими законами, відшкодування надміру сплачених податків взагалі 

не здійснюється. Це виключає застосування до відносин щодо повернення надміру сплачених податків 
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(у разі , коШІ їх повернення не передбачене податковими законами) за аналоrією положень Цивільного 

кодексу щодо безпідставного набуття або збереження майна. 

Ще одним підтвердженням зробленого вище висновку є абз. "а" пп. 7.7.2 п. 7.7 ст. 7 Закону 
України "Про податок на додану вартість" (бюджетному відшкодуванню підлягає частина такого 

від'ємного значення, яка дорівнює сумі податку , фактично сплаченій отримувачем товарів (послуг) у 

попередньому податковому періоді постачальникам таких товарів (послуг). Із цього законодавчого 

положення непрямо випШІває і висновком від протилежного виявляється правовий припис, відповідно 

до якого при визначенні суми податку на додану вартість, що підлягає бюджетному відшкодуванню, 

не враховується податок на додану вартість, сплачений митному органу для наступного перера:>..)'вання 

до бюджету при імпорті товарів . Цей правовий припис перешкоджає застосуванню абз . "а" пп . 7.7.2 
п. 7.7 ст. 7 Закону України "Про податок на додану вартість" до випадків сплати податку на додану 
вартість митному органу . 

Застосуванню законів за аналоrією перешкоджають і правові приписи, які непрямо випШІвають із 

актів податкового законодавства і виявляються при тлумаченні висновком від попереднього правового 

явища до насrупного і навпаки. Тш<, податкові закони прямо не визначають дня, у який податок 

вважається сплаченим. Але це питання прямо і чітко вирішується Законом "Про загальнообов'язкове 

державне пенсійне страхування" стосовно сплати страхових внесків на загальнообов ' я.зкове державне 

пенсійне стра.чвання. Таким днем відповідно до ч. 9 ст. 20 названого Закону є "день списання 

установою банку , установою Державного казначейства України суми платежу з банківського 

(спеціального реєстраційного) ра..чнку стра.."\.-увальника незалежно від часу її зарачвання на банківський 

рачнок органу Пенсійного фонду". Виникає думка застосувати це законодавче положення до 

податкових правовідносин за аналоrією, але це є немоЖШІвим з огляду на врегульованість відповідних 

відносин. Так, підпункт 16.5.1 пуНКJУ 16.5 ст. 16 Закону "Про порядок погашення зобов 'язань платників 

податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" встановлює: "За порушення строків 

перера..чвання податків , зборів (обов 'язкових платежів) до бюджетів або державних цільових фондів, 

встановлених Законом України "Про платіжні системи та переказ rрошей в Україні" банк сплачує пеню 

за кожний день прострочення, включаючи день сплати, у розмірах, встановлених підпунктом 16.4.1 
пункту 16.4 статті 16, та штрафні санкції, встановлені підпунктом 17.1.7 пункту 17.1 статті 17 цього 
Закону , а також несе іншу відповідальність, встановлену цим Законом, за порушення порядку 

своєчасного та повного внесення податку , збору (обов 'язкового платежу) до бюджеrу або державного 

цільового фонду" . А із іншого положення цього ж пункту ("при цьому платник податків, зборів 

(обов'язкових платежів) звілью1ється від відповідальності за несвоєчасне або неповне зарах-ування таких 

платежів до бюджетів та державних цільових фондів, включаючи нарюювану пеню або штрафні 

санкціі") непрямо виПШІває і висновком від наступного правового явища (звільнення платника податку 

від відповідальності) до попереднього (обов'язч сплатити податок) виявляється правовий припис, 

відповідно до якого у таких випадках обов ' язок щодо сплати суми податку несе банк. Отже, сума 

податку вважається сплаченою, я.кщо кошти з рю .. :унку платника податків буШІ списані банком на 
підставі платіжного доручення пл:атника податків . При цьому слід враховувати, що ,,днем подання до 

установ банків платіжного доручення за всіма видас\1и податкових платежів вважається день його 

реєстрації у цих установах" (пп. 16.5.2 п . 16.5 ст. 16 Закону України "Про порядок погашення 

зобов 'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами") , а "платіжні 

документи клієнтів приймаються банками до виконання виключно за наявності достатнього заШJшку 
власних коштів на рщнка.х таких клієнтів. У разі недостатності коштів на рахунках клієнтів платіжні 

документи повертаються їх виписувачам без виконання" (пп. 19.3. 2. 19.3 ст. 19 того ж Закону), і "банк 

зобов'язаний виконати доручення клієнта, що міститься в розрачнковому документі, який надійшов 

протягом операційного часу банку , в день його надХодження" (абзац перший ч. 8.1 ст. 8 Закону України 
"Про платіжні системи і переказ грошей в Україні"). 

Зроблений висновок підтверджується і п. 16.3 .1 ч . 16.3 ст. 16 Закону "Про порядок погашення 
зобов ' язань платників подаТІ<ів перед бюджетами та державними цільовими фондами", який 
передбачає, що у разі несвоєчасного погашення узгодженого податкового зобов 'язання на cy~ry 

податкового боргу нараховується пеня, нарачвання якої припиняється у день прийняття банко~r 

платіжного доручення на сплату податкового боргу (рю припиняється нарачвання пені. то 
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законодавець вважає nрипиненим той обов ' язок, прострочення виконання якого було підставою 

нара;\.')'Вання пені). 

Отже, ч. 9 ст. 20 Закону "Про загальнообов 'язкове державне пенсійне страчвання" не може 

застосовуватись за аналогією до податкових правовідносин з метою визначення дня погашення 

податкового зобов'язання, що сплачується шляхом переказу грошей через банк. 

Для належного розуміння проблеми застосування закону за аналогією до податкових відносин 

важливо також відмежовувати таке застосування від застосування положень, включених до 

податкового законодавства , які \1ають цивільно-правове походження і тягнуть за собою застосування 

цивільних актів законодавства . 

Йдеться, зокрема про наступне. ПунІ\."ТОМ 8.8. ст. 8 Закону "Про порядок погашення зобов 'язань 
платників податків перед бю.:uь.-етmш та .:rержавними цільовими фондами" передбачена можливість 

укшщення договорів податкової порую1. Цей .:rоговір укшщається між податковим органом і банком

поручителем з метою забезпечення поrdШення податкового зобов 'язання або податкового боргу 

платника податків . Зрозу\ІL10 . шо банк-поручнте:ть у таких правовідносинах не перебуває в 

підпорядкуванні по.:rаткового органу , а тому останній у названих правовідносинах не виступає як 

суб'єкт вшuних повноважень, шо виконує управ:rінські функції. Остання обставина виключає 

мож:швість ква;rіфікації договору податкової поруюr як <і.J::\Ііністративного договору. Правовідносини, 

що виникають на підставі такого договору , є за своєю юрп.:rичною природою цивільно-правовими. Але 

ж положення Цивільного кодексу щодо поруЮ1 відповідно .:ro ст. 546, 553 ЦК прямо застосовуються 
тільки стосовно поруЮ1, якою забезпечується виконання циві;тьно-правових зобов'язань. До 

податкової поруЮ1 ці положення застосовуються за аналогією на підставі ст. 8 ЦК, а не на підставі ч. 7 

ст. 9 КАС. 

Т3Ю1м чином, застосування за аналогією закону обrрунтовується необхідністю заповнення 

прогалин в правовому регулюванні податкових правовідносин. При цьому даний прийом тлумачення 

може використовуватись у випадках, коли висновок від протилежного , зроблений із положеню1 

закону, яке передбачається застосувати за аналогією, не усуває потреби у застосуванні закону за 

аналогією. Не підлягають застосуванню за аналогією до податкових відносин закони, якщо цьому 

перешкоджають правові приписи, які непрямо випливають із актів податкового законодавства 1 

виявляються при тлумаченні висновком від попереднього правового явища до наступного і навпаки. 
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21 березня 2007 року Комітет з питань соціальної політики пt праці Верховної Ради України 
запропонував прийняти за основу Закону України про затальнообов'язкове державне соціальне 

медичне стра.чвання проект, внесений народними депутатами України Сухим Я.М., Денисовою ЛЛ. 

та іншими. ЙШлось також про відповідне доручення доопрацювати і внести його на розгляд Верховної 
Ради України у другому читанні 3 ур<L'-)'ванням окремих положень іншого законопроекту (в частини 

джерел формування копггів затапьнообов ' язкового державного соціального медичного страхування, 

порядку їх На.zL'Шдження та використання) , а також зауважень і пропозицій суб'єктів права 

законодавчої ініціативи. 

Згідно проекту , прийнятому за основу ~rайбутнього Закону України про загальнообов'язкове 

державне соціальне медичне страхування , об'єднуються два види загальнообов'юкового державного 

соціального страхування: у зв 'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 

народженням та похованням і медичного страл)'вання. У зв ' язку з цим планується перетворити Фонд 

соціального страхування з тимчасової втрати працездатності у Фонд загальнообо в ' язково го 

державного соціального медичного страхування України. 

Законопроект розроблено з урахуванням того, що Фонд загальнообов'язкового державного 

соціального медичного страл'}'вання не бу де виконувати функції, пов ' язані із збором внесків від 

роботодавців та застра:хованих осіб, які збиратимуться одним органом для усіх видів соціального 

страхування у складі єдиного соціального внеску. Для окремих категорій застрахованих осіб та дітей 

страхові внески сплачуватимуть місцеві органи виконавчої влади та відповідні фонди 

затальнообов'язкового державного соціального страхування України (Пенсійний фонд України, Фонд 

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, 

Фонд загальнообов'язкового державного соціального стр<L'-)'Вання України на випадок безробіття). 

Фонд загапьнообов'язкового державного соціапьного медичного страхування повинен буде 

здійснювати керівництво та управління загальнообов'язковим державним соціальним медичюш 

• страхуванням, проводити аь.'}'муляцію страхових внесків та інших коштів, призначеЮІХ д;ІЯ 

фінансування медичної допомоги, матеріального забезпечення та соціальюrх послуг, та забезпечувати 

їх надання, а також здійснювати контроль за використанням цих коштів. Управління Фоюо~ І 

медичного страхування здійснюватиме правління та виконавча дирекція Фонду. Робочими органа..\Ш 

Виконавчої дирекції Фонду є її головні управління в Автономній Республіці Крим, областjL.,. _ ч іста.х 

Києві і Севастополі та страхові каси головних управлінь виконавчої дире1щії Фонду. 

Таким чином, Фонд акумулює страхові внески і потім здійснює фінансування ~ ІеЛІЧНої 

допомоги, матеріального забезпечення та соціальних послуг. 

Отже, що нам дасть дана модель медичного страхування? Чи вплине якось введення такого 

страл')'вання на реформу охорони здоров'я в цілому, і на підвищення якості ~rе..JИЧНОЇ ..JОІЮУQГЯ 

зокрема? 

Що таке страл')'вання? Страхування - це перш за все, rrи;ик. Ризик ;ця страховm;а тоvу 
прагне не допустити ризикових ситуацій. Тому він розробляє для застрахованих програші. 

змеюпують цей рюик (так скажемо, профілактичні). Це нормально і вигі..Jно вcilr: і засrрах.о 

страховику. Що стосується запроnонованої моделі страхування , то ue. по ~ті. соmа::;ьн:ий 

населення , здійснюваний у формі страчвання. Істотним фа~>.1оч ~-т є ві.::rсутність &: го ,. 

© Стеценко l::J., 2008 
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страл)'вальника (скільки внесків зібршru- майже стільки ж і заплатили). Зрозуміло , що в таких умовах 

Фонд не зацікавлений у виборі ефективніших варіантів організації надання медичної допомоги 

застрахованим, йому не цікаво покращувати умови праці застрахованих, створювати програми, 

спрямовані на стимулювання збереження здоров'я, профілактику захворювань, розвиток системи 

медичного забезпечення в цілому . 

Серед повноважень виконавчої дирекції Фонду зазначається, що вона має право здійснювати, у 

особі стра.'І:ових експертів, контро;lЬ за якістю, обrрунтованістю та адекватністю медичної допомоги, у 

відповідності до характеру хвороби, стану здоров 'я та зумовлених цим медичними потреба.'Wи 

застрахованих осіб. Arre. тут також не зрозу~rі;ю . що буде стимулювати Фонд до якісного та 

об ' єктивного ведения даного контро:по . Крі_\1 того , з.:rійснення вищезазначеного контролю , в даний час, 

усклад;нюється як відсутністю нор~rативної бази подібного контро.-по (зокрема, відсутність медичних 

стандартів- протоколів ведення хворих по юrбулаторній допомозі, по стаціонарній допомозі і т.і . ), так і 

відсутністю квапіфікован:пх експертів. п:і;rготоюених за всі\Ш основними спеціапьностями. 

Чи з ' явиться коНІІ.·уреІЩія серед ~rедичних закладів , і , як наслідок цього, їх бажання 

підвищувати якість ~rе.::щчного обс:туговування в результаті введения даної моделі медичного 

стра.'І:)'ванн:я? 

Як відо~ю . основюш еконо11rічним стимулом належного виконання своїх обов'язків є гроші , 

тобто заробітна п;:rата :- rедичних працівників. Але, для бюджетних установ, швидше за все залишиться 

колишній порядок фінансування через єдину бюджетну тарифікацію , що буде обмежувати заробіток 

1VІедиків і ніяк не пов 'язувати його з кількістю якістю проведеної роботи, і не дозволять 

використовувати економічні стимули у роботі. 

Стаття 29 Законопроекту передбачає, що «у разі порушення постачальником медичної 

допо!\юги умов договору про медичну допомогу , Фонд може відмовити в його укладанні на новий 

строю> . Ймовірно укладачі законопроекту припускали, що це буде певним стимулом для належного 
виконання 1\Іедичними закладами умов договору, у тому числі і відносно нале:жного обсягу та якості 

медичної допо~юги. Але, як це можна реадізувати на практиці? А якщо це поліклініка, обслуговуюча 

населення за ~rісцем проживання, або стаціонар, що є єдиним в даному районі (місті), або 

спеціалізована ;rікарня, що має певний ступінь монополії за своїм профілем? В таких випадках Фонд 

все одно зобов ' язаний буде укладати договір про надання медичної допомоги з таким медичним 

закладом у СИ.1J простої відсутності у нього вибору . 

Таким чином, навряд чи введення даної моделі державного обов' язково го медичного 

страл-ування буде сприяти значному підвищенню якості медичної допомоги, що надається 

державними та ком.унальню.ш закладами охорони здоров ' я, введенню ними більш ефективних і 

економічних методів господарювання. 

Надалі , як запровадження такого Закону про медичне стра.'І:)'вання може вплинути на здоров ' я 

населення країни? Згідно даному законопроекту ні стан здоров 'я працівників , ні виробничі чинники, 

що обумовлюють його (умови праці, екологічна ситуація і т.д.) ніяк не впливають на розмір внесків 

стр<L"-)'вальників до Фонду обов ' язково го медичного страл)'вання. Тому дана система медичного 

страхування не буде стимулювати охорону здоров ' я працівників. Навіщо підприємство буде вкладати 

гроші в підвищенюr якості умов праці, поліпшення здоров'я працівників, якщо :1а працівника який 

хворіє один раз і менш на рік стр&'І:ОВИЙ внесок такий же, як за працівника, що хворує три і більш разів 

на рік? Тому охорона, збереження і підвищення здоров ' я працівників бу дуть залишатися неважливими 

для роботодавців. 

Не з'яв1пься економічних стимулів стежити за своіl\1 здоров'ям і у самого населення. Більш 

того, людям буде навіть вигідно хворіти -/адже вони не тільки нічого не платять за лікування, але і 
отримують виплати по лікарняних листах. 

На наш погляд, в рамках обов'язкового медичного страл-ування необхідно створити механізм 

стимулювання активності громадян у сфері охорони і збереження власного здоров'я. Громадянин 

повинен піклуватися про своє здоров'я. І якщо він не робить це за власною ініціативою, його 

необхідно стимулювати до цього. Наприклад, законодавством Німеччини встановлено , що оплата 

стоматологічних послуг за рахунок коштів медичного стра~-ування здійснюється лише в тому випадку , 



СЕКЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ТА ФІНАНСОВО-ПРАВОВИХ НАУК 145 

якщо громадянин дотримується зазначених в полісі термінів відвідин стшrато.1огd. У разі пропуску 

цих строків розмір страхового забезпечення зменшується або воно зовсі~r не впкористовуєть я. тоуу 

що громадянин не проявив солідарності з рештою застрахованих, не подбав про збереж-ення воrо 

здоров ' я, тим самим не тільки піддаючи надмірному ризику себе, але і завищуючи рівень необхі:пюrо 

страхового забезпечення. 

В наший країні також існують певні орієнтовні терміни, в які рекомендується вi.:rвi.:ry вarn того 

чи іншого лікаря. Проте, людей, які дотримуються цих рекомендацій і проявляють турботу про своє 

здоров ' я, незрівнянно менше, ніж тих, хто вважає, що чим рідше він ходить до лікарів , тш1 з.:rоровіше 

буде. Надіятись на те, що люди саміпособі почнуть піклуватися про своє здоров'я, не доводиться. В 

той час, як у випадку стимулювання їх до цього, за прикладом Німеччини, можна добитися дуже 

високих результатів. 

Таким чином, сучасна система охорони здоров'я безумовно має потребу в реформуванні. Право 

rромадян на кваліфіковану безоплатну медичну допомогу, закріплене Конституцією, залишається в 

даний час декларативної нормою. На сьогоднішній день більшість .1Юдей не може отримувати не тільки 

безоплатну, а.їІе і якісну медичну допомоrу. Можливо даний законопроект є першим кроком до виходу 

сфери охорони здоров'я з гшrоокої кризи, в якій вона знахо.:rиться. Але, ясно і те, що запровадження 

даної моделі державного обов 'язкового медичного страчвання не зможе вирішити усі існуючі в даний 

час питання в системі охорою1 здоров ' я. І , що найважливіше, не зможе вирішити проблему 

профілактики захворюваності. В той час як саме профіл~1ика повинна бути найсильнішою стороною в 

системі охорони здоров 'я, і бути головною складовою збереження здоров 'я населення країни. 
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В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Ус~ютрение в государственной с:Іужебной деятельности применяется в отдельньrх случаях, когда 

имеется ш1бо пробел в правовоч регу:шровании, либо есть необходимость в тварческом применении 

правовьrх норм или госу ;:харственньш служащим предоставлена возможность самостоятельно го 

регуШІрования отноmеюп~r . Его обппш ус.іlовием вьrступает отсутствие прямьrх предиисаний. 

Однако в сшту на_llf'ШЯ своеобразного диспозитивного регулирования , исходящего из 

комплексно-системного хараhїера ~rето.::щ правового регулирования отношений государственной 

службьr, усмотреюfе зачастую носш .тбо оrраюІченньrй, либо, напротив, обязательньrй характер. 

Так, ус.\ютренне .\ІО/h-ет бьпь ограничено императивньrми рамками (оrраниченная 

диспозитивность) в соответстВІш с пре.:rmканшши. установленньтми Законом Республики Беларусь 

«0 государственной с.ту/hі5е» (.:rюее - «Закон») . Ст . 11 Закона установлено , что госу дарственньІМ 

служащим присвапваются ктассьr. во с учето :~1 затшае'>юй до;тжности (предельт нумерацин классов 

оrраничень1 На.ІDІеноваюІе.\1 п стdтусо.\r .:rо.lЖНости . а также ви;::юм государственного органа); а в 

соответствшІ с абз. 3 ч. 1 ст. 13 Закона .:rопо:пште.тьньnш ус.1овиюш оrраниченьr возможности 

руково;:пгге:тя по прпсвоею-по бо ;тее вьІсокого к..тасса по сравнению с пре;:rусмотренньІМ по должности. 

ПрІшенеНІІе обязате .тьной ;:тиспозитивности связано с понуждением к усмотренІПО , когда 

правовьшл нор.\ІЮШ предиисьrвается обязательность принятия решеюІЯ, совершения действий по 

своечу уоютреюІЮ при собшодении предписанньrх принципов. Так, Директивой Президента 

РеспублІКи Беларусь NQ 2 от 27.12.2006 г. «0 мерах по дальнейшей дебюрократизации 

государственного аппарата» установлено , что «в случае неясности или нечеткости предписаний 

правового акта решения должньr приниматься исходя из максимального учета интересов граждан» . 

Зто означает, что при обращении гражданина к государственному служащему для решения 

затрагиваютего его интересь1 вопроса, и в случае наличия пробела в праве , госу дарственньrй 

служащий не вправе отказать ему в принятии решения, основьrnаясь на усмотрении, а обязан его 

принять, причем, применив такие правовьrе нормьт, которьrе бьr позволили максимально учесть 

интересьr обратившегося гражданина. Толкование данньrх норм дает основание утверждать, что 

государственному служащему необходимо применять любьrе не противоречащие закону средства как 
"" - .... правовьrе , так и организационньrе, чтооьr в полнон мере создать условrІЯ для реализации и защитьr 

прав граждан (организаций) . Установление подобньrх правил не случайно. Ибо чиновнику гораздо 

вьrгоднее, используя императивность, либо буквально применить правовую норму, либо не применять 

ее вовсе, обосновьшая нечеткостью, неясностью правового регулирования или отсутствием правого 

регулирования данньтх отношений, чем, проявляя инициативу, «создавать» новое право, порождать 

неспецифические отношения. Полому в подобньrх случаях роль государства видител в том, чтобь1 

заставить чиновникон применять усмотрение, в интересах населения. В зтой связи целесообразно в 

законодательстве установить правило о том, что никто не может не получить полного и обьективного 
ответа на свой вопрос и по своей проблеме при обращении в госу дарственньrе органьr. Зто правило 

вьпекает также из анализа целевого назначения Директивь1 Президента Республики Беларусь NQ 1 от 
11 марта 2004 г. «0 мерах по укрепленІПО обrhественной безопасности и дисциплиньD> , а также 
ст.ст. 6, 8, 9,11, 12, 15 Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждаю>. С помощью 

обязательной диспозитивности (усмотрения) государство не регулирует конкретньrе отношения, а 

устанавливает тенденции их регулирования, занимая позицrw набшодателя за целесообразностью и 

законностью действий государственньrх служащих при осуществлении ими работь1 с гражданами. 

~ У.\ прис () , 2008 
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Зтот вид диспозитивности, используемЬІй при усмотрении, основан на методах 

конституционного права, дополненньІХ административньІМ правовьпvr регулированием. Но применение 

обязательной диспозитивности, усиленной императивньrм способом, должно носить узко

ограниченньrй характер: применяться в крайне редких случаях, чтобЬІ избежать дисбалапса методов 

правового ре гу лирования в пользу императивности. Применение императивного способа в дополиенне 

к диспозитивному должно бьпь ограничено критерием ситуационности . Императивное 

стимулирование диспозитивного метода при усмотрении следует применять для достижения наиболее 

зшtчимьrх целей в государстве, для решения приоритетньrх задач. В современньrх условиях в 

соответствии со ст. 2 Конституции Республики Беларусь зто - человек, его права, свободЬІ и гарантии 

их реализации. Широкое примененне обязательной диспозитивности за счет ограниченной или 

собственно диспозитивности может привести к напряжеиной обстановке в государственной 

служебной деятельности, резкому снижению тварческого компонента, «зарегулированности» 

отношений и в конечном итоге- сниженшо зффективности государственной службьr. 

Позтому в государственной службе используется и собственно усмотрение без дополнительньІХ 

предписьшающих норм, когда принятие решений связЬІвается с инициативой государственньrх 

служащих, основьшается на их внутренних убеждениях, неходящих из субьективного анализа 

обстоятельств, собьпий, личности и т.д.. без внешнего воздействия, но в рамках правового 

регулирования (например, при!>rенение руководителем в пределах предоставленньІХ полномочий 

любой формьr и ВІЩа стимулировапня деяте.Тhности государственньrх служащих (поощрение, 

ответственность) исходя из их конкретньrх зас.l)'Т или нарушений, с учетом личности служащего, 

обстоятельств и т.д. ). 

Прдменение собственно усмотреиия в государственной С;ІУжбе бьпь расширено. Оно видюся в 

предоставлении руководителям более широких возможностей для самостоятельного разрешеюrя 

конкретньІХ отношений, возникающих внутри орпшизации. Так, в частности, примеюпельно к 

установлепто доплат за ученьrе степени и звания государственньrм служащим, регулируеІ\іЬІХ 

императивньrм путем ч.lб ст. 48 Закона и в развитие точки зреюrя Кеник КИ. о необходимости равного 
подхода к государственньІМ служащим и лицам, работающим в научньLх и учебньrх заведеннях, следует 

предложить следующее решение. О равенстве можно говорюь лишь в том случае, когда 

государственньІЙ служащий действительно в процессе своей работьr вносит конкретньІЙ научиьІЙ вклад, 

которьІЙ имеет конкретньІЙ результат и отличается по своему характеру от аналогичньrх результатов 

вЬІсокой степенью научности, инновации, несет практическую значимость. У становление доплат за 

прошльrе заслуги нецелесообразно. В связи с зтим, отходя от принципа императивного регулироваюrя 

данньrх отношеюІй, заложеиного в действующем законе (установление фиксированньІХ надбавок. 

рассчитанньrх в процентном отношении к расчетному должностиому окладу), целесообразно 

·~ предоставить руководителю право устанавливать надбавки персонально с учетом личного научного 

вклада государственного служащего в пределах размеров, предусмотренньІХ нормативньrми акта.~ш . При 

зтом нужно иметь ввиду, что в отдельньrх государственньІХ органа.'\ деятельноСТ'Ь непосредственно 

связана с проведением научньrх исследований (например, Конституционньrй Суд). Соответственно. 

надбавки в них следует устанавливать всем государственнЬІм служащим, имеющим ученьrе степенn. 

Размер же их будет определяться руководителем. 

Таким образом, применение различньІХ видов усмотрени.я в государственной с:тул-:ебной 

деятельности связьшаетел с многовариантностью форм диспозитивности в ней, усІLк:н:н:ьІХ 

императивньІМи средствами, разнообразнЬІе примерьІ правового закреплеиия которь.ІХ :\Южно 

абнаружить в законодательстве различньrх государств. Конечная цель подобного реГ\·лqюва:mш 

применения усмотрения- зффективность государственной службьr. 
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ТЛУМАЧЕПНЯ НОРМ ПРО ПРАВА СПОЖИВАЧА 

О. Звєрєва 

Донецький університет екmю.міки та права 

(Донецьк, Україна) 

Сьогодні Закон України «Про З<Lхист прав споживачів» (далі Закон) виділяє два види недоліків у 

придбаному товарі: "недолік" та ·'істотюпі недо:rік" . Недолік - це "будь-яка невідповідність товару 

вимогам нормативно-правовіl:\: ал-тів і нор~1ативюrх документів, умовам договорів або вимогам, що 

пред'являються до нього , а також інфор\rації про товар. наданої виробЮ1Ком (виконавцем, продавцем)". 

Під істотним недо.tікоч товару (робопL пос:І)ти) Закон розуміє такий недолік, що: унеможливлює 

або робить неприпустюпш використання товару відповідно за його цільовим призначенням; не може 

бути усунутий; виявляється знову піс:ІЯ усунення: вmrагає вe.:rnюLx витрат для усунення; у значній мірі 

позбавляє споживача того. на шо він вправі був розраховуваш при ук:таданні договору. 

Таким <шном, якто товар ;vшє хоча б один з перераховаюrх вище ознак, якість товару варто 

вважати неналежною, а товар такmr, що має істотний недолік. При цьому фал-т неможливості усунення 

недоліку може бути встановлений тільюІ експертним дослідженням. Однак, зроблений нами висновок 

піддається сумніву практикою. Так, МІШ «СИНТЗЛ» салон-:маш.шн побутової техніки «Новий вітер» 

звертdється в Головне Донецьке обласне управління у справах захисту прав споживачів з листом за N2 41 
від 23.04.07 р. із проханням дати роз'яснення як варто розуміти термін істотний недолік- недолік, що 

унеможливлює або робить неприпустимим викорисТ'dННЯ товару за призначенням ТА виник з вини 

виробника (продавця, виконавця) ТА після його усунення виявляється знову (тобто обов'язково 

повинний бути як мінімум не першим ремонтом) ТА наділений хоча б одним з ознак: 1) він узагалі н 
може бути усунутий; 2) його усунення вимагає більше 14 днів ; 3) робить товар істотно іншим ніж 
передбачено договором. 

Тобто факт невиконання ремонту сервісним центром протягом 14 днів не є однозначною ознакою 
істотного недоліку, а повинні бути ще інші ознаки істотного недоліку: неможливість використання ТА 

вина виробника ТА повторний ремонт. При цьoJVty, до запиту була додана Процедура повернення і 

компенсації вартості товару , ремонт якого неможливий або від якого відмовився споживач на підставі 

Закону , що був введений у дію Saшsung elektronics з 10.01.2005 р. Саме зазначена Процедура трактує 
поняття істотного недоліку в такий спосіб як це сфорlІ1)' льовано в запиті МІШ «СИНТЗЛ». 

Отже, споживач, якому проданий товар неналежної якості, якщо це не було обговорено 

продавцем, має визначені права, установлені Законом, спрямовані на забезпечення реалізації 

споживачем його права на одержання товару належної якості. Однак, права споживачів регламентуються 

не тільюІ Законом, але і Цивільним кодексом Україин (далі ЦКУ). І тут із правами споживача при 

придбанні товару неналежної якості починається повна плутанина. Відповідно до положень Статті 708 
параграфу 2 глави 54 ЦКУ, у випадку виявлення покупцем протягом гарантійних або інших термінів, 

встановлених обов'язковими дл.я сторін правилами або договором, недоліків, не обговорених продавцем, 

або фальсифікації товару покупець має право за своїм вибором: 1) жадати від продавця або 

виготовлювача безоплатного усунення недоліків товару або відшкодування витрат, понесених покупцем 

або третьою особою, на їхнє виправлення; 2) жадати від продавця або виготовлювача заміни товару на 
аналогічний товар належної якості або на аналогічний товар іншої моделі з відповідним перерахунком у 

випадку розходження в ціні; 3) жадати від продавця або виготовлювача відповідного зменшення ціни; 
4) відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми. 

Як бачимо, ЦКУ практично зберіг положення старої редакції Закону , що діяла до 01.12.2005 р. 
Представляється, що подібна редакція в значно більшій мірі захищає інтереси споживача, у той час як 

положення діючої редакції ст. 8 Закону скоріше спрямовані на захист інтересів виробника і продавця, 

ніж на захист прав споживача. 

е Звєрєва О , 2 008 
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Отже виникає питання: так які ж права є в споживача при при;:rбанні товару нена.-тежної якості? 
Тобто на практиці треба вирішувати проб;те-.1:у т пу:\1ачення правової нор:\ш . Як відо"-Ю , проб:1емою 
співвідношення «затального» і «спеціального» законів правознавці заfша.1ися протЯГО:\1 бататьох сторіч 
та у своїх роботах застосовували прющип «спеціальний закон має пріоритет шu заrd..Тhюш законом» . 

Здавалося б, що існуючі розробю1 в юридичній науці дозволяють вирішити виюпое протиріччя. 

Так, яюцо порівнювати ЦКУ і Закон безперечно , ЦКУ - затальний нормативюШ аь..1, що ж стосується 

Закону- це спеціальний нор'>rативний акт, що регламентує винятково відносини за участю споживача з 

приводу придбання товарів, робіт, послуг для особистого споживання не зв 'язаного із здійсненням 

підприємницької діяльності . Отже при виникненні яЮ1Х-небудь колізій варто керуватися Законом. 

Але чи допоматає дане правило для вирішення конкретної колізії, що виникла в законодавстві з 

приводу прав споживача у випадку придбання товару неналежної якості? Параграф 2 глави 54 ЦКУ, 

так само як і Закон регламентує винятково відносини із споживачами з приводу придбання товарів 

робіт послуг для особистого споживання не зв ' язаного з підприємницькою діяльністю. Більш того , 

ст. 8 Закону і ст. 708 ЦКУ навіть називаються практично однаково «Права споживача у випадку 
придбання товару неналежної якості». І в той же час ст. 8 Закону, але вже не за назвою, а за змістом 

повторює ст. 678 ЦКУ «Правові наслідки передачі товару неналежної якості» , що регламентує 

відносини, які виникають за межами роздрібної купівлі-продажу. 

У такій ситуації виникає питання: так яка ж норма права в даному випадку є спеціальною? 

Якою ж нормою права необхідно керуватися споживачеві у випадку придбання товару неналежної 

якості? Якою нормою права необхідно керуватися продавцеві у випадку звертання до нього споживача 

з приводу придбання товару неналежної якості? 

Відповідь на наше питання дає аналіз положень розділу 54 ЦКУ. По-перше, глава 54 ЦКУ 
містить затальні положення про купівлю-продаж (параграф 1) і норми про роздрібну купівлю-продаж 

(параграф 2). П. 4 ст. 678 ЦКУ встановлює: Положення цієї статті застосовуються, якщо інше не 

встановлене цим Кодексом або іншим законом. Отже, пріоритет віддається спеціальним нормам. По

друге, п. 3 ст. 698 ЦКУ встановлює : До відносин за договором роздрібної купівлі-продажу за участю 

покупця- фізичної особи, не уреrульованих цим Кодексом, застосовується законодавство про захист 

прав споживачів. Таким чином, простежується наступна ієрархія застосування норм про роздрібну 

купівлю-продаж: спеціальні норми ЦКУ, загальні положення про купівлю-продаж, законодавство про 

.захист прав споживачів. До такого ж висновку приходить Парцій Я.Е. у коментарі до ст. 18 Закону 
Російської Федераці1 «Про захист прав споживачів» (далі Закон РФ) з посиланням на п.3 ст. 492 
Цивільного кодексу РФ, що містить норму, аналогічну п. 3 ст. 698 ЦКУ. Отже, на даний час у випадку 

виявлення покупцем недоліків у придбаному товарі, він новинний керуватися положеннями ст. 708 
ЦКУ, і вимагати на свій розсуд ремонту товару , його .заміни, або відмовитися від договору, і вимагати 

пgвернення сплаченої за товар грошової суми. 

Якщо ми вирішили дану проблему на теоретичному рівні, і споживач .захищений належним 

чином .з ypaxy&'lНRЯ.t\1 положень ЦКУ виникає наступне питання: по якому шляху йде практика 

.застосування законодавства про .за,'\:ист прав споживачів? Якими ж правами користується споживач у 

випадку придбання товару неналежної якості на практиці? Не викликає сумніву той факт, що при 

звертанні споживача до продавця йому вкажуть на положення Закону і повідомлять про його право 

тільки на ремонт товару, відшкодування вартості ремонту або зменшення покупної ціни. 

У відповіді на вищезгаданий запит МПП «СИНТЕЛ» Головне Донецьке обласне управління у 

справах захисту прав споживачів дало роз 'яснення .за NQ 02.16-4523 від 08.05.2007 р. у якому вказа,1о, що 

.згідно ч. 3 п. 9 ст. 8 Закону, у випадку повторного ремонту понад 14 днів недолік визнається «істотюп.D> і 

споживач має право за своїм вибором пред'явити продавцеві (виробникові) інші вимоги, передбачені ч . l 
ст. 8 Закону . Даючи ж роз'яснення з приводу «істотного недоліку» Держспоживстандарт Укрїюr .lИСТО:\1 

NQ 4701-77/18 від 07.06.2007 р. повідомив, що ст. 8 Закону містить істотні протиріччя які можна усунути 
тільки після внесення відповідних .змін у Закон. 

Представляється, що в регламентації відносин за участю рядового грощщя:нина (у .шно~rу 

випадку - споживача) .законодавцеві слід більш виважено, продумано і чітко ві.:rноспшся .:ю 

формулювань діючого .ЗЗІ,онодавства, адже невірне тлумачення правових нор\І на праь..-тшrі :\Юже 

призвести (та приводить) до порушення прав споживачів. 
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Збірник статей міжнародної науково-практичної конференціі; присвяченої пам'яті професора П.О. Недбайла 

ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ТА ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ 

ЧЛЕНІВ СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 

М Мацько 

Львівська ко.11ерційна академія 

(J1ьвів, :\-/\раїна) 

Будь-який кооператив засновується в резултаті об ' єднання громадян , що стають його членами 

і мають на меті задовольняти в першу чергу свої еконшrічні інтереси. Згідно зі статтею 6 Закону 
України "Про кооперацію" вu 10 лuшя 2003 р . кооnератив є первинною ланкою системи кооперації і 

створюється внас.:тідок об ' є;rнання фізичних та І або юрИ;J.пчних осіб на основі членс:тва для спільної 

господарської та іншої .::rія..lЬності з ~Іетою по _-rіпшення свого еконо~tічного стану. 

Предметом нашого досrідження є членство в споживчій кооперації як однієї з типів кооперації. 

Споживча кооперація ві_щовідно до ст. 1 Закону України "Про споживчу кооперацію" від 10 квітня 
1992 р . є добровілне об ' є;rнання громадян для спільного ведення господарської діяльності з метою 

поліпшення свого еконо~1ічного та соціального стану. Закон встановлює, що членство у споживчому 

товаристві може бути ін,.JИвіду&lЬНИМ і колективним. Нами аналізується членство індивідуальне . 

Індивідуальни:ми 'Шенами споживчих товариств можуть бути громадяни, які досягли 16-річного віку і 

виявили бажання брати участь у здійсненні цілей і завдань споживчого товариства. 

Ч:1ени сnожив,шх товариств, як громадяни нашої держави, наділені Конституцією України 

nовнотою основних прав і свобод. Крім конституційних прав і свобод, вони мають ще додаткові права, 

що зу11ювлюються їх членством у кооперативі. 

Закон "Про споживчу кооперацію" і Примірний статут сnоживчого товариства, що його 

затверджено XYlll (позачерговим) з'їздом споживчої кооперації України 19 грудня 2000 р. (з 

наступними змінами і доповненнями) для членів сnоживчих товариств nередбачають такі права: 

а) брати участь у діяльності споживчого товариства, обирати і бути обраним до його органів 

уnравління і контролю, вносити проnозиції щодо поліnшення діяльності споживчого товариства та 

усунення недоліків у роботі його органів та посадових осіб; 

б) одержувати кооперативні виплати та виnлати на nаї з доходу (прибутку) , що розnоділяється 

за результатами господарсько-фінансової діяльності за рік між членами споживчого товариства, 

відповідно до їх пайових внесків та права на пай (частку) у майні споживчого товариства, а також 

виплати за участь у сnільному господарюванні ; 

в) використовувати можливості гарантованого збуту на договірних засадах продукції особистого 

господарства та промислу через заготівельні й торговельні підприємства споживчої кооперації; 

г) здавати кооперативним підприємствам у першочерговому nорядЬ.)' сільськогосподарську 

продукцію та сировину для переробки на давальницьких умова.х; 

д) бути прийнятим у першочерговОJІоІ)' порядку на роботу в спшкивче товариство, відnовідно до 

освіти, професійної nідготовки та з урахуванням потреби в кадрах; 

е) здобувати освіту в навча,lЬних закладах споживчої кооперації за цільовими направленнями. 

Зага.ТІьні збори (збори уповноважених) можуть встановлювати для членів споживчого 

товариства й інші переваги, а також пільгові умови користування послугами кооперативних 

підприємств та установ. 

Статутним правам членів споживчих товариств кореспондують такі їх обов'язки: 

а) виконувати<іfимоги статуту споживчого товариства, рішення загальних зборів (зборів 

уповноважених) членів кооперативу, виборних органів управління і контролю; 

б) виконувати свої зобов'язання перед споживчим кооперативом, пов'язані з участю в його 

діяльності; 

с МацькоМ., 2008 
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в) берегти об'єкти права власності споживчого товариства, не допускати безгосподарного та 

недбайливого користування кооперативним майном. 

Переліченими правами й обов'язка~vш в основному визначається правовий статус ~шенів 

споживчих товариств. 

Стосовно економічних інтересів членів споживчих товариств підставно буде зазначити, що 

вони не є суб'єктами права власності споживчої кооперації, як про це зазначено в п.б статті 9 Закону 
України «Про споживчу кооперацію». Відпові.:що доп. 5 статті 111 Господарського кодексу України 
власність (у розумінні об'єктів права власності) споживчої кооперації складається з вJІасності 

споживчих товариств, спілок (об ' єднань) та їх спільної власності і є однією з форм колективної 

власності. Кожний член споживчого товариства має свою частку в його майні. 

Між споживчим товариством та його ч.1енюш відбуваються засновані на членстві зобов'язальні 

відносини. Члени кооперативу відповідають в :чежах внесеного паю. Пай кожного члена кооперативу 

форІVrується за рал-унок разового внеску або часток протягом певного періоду. Його розмір, таким чином, 
залежить від фактичного внеску коштів ;ю пайового фонду. У разі вибуття з кооперативу його член має 

право на одержання своєї загальної частки натурою. грішми або (за бажанням) цінними паперами, 

відповідно до їх вартості на мо~rент вибуття. Роз~rір вшL"Іати на паі" конкретизуєгься в пуюаі 1.3.12. 
"Положення про організацію пайового госпо.::шрства споживчої кооперації України", що його 

затверджено постановою четвертю,: зборів Ра.ш Укоопспі.1КИ дев'ятнадцятого скликання 24 січня 2007 р. 
Ним визначено , що розмір вшшат на паї встанов.1Юєгься рішенням загальних зборів членів споживчого 

товариства після відрал-увань обов· язкових коштів на фор~r:·вання і поповнення його фондів. Загальна 

сума виплат на паї не може перевищувати 20 ві..Ісотків .10:\Оду. передбаченого для розподілу. 

Крім виплати на паї ч.1ени споживчого товариства ~rають право ще й на інші виплати, а саме: на 

кооперативні виплати. Кооперативні ВИІL1ати , вЦповідно .10 пункту 1.3.12. нюваного Положення 
являють собою частину доходу споживчого товариства., що розподі1Яється між членами споживчого 

товариства пропорційно до і"х участі в господарській діядьності кооперативу , у порядку, визначеному 

рішенням його вшцого органу управління. Участь члена товариства в його діяльності полягає зокрема: 

а) у придбанні товарів в об'єктах роздрібної торгівлі та харчування споживчого товариства: б) у 

формуванні фінансових ресурсів товариства. 

Кооперативні виплати виплачуються членам товариства в 45-денний термін після закінчення 

звітного кварталу, а за четвертий квартал виплачуються до ЗО березня наступного за звітним роь.у 

На відродження члена споживчого товариства, як реального господаря, посилення його участі в 

діяльності споживчого товариства, подальше зміцнення демократичних засад споживчої кооперації, 

розвиток нових форм спільного господарювання на принципах добровільності і взаємодопомоги та 

забезпечення на цій основі захисту соціальних і економічних інтересів членів споживчих товариств 

с~рямована "Програма завершення розмежування і закріплення власності в споживчій кооперації 
України (Укоопспілки)", що її затверджено постановою XVIII (позачергового) з'їзду споживчої 

кооперації України 19 грудня 2000 р. (з наступними змінами і доповненнями). Серед нових важливих 
положень цієї Програми є таке: за згодою власника (власників) будь-якого підприємства споживспілки 

член споживчого товариства може стати співвласником підприємства, за винятком підприємств, з 

іноземними інвестиціями, пенсійних фондів, навчальних, лікувально-оздоровчих закладів та деяких 

інших об' єктів. 

Предметом обговорення п'ятих зборів Ради Укоопспілки дев'ятнадцятого скликання, що 

відбулися 21 листопада 2007 р., було питання "Про посилення стимулювання участі пайавиків у 
господарсько-фінансовій діяльності споживчих товариств та їх спілок". В ухваленій постанові "Про 

господарсько-фінансову діяльність у 2007 році та основні напрями економічного і соціального розвю.к·у 

споживчої кооперації України у 2008 році" накреслено завдання нарощувати оборотні кошти за ра.\:унок 
прибутку, пайових внесків членівСnожив~шх товариств, прискорення оборотності товарів . Разо~І з nш 
намічено в усіх ланках системи укомплектувати посади спеціалістів-організаторів з кооперативної 

роботи, які працюватимуть над удосконаленням форм, методів організаційно-кооперативної роботи. 

зміцненням зв' язків органів кооперативного управління і контролю з члена.\Ш споживчих товариств. 

підвищенням їхньої заінтересованості в діяльності господарюючю; суб ' єктів спсте~ш . 
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Як позитивне в системі споживчої кооперації в останній період варто відзначити підвищення 

рівня ефективності господарювання. За 10 місяців 2007 р. отримано понад 83 млн. грн . прибутку, або у 

два рази більше, ніж за відповідний період 2006 р. Майже 94% суб ' єктів господарювання 

забезпечують беззбиткову діяльність. Однак у системі продовжується скорочення чисельності 

працівників, особливо у Львівській та деяких інших облспоживспілках. У більшості облспоживспілок 

темпи зростання праці значно відстають вu те:-шів зростання заробітної плати. Тому невідкладною є 

проблема стабільності кадрів, а отже , З\Іеншення ві.:ш.:m:ву працівників з організацій і підприємств 

системи споживчої кооперації. У нерозривно:-,!} · зв · яз ~-.··у з давньою проблемою захисту прав та 

інтересів членів споживчих товариств перебуває проб.!бІа підвищення рівня захищеності інтересів і 

прав споживчої кооперації . Якщо права й інтереси 'пенів споживчих товариств значною мірою 

захищають органи управ.lіння споживчих товариств та ї:х спі.1ок і , звичайно , суди, то захисту прав та 

інтересів споживчої кооперації У~-.-раїюІ бi.Thlll! увагу повинна приділяти держава з огляду на 

важливість соціалної функпії. яь:у uя кооперація викону є. 

Питання про .J.ержавну пі.Jтрmп,:у споживчої кооперації. про й право власності, про захист прав 

і задоволення потреб споживчлх товариств повинні бути вирішені в законі України "Про внесення 

змін до Закону У~-.--раїни "Про споживчу кооперацію" , проект якого вже обговорювався в Українському 

парла.ченті , юе .J.O цього часу Закон не ухвалено. 



СЕКЦІЯ ЦИВІЛІСТИЧНИХ НАУК 

ТЛУМАЧЕННЯ ЗМІСТУ Ч. 1 СТ. 413 ЦК УКРАЇНИ 
ЩОДО ПІДСТАВ ВИНИКНЕННЯ 

СУПЕРФІЦІАРНОГО ПРАВА 

О. Михайленко 

Запорізький національний університет 

(Запоріжжя, Україна) 

153 

Глава 34 ЦК України реГЛ<L1\1енrує новий для вітчизН5Іного цивільного '3аКонодавства інститут 
права користуванН51 чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій). " Superficies" буква:rьно 
означає все те, що щільно пов 'юане з поверхнею землі, а у юридичному сенсі цей термін вживається 

для ви:.шаченН51 права особи на користуванН51 чужою земельною ділянкою шляхом її забу.1ови 

промисловими, побутовими, соціально -кульrурними, житловими та іншими спорудами і бу.:rів.-rюш . 

Крім визначенН51 суперфіцію, частина 1 ст. 413 ЦК України містить регламентацію підстав його 
виникнення -договір та заповіт. 

За договором про встановленН51 суперфіцію власник земельної ділянки, відведеної під забудову 

(або розташування об'єктів про:чис.1овості) , на певний (або на невизначений) строк передає 

землекористувачеві (суперфіціарію) право во.1одінН51 та цільового користування цією земельною 

ділянкою (її частиною) для будівництва та експлуатації побутових, соціально-культурних, житлових 

(або промислових) споруд і будівель за плаrу (або безоплатно) , залишаючи за собою право власності 

на дану земельну ділянку. 

Відповідно до запропонованого визначення сторонами договору про встановленН51 суперфіцію, 
є власник земельної ділянки (її час:тини) та особа, яка виявила бажання користуватися нею 

(землекористувач, суперфіціарій). Право на наданН51 земельної ділянки у користуванН51 на умовах 

суперфіцію є виключним - належить лише власнику (співвласникам) та не поширюється на її 

законного володільця, оскільки встановленН51 суперфіцію спрwшН5ІЄ суттєве обмеженН51 права 

власності. Під забудову або розміщення об ' єктів промисловості можуть бути відведені землі з 

приватного , коrvrунального або державного земельного фонду (глава б та ч . 2 ст. 66 ЗК України) , то :му 

на боці власника при укладанні договору про встановленН51 суперфіцію може виступати фізwша особа 

(громадянин України, а відповідно до ч . ч. 2 та З ст. 81 ЗК України також і іноземець, особа без 

громадянства), юридична особа національного права (ч. l ст. 82 ЗК УкраїюІ) чи іноземна (ч . 2 
ст. 82 ЗК України) незалежно від її організаційно-правової форми, територіальна громада (ст. 83 ЗК 
України) , держава (ст. 84 ЗК України) , які діють в особі уповноважених ними органів. 

Іншою стороною договору є особа, яка виявила бажання корисrуватися земельною ділянкою з 

метою будівництва та експлуатації будівель і споруд (землекорисrувач, суперфіціарій). Ним може 

бути фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), юридична особа 

приватного чи публічного права , незалежно від її організаційно-правової форми чи територіальна 

громада. Землекористувачем може виявитися й іноземна держава (за аналогією до ст. 85 ЗК України) . 

а також держава Україна. Хоча ч. 2 ст. 2 ЦК України визнає державу рівюш учасником шmі.1Ьюrх 
відносин, в т.ч. і речово-правових, але при виникненні у держави потреби отриманН51 зе~rе.1Ьної 

ділянки під будівництво , наприклад, будівель та споруд для органів державної влади. правовІІЙ 

механізм суперфіцію, напевне, не застосовуватиметься, а наявна потреба задовольН5Ітиметься Ш.!ЯХО:\І 

виь:уnу земельної ділянки у фізwшої або юридичної особи для суспільних потреб (ст. 146 Зk.) або 
шляхом передання відповідної земельної ділянки з комунальної до державної власності . 

Об 'єктом суперфіцію є право корисrування земельною ділянкою, яка відпові.:пю .10 ст. 19 З · 
України належить до категорії земель ЖИтлової та громадської забудови або про~шс.1овості . та на 
праві власності належить будь-якому суб'єктові цивільного права (фізичній. юрп.:mчні особі. 

територіальній громаді, державі). В суперфіцій може передаватися й частина такої .1і.1ЯНКІL про шо 

повинно бути прямо зазначено в договорі, до якого невід'ємною частиною повшпш .1О.JаВаТ1ІСЯ х .ua 
ділянки з визначенН5Ім на ній тієї частини, яка передається у користування на у~юва.х . · перфіuію. 

~ Михайленко 0 ., 2008 
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При встановленні суперфіцію важливе значення має категорія земельної ділянки. Якщо 
емфітевзис може встановлюватися лише щодо ділянки сільськогосподарського призначення, то 
суперфіцій - стосовно ділянки, яка віднесена до зе:\1ель житлової та громадської забудови або 

промисловості . До земель житлової та громадської забудови належать земельні ділянки в межах 

населених пунктів, які використовуються для розміщення житлової забудови, громадських будівель і 

споруд, інших об 'єктів загального користування (ст. 38 ЗК України). Громадянами земельні ділянки 
даної категорії земель можуть використовуватися для бу дівиицтва і обслуговування жилого бу динь.)' , 

господарських будівель та гаражного будівництва. ЮрИ.J;ичними особами, насамперед, житлово

будівельними ()китловими). гаражнюш кооператива.\rn , - для житлового , гаражного будівництва, 

упрашrіння бататоквартирнюш ЖІпюш бу.:шнка.-\ш. 

Крім земель жит:ювої та гро:\Іадської забудови, у населених пунктах мають місце земельні 
ділянки іншого призначення. в т . ч. і прО:\ШС:ювості . До земель промисловості належать землі, надані 

для розміщення та експ.l}·атації основюL"- пі,::{собних і допоміжних будівель та споруд промислових, 

гірничодобувних. транспортюL\: та інших підприємств , їх під 'їзних шляхів, інженерних мереж, 

адміністративно-побутових будіве:rь, інших споруд (ч. 1 ст . 66 ЗК України). Місцезнаходження 

земельної ді;ІЯнки не :\ШЄ значення, вона може бути розташована в межах населених пунктів ях 

міського (міст респуб:rіканського , обласного , районного підпор>щкування й селищ міського тиnу) , так 

і сільського пmу (сі.1 і се.тиш). 

Предмето:\І договору про встановлення суперфіцію є надання землекористувачеві права 

володіння та користування чужою земельною ділянкою для її забудови (або розміщення об ' єктів 

промисловості) та пода.lЬmої експлуатації зведених будівель і споруд. Право власності на земельну 

ділянку за дсІНюr договора:\·! не переходить. Але землекористувач набуває пр<Іво власності н<І будівлі 

(споруди) , спорудженні на ЗС:\Іельній ділянці, переданій йому для забудови (ч. 2 ст. 415 ЦК України). 

ДаІО'!й доrовір є консенсуальним, відnлатним (безвідnлатним), строковим (безстроковим), 

каузальним . Істотним у:\юва~ш даного договору є умови про предмет, ціну, строк дії (якщо догорів не 

встановлений Н<І невизначений строк) , інші пр<ІВ<І та обов'язки сторін, в т.ч. ті, які виникають при 

припиненні права кориС1}·вання та форма договору. 

Мета договору про встанов,1ення суперфіцію полягає у використанні чужої земельної ділянки 

для забудови побутовими, соціа;тьно-культурними, житловими, іншими спорудами й будівлями або 

для розміщення об ' єктів про\ШС.lовості та їх експлуатації. Житловою забудовою є земельна ділянка, у 

:межах яхої розміщується житловий фонд. Громадською забудовою є земельна ділянка, на якій 

розташовані будинки та споруди гро~rа.:хського призначення (будники дитячих дошкільних закладів. 

будинки навчальних закладів , будинки та споруди для охорони здоров 'я та відпочинку , фізкультурно

оздоровчі Т<І спортивні будинки, будІІНки підприємств торгівлі та громмського харчування. 

робутового обслуговування населення тощо). Розміщенням об ' єктів промисловості, виходячи 3і змісту 

ч. 1 ст. 66 ЗК України, є розташування основних, пі,:хсобюtх та допоміжних будівель і спору.:~ 

підприємств, їх під ' їзних шляхів, інженерЮ'!Х :\Іереж, а;:щіністративно-побутових будівель, інпшх 

споруд з метою їх експлуатації. Вид Т<І призн<Ічення будівлі, споруди мають бути прямо визначені в 

договорі про встановлення суперфіцію. Землекористувач набуває право власності на будівлі , спору.:ш. 

споруджені на земельній ділянці, переданій йому пU забудову (ч. 2 ст. 415 ЦК України). 

Однією з істотних умов даного договору є його форма. Договір має уклад<Ітися у письмовій 

формі (ч. 1 ст. 206 ЦК України), згідно п. "r" ч . 1 ст. -+ Закону УкраЇни "Про державну реєстрацію nр<ІВ 
на нерухоме майно та їх обмежень" від 01.07.2004 р ., суперфіціарне пр<ІВо підлягає обов'язковій 

державній реєстрації. 

Підставою виникнення суперфіцію може бути і заповіт. Установити право користування у 

заповіті може лише фізична особа (rромадяюm України, іноземець, особа без громадянства), яха є 

вл<Ісником земельної ДЇ.ЩІ.нки. Спадкоємцями ж можуть бути фізичні Т<І юридичні особІL 

територіальна громада, а також держава. Але факту наявності заповіту для виникнення 

емфітевтичного права не достатньо , спадкоємцеві належить уклас:-rи односторониш правочин -
прийняти спмщнну у строки та в порядку, передбаченому З<Іконодавством, та здійснити дерЖ<ІВну 

реєстрацію встановленого на його користь пр<ІВа. Огже, для виникнення суперфіцію на підставі 

заповіту необхідна сукупність юридичних фактів: існування в заповідача права власності на земельну 



СЕКЦІЯ ЦИВІЛІСТИЧНИХ НАУК 155 

ділянку, яка належить до категорії земель житлової, громадської забудови чи промисловості ; наявність 

заповіту , який відповідає вимогам закону (щодо особи заповідача, фopl'vm, змісту , порядку 

посвідчення) ; зазначення у змісті заповіту усіх відомостей, необхідних для виникнення суперфіцію 

(об ' єкт, мета, строк тощо) ; прийняття спадщини спадкоємцем в порядку та строки, передбачені 

законом; державна реєстрація виникнення суперфіціарного права органом державної реєстрації прав, 

де зареєстровано право власності на земельну ділянку на підставі подання спадкоємцем свідоцтва про 

право на спадщину та інши.х документів , передбачених Законом України "Про державну реєстрацію 

прав на нерухоме майно та їх обмежень" та внесення відповідних відомостей до державного реєстру. 

Як справедливо зазначив О.А. Підопригора, суперфіціарне право може бути також встановлене 

законом, зокрема, в суспільних інтересах, або рішенням суду за позовом заінтересованої особи про 

надання їй права користування чужою земельною ділянкою для забудови за наявності підстав, 

необхідних для задоволення такого позову , хоча такі підстави його виникнення прямо і не зазначені у 

ч. 1 ст. 413 ЦК України. 
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ПРОБЛЕМЬІ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

РОДИТЕЛЬСКОГО ПРАВООТНОШЕНИЯ 

Л Рагойша 

Национальньzй центр законопроектной деятельности при Президенте Республики Беларусь 

(Л fuнck·, Беларусь) 

Право бьпь родителем, либо право на УІатерниство или отцовство , относится к числу JШЧНЬІХ 

неимущественньrх прав и является естествекньш право~r, присущим каждому . С юридической точки 

зрения данное право возникает с .\10 .\Іента возюrкновеюur субьекта права, то есть момента рождения, и 

является неотьемлемьтм . воз.\ЮЖІюсть же его реа.-rп:яцни обусловлена достижением нндивидом 

физиологического состоЯЮІЯ . обеспечrmающего епосабность к воспроизводству : уровнем его половай 

зрелости и состояние .\r репро~r,--тІmного здоровья . В сп.-r:- · из:rоженного право на материнство 

(отцовство) не зависит от дееспособности лиц, его осуществление не может бьrть ограничено 

формальньІМи (достижение определенного возраста) ИJШ неформальньпvш условиями. 

Международное и белорусское право наделяют ребенка правосубьектностью с момента 

рождения. Поскольку родительские правоотношения не могут существовать в отсутствие обьекта 

права, право на материнство (отцовство) можно рассматривать как единство двух составляющих: 

права стать родителем (репродуктивнЬІе права) и права бьпь родителем (родительские права) . При 

зтом родительские права вьпекают из репродуктивньrх прав и обусловленьr их реализацией. 

Родительским правам и обязаннестям в рамка.х общих семейно-правовЬІх исследований , а также 

работ в области гражданского, гражданского процессуального и конституционного права уделялось 

внимание видньrми белорусскими ученьши-правоведами (Н.Г. Юркевич, В.Ф. Чигир, В.Г. Тихиня. 

Г.В. Василевич, В.Г. Голованов, В.В. Подгруша, СЛ Кацубо, Т.Е. Чумакова, В.Н. Яцкевич, 

Г.В. Яковлева и др.) . Вместе с тем, в Беларуси отсутствуют монографические исследоваюur, 

посвященньrе теории родительских прав и обязанностей, а имеющиеся публикации в юридической 

печати носят преимущественно прикладной и популярньrй характер. 

В рамках анализа содержанrur родительских прав и обязанностей по отношеншо к ребенку 

актуальной является проблема дефиниции момента их возникновения. Ранее действовавшее 

законодательство не позволяло однозначно установить, какой момент является отправной точкой 

материнства (отцовства) , в силу чего зтот вопрос в семейно-правовьrх исследованиях детально не 

рассматривался. 

Согласно части первой ст. 50 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье (далее - КоБС) 

«Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей», взанмньrе права и обязанности 
родителей и детей основьrваются на происхождении детей, у доставеренном в установленном законом 

порядке . Зто положение бьшо дословно васпринято из одноименной ст. 50 Кодекса о браке и семье 
Республики Беларусь от 13 июня 1969 г. , в свою очередь воспроизводившего положения ст. 16 Основ 
законодательства Союза ССР и союзньІх республик о браке и семье от 1 октября 1968 г. 

Наряду с такой общей форму лировкой брачно-семейное законодательство не содержало иньrх 

положений, регламентирующих сроюr возникновеюur родительских правоотношений. Такая 

лакоюrчность законодателя прІmоднт некоторьІХ исследователей к вьmоду, что исключительно 

регистрация рождеюur ребен,ка в органах загса порождает для лнц правовьrе последствия, т.е. права и 

обязанности родителей. Оtмечается, что происхождение детей от родІІТелей имеет юридическое 
значение лишь при условии оформлеНІUІ зто го факта в надлежащем порядке, и только после регистрации 

рождения ребенка возникают взаимньrе права и обЯ'3анности между ним и его родителями. 

Иной точки зрения придерживается А.М. Нечаева, утверждающая, что рождение ребенка 

непосредственно порождает права и обязанности родителей «при одном существенном условии- есшr 

ОНИ СОСТОЯТ В браке». 

с l'агойша 11. , 2008 
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С указанньІМИ утверждениями вряд ли можно согласиться. Известно , что права и обязанности 

родителей и детей являются взаиі\ШЬІМИ. В частности, родительским правам и обязюшостям 

корреспондируют права ребенка, предусмотреннЬІе как национальньІМ законодательством, так и 

международнЬІми обязательства_JVш государства. Как отмечаJr С.С. Алексеев, «связь между правом и 

обязанностью в правоотношении носит характер обьективной закономерности ... Субьективное право 
и юридическая обязанность вне единства (правоотношения) существовать как правовьrе явлення не 

могут}}. 

Согласно п. 1 ст. 7 Конвенции о правах ребенка от ЗО ноября 1989 г., ребенок регистрируется 
сразу же после рождения и с момента рождения имеет право на имя и на приобретение гражданства, а 

также, насколько зто возможно, право знать своих родителейиправо на их заботу. Таким образом, 

если праву ребенка на гражданство корреспондирует обязанность государства признать его 

гражданином и наделить его совокупностью гражданеких прав, правам ребенка на имя, на родителей и 

их заботу корреспондируют соответствующие права и обязанности родителей дать ребенку имя, 

воспитьшать ребенка и заботиться о нем. При зтом моментом возникновения соответствующих 

правоотношений, то есть прав и обязанностей родителей, является момент рождения ребенка. 

Регистрация рождения ребенка лишь подтверждает документально, фuксирует сложнвшиеся 

правоотношения и служнт средством формальной защитьr родительских прав и прав ребенка во 

взаимоотношениях с третьи.1VШ лицаІVш. 

Определение момента возникновения родительских прав и обязанностей моментом регистрации 

рождения ребенка недопустимо в силу того , что сама регистрация рождения ребенка осуществляется, 

согласно ст. 205 КоБС, по заявлению родителей, и только если роДІнели по каким.-либо причинам не 

могут сделать заявление самостоятельно , регистрация рождения ребенка возможна по заявлению 

других лиц. Таким образом, возникновение родительских прав и обязанностей ставилось бьr в 

зависимость не от обьективной реальности - факта рождения ребенка от определенньІХ родителей, а 

от субьективного желания родителей принять либо не принять на себя соответствующие права и 

обязанности. Учитьrвая то, что белорусским законодательством не предусмотрена мера 

ответственности за уклонение родителей от регистрации рождения ребенка, реализация прав ребенка, 

предусмотренньrх Конвенцией о правах ребенка, бьша бьr в таком случае невозможно й. 

В настоящее время реализация принципа равенства всех детей, в том числе независимо от того, 

рожден ребенок в браке или вне брака, минимюировала значение брака как правоустанавливающего 

факта для ребенка. Единственное отличие заключается в том, что возникновение права отцовства в 

случае брака между отцом и матерью ребенка обусловлена его рождением, а в случае внебрачного 

раждення правоустанавливающим фактом является не рождение, а установление отцовства. Однако 

действовавшее до недавнего времени законодательство не позволяло дать четкий ответ на вопрос, с 

какого момента возникают родительские права и обязанности отца при установлении отцовства. 

В ст. 57 КоБС 1969 г. бьшо установлено, что при установлении отцовства (как добровольно~!. 
так и в су дебном порядке) дети имеют те же права и обязанности по отношению к poдитeJUlivr и их 

родственникам, что и дети, родившиеся от лиц, состоявших между собой в браке. Зта нор~rа 

толковалась доктриной как признание того , что взаимньrе права и обязанности между детьми и отцо~ І. 

детьми и родственниками отца возникают с момента рождения ребенка, а не с того времени. ког.::ш 

отцовство бьmо установлено. Поскольку содержание ст. 57 КоБС 1969 г. бьшо дос.1овно 

васпроизведено в ст. 57 КоБС 1999 г. , некоторьrе исследователи, комментируя указанное 

законоположение, продолж~т придер,киваться той же точки зрения. 

В то же время, в КоБС 1999 г. бьша введена новелла, содержащая ІІJ.vшеративное опре.:rе.1ение 

момента возникновения прав и обя:занностей отца в случае установления отцовства в су.:rебно~1 

порядке . Согласно части третьей ст. 76 КоБС, в случае установления отцовства в су.:rебно~І поря..же 

отец приобретает права и обязанности с момента вступления решения суда в законную ІLly . за 

исключением обязанности по содержанию, которая может бьпь возложсна с ~10\Іента преJЬЯВJСНІІЯ 

иска об установлении отцовства. 

В целях устранения коллизий и обеспечения единаобразного то.1Коваrшя нор~r .hоБС. при 

подготовке Закона от 20 июня 2006 г. <<0 внесении изменеюІй и .:rопо.1Нений в Ко.:rек Р пуб:шкn 
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Беларусь о браке и семье» автором, являвшимся руководителем рабочей группьт по его разработке, 

бьшо инициировано дополиенне статьи 50 КоБС положениями, определяющими момент 

возникновения родительских прав и обязанностей. 

В соответствии с частями второй-пятой статьи 50 КоБС в редакции укюанного Закона, 

взаимньте права и обязанности ме)ІЩ)' матерью и ребенком возникают с момента рождения ребенка 

независимо от того , рожден ребенок в браке и:ти вне брака. Взаимньте права и обязанности ме)ІЩ)' 

отцом и ребенком возникают с момента рождения ребенка , если отец и мать ребенка состоят в браке 

или ребенок рожден в течение десяти месяцев со дня прекращения брака или признания его 

недействительньтм. Взанмньте права и обязанности между отцом и ребенком, если отец и мать ребенка 

не состоят в браке, возникают с момента внесеюІЯ в установленном порядке сведений о нем как отце в 

запись акта о рождении ребенка либо с ~ю~Іента вступления в законную силу решения суда об 

установлении отцовства, если иное не предуоютрено КоБС. 

Таким образом, введение легальной дефиниции момента возникновения прав и обязанностей 

родителей и детей обеспечивает должное правовое регулирование родительских правоотношений и 

служит интересам родителей, детей и общества в целом, поскольку устранлет неопределенность и 

севершенствует норматІІВно-правовой инстру~1ентарий реализации и защитьт личньтх прав и свобод. 
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Відповідно до розділу ХІІ2 ГПК України на Верховний Суд України покладені повноваження з 
перегляду судових актів Вищого господарського суду Україю1 : 1) постанов, прийнятих за наслідками 

перегляду у касаційному порядку рішень місцевих господарських судів, що набрали законної си.'Іи , 

постанов апеляційних господарських судів; 2) ухвал про повернення касаційної скарги. Підстави 

оскарження до Верховного Суду України постанов і ухвал Битого господарського суду України 

передбачені ст. 11115 гпк України. Із аналізу положень розділу ХП2 гпк України вбачається , ЩО 
законодавець надає досить широкі можливості сторонам і Генеральному прокурору України щодо 

оскарження рішень Битого господарського суду України в порядку повторної касації. На наше 

переконання, з цього приводу слушною є думка А.Й . Осетинського про те, що досвід побудови та 
функціонування судових систе~\1 бі.:rьшості країн світу доводить, що рішення, ухвалене вищим 

судовим органом га.'І)'зевої юрисдикції. внас;тідок перегляду судового акта в касаційному або 

ревізійному порядку, є остаточюІМ . Цим автором, а також М.В . Оніщукам відстоюється позиція про 

можливість перегляду таких рішень, але в екстраординарному д.:ІЯ судової системи порядку. 

Разом із тим, негативниі\Ш наслідкllі\Ш тривал:ого безсистемного реформування судової влади 

стало звужено-примітивне визначення їі змісту, неадекватність між структурою судових органів 

господарської юрисдикції, що пов 'язано з помилковим тлумаченням відповідних норм Конституції 

України. Внаслідок цього , ефективність nовторної касації у господарському процесі мінімізована, а 

Вищий господарський суд України працює з перевантаженням. 

За змістом п. 8 ч. 3 ст. 129 Конституції України державою забезпечується апеляційне і 

касаційне оскарження рішення суду , крім випадків, встановлених законом. Основний Закон визначає 

вишими судовими органами спеціалізованих судів відповідні виші суди. У підсистемі спеціалізованих 

господарських судів як складовій системи судів загальної юрисдикції таким судом є Вищий 

господарський суд України. Відповідно до ст. 108 ГПК України цей суд переглядає за касаційною 
скаргою (поданням) рішення місцевих господарських судів та постанови апеляційного господарських 

судів, тобто здійснює функції касаційної інстанції в господарському судо<mнстві . 

Визначення Вищого господарського суду України касаційною інстанцією має своє історичне 

коріння. На початку здійснення "малої судової реформи" 2001 р . законодавця можна зрозуміти - у 

єв ' язку з реорганізацією, зокрема, господарської юрисдикції не надати касаційні повноваження 

єдиному ді.ючо:му вищому суду вбачалося невиправданим кроком . Результатом цього могло б бути 

порушення усталеної ієрархічно побудованої системи арбітражних (господарських) судів та 

неможливість оскарження рішення зідно з вимогами Основного Закону . Така позиція законотворців 

була витримана і продовжена в положеннях Закону Україюt "Про судоустрій України" від 7 лютого 
2002 р. , які регламентують організацію діяльності вищих спеціалізованих судів господарської rd 

адміністративної юрисдикцій. 

Однак норми Конституції У.fраїни не визначають будь-який із вшцих спеціалізованих су;rів cy.J0:\1 
касаційної інстанції, як не передбачають і здійснення касаційних повноважень Верховюш Су.:ю~І 

України. Але частина 2 статті 125 Конституції України встановлює найвиший статус Верховного Су~ 

України в системі судів загальної юрисдикції і не містить ніяких посилань на необхі.Jність 

законодавчого утвердження цього статусу. Застосування доктринального тлумачення по.1ожень п. ч.: 

ст. 129, частин 2 і 4 статті 125 Основного Закону (щодо законодавчого вюначення фун:ю:rіонуван:ня 

місцевих та апеляційних судів) підтверджує, що касаційні повноваження у госпо;:шрськО\ІУ . ·.Jочnнстві. 
як судовий орган, що має найвищий статус у системі судів загальної юрисдикп:іі повинен з.:rі.fк:нюваm 

ClliVIe Верховний Суд України шляхом здійснення правосуддя у відповідній судовііі па.lЮі 

«:> Сердюк 1:3. , 2008 



160 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЛУМАЧЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ НОРМ 

Збірник статей міжнародної науково-практичної конференид; присвяченої пам 'яті професора П. О. Недбайла 

Недосконалість окремих процесуальних норм щодо вирішення господарських спорів фактично 

змушує Верховний Суд України шляхом застосування казуального тлумачення створювати свою 

практику з метою подолання колізій закону. Так, ст. 111 18 ГПК України визначено повноваження 
Верховного Суду України при перегляді у касаційнОJІ1)' порядку постанов чи ухвал Вищого 

господарського суду України. Доволі часто виникають питання, коли постанова Вищого 

господарського суду України, якою скасовува;шся або зиінювалися рішення нижчих інстанцій, не 

відповідає вимогам закону, а Верховний Суд Уь.."Раїни зобов'язаний згідно із приписами ст. 11118 ГПК 
України скасовувати всі постановлені судові рішення з направленням справи на новий розгляд. 

Наслідком цього є невиправдане затягування вирішення спору , що, звичайно , іде не на користь 

оперативності господарського процесу. 

Але саме казуальне тлумачення .:юво;щть . що передбачений у ст. 111 18 ГПК України перелік 
наслідків розгляду касаційної скарги не вважається правовою перешкодою для прийняття такого 

рішення. Це твердження мож.1иво об:груmувати тим, що в силу положень ст. ст. 6, 8 Конституції 
України направлення справи на нoвrrn рол.;щ:::( суперечить положенням ст. 125 Основного Закону і 

ст.ст. 2, 39 Закону України "Про судоустрій Уь.."Раїни" в частині визначення статусу Верховного Суду 
України та його завдання забезпечити законність у здійсненні правосуддя і може викликати 

конституційно недопустшrу необхідність скасування законних рішень судів першої і апеляційної 

інстанцій. 

З приводу такої практики Верховного Суду України Європейський Суд з прав людини, 

розглядаючи справу за заява\111 Сокуренка M.l. і Стригуна А.М., у рішенні вказав на те, що в разі 

скасування судового рішення в касаційно:rvІУ порядку згідно з положеннями статті 11118 ГПК України 
та залишення в сн.lі одного з раніше прийнятих рішень судів нижчих інстанцій, Верховний Суд 

України перевищує свою компетенцію, межі якої визначені в нормах ГПК України, ТО111)' не може 

вважатися "судом. створеним відповідно до закону" в розумінні § 1 ст. б Конвенції. Однак з приводу 
вказаного рішення двоє суддів палати висловили спільну окрему думку, зазначивши, що Верховний 

Суд України, погодившись із рішенням суду першої інстанції, підтриманим апеляційни.м: судом, діючи 

відповідно до своєї усталеної практики казуального тлумачення, не повернув справу на новий розгляд, 

а підтримав рішення суду першої інстанції. Судді звернули увагу на те, що навіть припускаючи 

незаконність такої практики за національним законодавством, Верховний Суд України не може 

позбавлятися статусу "створеного відповідно до закону" в сенсі § 1 ст. 6 Конвенції. 

Таким чином недосконалість окремих норм ГПК України призводить до сумнтш 

Європейського Суду з прав люднии щодо статусу Верховного Суду України та його спроможності 

здійснювати казуальне тлумачення процесуальних правових норм у процесі вирішення справ 

господарської юрисдикції . 
... 
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Gl6wnyш zadanieш Europejskiego Fm1dпszu Spolecznego jest popra\va polityki 7~trudnienia і roZ\v6j 
zasob6w lпdzkich. Dzialania w tуш zakresie zorientowane Sq na najbiedniejsze regiony Wsp6hюty 

Europejskiej. W raшach Fm1dпszп finansowane S<t шi~dzy innymi: aktywizacja zawodo\va bezrobotnych і 

zagrozonycl1 bezrobociem, przeciwdzialanie 'vyklпczeniп spoteczneшu, ksztalcenie ustawiczne, doskonalenie 
kadr gospodarki і rozw6j przedsiybiorczosci oraz akty\vizacja zawodo\va kobiet. Dzialania te wpisujq si~ \У 
Strategi~ Lizbonskq, kt6ra ша na celu wzшocnienie eшopejskiego wymiaru edukacji poprzez prograшy 
wsp6lnotowe і zшodernizowac gospodark~ europejskq, аЬу stala si~ пajbardziej kопkпrепсуjщ і dупашісzщ 
gospodark<t na swiecie, opaft<t na 'viedzy, zdolщ do tnvalego roz\Yojп, 1\vоrщщ шiejsca pracy oraz 
charakteryzuj<tC<t siy wi~ksz<t sp6jnosciq spoleczщ. 

W latach 2007-2013 srodki Europejskiego Fпnduszп Spoleczпego zostan:t przekazane Polsce w 
rarnach Prograшu Operacyjnego Kapital Ludzki (РО КL) . РО КL realizuje zalozenia odпowioпej Strategii 
Lizbonskiej , zgodnie z kt6щ Europa ша stac si~ atrakcyjnyш шіеjsсеш do iщvesto,vania і podejшowania 

pracy . Dla osiqgni~cia tych zalozen niezbydny jest wszechstronny ro~r6j nauki, inno\Yacyjnosc oraz 
tworzenie wi~kszej liczby trwalych шiejsc pracy. Zalozenia Strategii Lizbonskiej oraz cele polityki sp6jnosci 
kraj6w UE sprzyjaj<t rozwojowi kapitalu ludzkiego і spolecznego, со przyczynia si~ do wzrostu 
koпkurencyjnosci gospodarki. 

Gl6wnyш сеlеш Prograшu РО KL jest wzrost pozioшu zatrнdnienia і sp6jnosci spolecznej. Dzialania 
ukierunkowane na realizacjy tego celu b~d<t koncentrowaly siy na obszarach dotyczqcych ш.іn. zatrudnienia, 
edukacji, iпtegracji spolecznej, wprowadzaniu ulatwien w dostosowaniн si~ pracownik6\\1 і przedsiфiorstw 

do zшian zachodz<tcych w gospodarce. Bardzo wa:lпe S<t zagadnienia zwiqzane z roz,vojeш zasoЬ6w Iнdzkich 
na terenach wiejskicl1 oraz budowa sprawпej і skutecznej adшinistracji pнbliczпej wszystkicl1 szczebli, а 
takze proшocja zdrowia. Osiqgni~ciн tego celu ша sh1:lyc realizacja zadail szczeg6lo,vych, takich jak: 
podniesienie роzіошн aktywnosci zawodowej oraz zdohюsci do 7дtrudпienia os6b bezrobotпych і biemych 
zawodowo, zшmeJszenie obszar6'v wykluczenia spoleczпego, poprawa zdolпosci adaptacyjпych 

pr~cow~6w і przedsi~biorstw do zш~an zac~o~<tcych 'v g~spodarce, . ПIJ?'':szechnienie e~ukacji 
spoleczenstwa na ka:Zdyш etapte ksztalcema przy rownoczesnyш zwt~kszemu Jakosct нsillg edukacyJnych 1 

ich silniejszyш po,vi<tzaniu z potrzebarni gospodarki opartej па wiedzy, zwi~kszenie potencjah1 admiпistracji 
publicznej w zakresie opracowywania polityk і swiadczenia usillg wysokiej jakosci oraz \vzшocnienie 

шechanizш6w partnerstwa і wzrost sp6jпosci terytorialпej . 

РО КL sklada si~ z dziesiyciн priorytet6w, realizowanych zar6wno na poziomie ceпtraillym, jak і 

regionalпyш. Dynaшika przeшian spoleczпo-deшograficznycl1, а takze utrzyшнjqcy si~ wysoki роzіош 

bezrobocia і IOZ\Yarstwienia ekonomiczпego spoleczenstwa stawiajq nowe ""'У~·апіа przed instytucjaшi 
rупkн pracy, рошосу і iпtegracji spolecznej. Tych obszar6w dotyczy І priorytet: Zatrudnienie і integracja 
spoleczna. W raшach П priorytetu dzialania konceпtruj<t si~ na rozwoju zasob6w ludzkich і potencjah! 
adaptacyjnego przedsiybiorstw oraz popra\vy stanu zdro\via os6b pracujqcych. Wzrost gospodarczy oraz 
poprawa zatrudnienia піе sq шozli"·e bez zwiykszenia skali iпwestycji w systeш os,viaty oraz podniesienia 
efektywnosci ksztalceпia. Coraz scislejsze powi<tzanie gospodarki і systeшu ksztalcenia naтzuca oraz 
\Viykszq potrzeby шodernizowania iпstytпcji os\viatowych і prograш6w ksztalcenia, kt6rycb realizacja шіе5сі 

si(( w priorytecie ІІІ . Ujednoliceпiu jakosci ksztalcenia na poziomie wyzszyщ roш 6j kieruпkб"- ~- h 
oraz przyspieszenie tешра wzrosty liczebпosci kadry akadeшickiej w stosппkн do g\\'alto"-nego przyros:ru 

© Mgr І wona Szewczak, 2008 
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liczy student6\v ma slulyc priorytet lV. W ramach kolejnego priorytetu Dobre zarzqdzanie przewidziano 
\vsparcie ukienmko\vane na podniesienie potencjalu admiпistracji. Priorytet VI ma slпlyc aktywizacji 
zawodowej os6b bezrobotнych і biernycl1 za\:vodowo poprzez mi~dzy iвnymi lepsщ nюzliwosc rozpozпania 
specyficznych problem6\v zwiqzanych z zatmdnieniem wyst~pujqcych w wymiarze lokalпym і regionalnym. 
Priorytet VII skiero\vaпy jest przede wszystkim na grupy zagrozoпe wykluczeпiem spoleczпym oraz 
нb6st\veш і rna slulyc promocji iпtegracji spoleczпej. Zwi~kszenie kompeteпcji kadr przedsi~biorst\v w 
zarzqdzaniн zmiaпami organizacyjпymi oraz przeclюdzenia przez procesy zmian poprzez rozw6j zasob6w 
lнdzkich Sq gl6wпymi zadaniami wpisнjqcyшi si~ ' "' priorytet VIII Regioпalпe kadry gospodarki. Dwa 
ostatпie priorytety odпoszq si~ do rozwojн " 'yksztalcenia і koшpeteпcji " ' regioпach oraz рошосу 
techniczпej , kt6ra ша zapewпic " 'sparcie proces6>v zarщdzaпia і efekty\vпe wykorzystanie zasob6w UE і 

krajowych, zgodпie z prawem і politykct Wsp6hюty. 

W raшach kompoпeпtu ceпtralпego srodki zostanq przeznaczoпe przede wszystkiш na wsparcie 
fнпkcjono\vania struktur і systeш6vv instytнcjoпalnycl1, пatomiast srodki kошропеntп regioпalпego zostaпq 
przezпaczoпe w gl6wnej mierze па wsparcie dla os6b і grup spoleczпych. Za zarzctdzanie і \vdra:Zanie 
Progra.tnн Operacyjпego Kapital Lнdzki odpowiedzialna jest Iпstytщ_ja Zarzqdzajqca (IZ), kt6rej rol~ реlпі 
Ministerstwo Rozwojн Regioпalпego. Instytucja Zarzqdzajqca delegнje zarzqdza.tlie poszczeg6lnyпli 

priorytetami do Instytпcji Posredпiczqcych (ІР) , kt6re za realizacj~ tycl1 zadail bezposredпio odpowiadajQ 
przed Iпstytнcjct Zarzctdza.ictect РО КL. Jako przyklad niech posluly \vojew6dztwo lнbelskie, gdzie Iпstytucjct 
PosredпiczqCQ jest Saшorzqd Wojew6dztwa Lubelskiego. W jego ішіеnін fнпkcj~ t~ реlпі w Urz~dzie 
Marszalko\vskim Departament Eнropejskiego Fuпduszu Spoleczпego ; kt6ry b~dzie r6"'Iliez bezposrednio 
odpowiedzialny za wdrazanie і monitorowanie Priorytet6w VIII (Regionalne kadry gospodarki) і ІХ (Rozw6j 
wyksztalcenia і kompeteпcji w regionach). Dla potrzeb wdrazania Priorytet6w VI (Rynek pracy otwarty dla 
wszystkich) і VII (Promocja iпtegracji spolecznej) powolano lпstytнcj~ PosredniczqCQ drugiego stopnia 
(ІР 2), kt6rej rol~ pelni Wojew6dzki UrzQd Pracy \:V Lнblitlie. 

Do gl6wпych kompeteпcji Iпstytucji Zarzctdzajctcej пalely: przygotowanie szczeg6lo\vego оріsн 

priorytet6w prograшн operacyjпego , przygotowa.tlie і przekazanie Komiteto\vi Monitorujctcemн do 
zatwierdzenia propozycji kryteri6w wyboru projekt6\v oraz wyb6r projekt6\v, kt6re b~dq dofiпaпsowane w 
ramacl1 prograшн operacyjпego. Instytucja Zarzqdzajqca b~dzie tez zю,yierac z Ьепеfісjепtаші uшо"1' о 
dofinanso\vanie projektu, okreslac kryteria k\valifiko\valпosci wydatk6\v obj~tych dofiпansowaniem w 
ramach programu operacyjнego oraz okreslac poziom dofiпaпsowania projektu. Do zada Instytucji 
ZarzQdzajQcej nalely r6\vtliez okreslenie systeшu realizacji projektп, zarzqdzanie srodkami fitшпso,vymi 
przeznaczonymi na realizacj~ progranш operacyjпego pochodщcymi z budzetн pailstwa, budzetu 
wojew6dztwa lub ze zr6del zagraniczпych, dokoпywюlie platnosci ze srodk6w prograшu operacyjпego па 
rzecz beпeficjent6"' , а takze шoiutoro,vanie post~p6\v \V realizacji, e\valнacja prograшu operacyjпego oraz 

-~stopnia osiQgania jego cel6w. W razie potrzeby IZ zajmie si~ opraco\:vaniem propozycji zmian progra.tnн, 

b~dzie r6wtliez kontrolo\vac realizacj~ programu і odzyski\Yac Юvoty nienalezпie ':vyplacoпe beпeficjeпtom. 

Iпstytucja ta ma tez zapewпic \vlasci"''l informacj~ і promocj~ prograшн. 

Nadz6r nad prawidlo,:vosciq poпiesionych \~ydatk6\v \V ramach Progra.tnн sprawowae b~dzie Iпstytucja 
certyfikujqca, kt6rq jest Departament Iпstytucji Certyfikujqcej " ' Мinisterst\:vie Rozwoju Regioпalпego. Do 
zadail Iпstytнcji Certyfilшjctcej nalezec b~dzie : opraco"anie і przedlozeвie Komisji poswiadczonych deklaracji 
wydatk6w і wпiosk6w о platnosc, pos\viadczaпie, ze deklaracja "7Jdatk6w jest dokladпa, wynika z 
wiarygodnycl1 system6w ksi~gowych oraz jest oparta па weryfiko\valnej dokшпentacji нzupelпiajqcej , 

poswiadczanie, ze zadeklarowane wydatki sq zgodne z majqcymi zastosowanie zasada.tni \vsp6lnoto"I)'Ini і 

krajowymi oraz zostaly poпiesione w zwiцzlш z operacjarni wybranymi do finaпso,:vania zgodпie z kryteriami 
majqcynli zastosowanie do progranш і spelniajq zasady wsp6lnoto\ve і krajowe, zареwпіепіе do cel6"' 
pos\viadczaпia, ze otrzymala od iпstytнcji zarzctdza.ictcej odpo\viedпie iпfonnacje па temat procedнr і weryfikacji 
prowadzonych w Z\viqzkн z \vydatkarni zawartymi w deklaracjach wydatk6w. Iпstytнcja certyfikujctca пш 
r6wniez нwzgl~dtliac do cel6\v poswiadczania wynik6w wszystkich aнdyt6"'· przeprowadzaпych przez 
iпstytucj~ aнdytowi lнЬ па jej odpowiedzialnosc, нtrzyшywac \V fonпie elektronicznej zapisy ksi~gowych 
dotyczctcych wydatk6w zadeklaro,:vanych Koпlisji, prowadzic ewideпcj~ koпt, podlegajctcych procedнrze 
odzyskiwatlia і kwot 'vycofanych ро anulowaпiн calosci lub cz~sci \vkladн dla operacji,. a takZe \veryflkowac і 

zat\vierdzac pod~czniki regjonalпych posredniczqcych instytucji certyfikнjqcych. 
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Program Operacyjпy Kapital Ludzki fіпанsо\vану bt(dzie \V 85% ze srodk6\v Uніі Europejskiej (EFS) 
oraz w 15% ze srodk6"'' krajo"'тch. Calosc kwoty, jakctprzewidziaнo па realizacj~ Programu w latach 2007-
2013 , '<vyпosi prawie 11 ,5 шld euro, w tym wklad fil1ailSowy EFS to ронаd 9, 7 mld euro. К wota przyzнaпa 
dla wojew6dztwa lubelskiego "''Упоsі ропаd 511 mlп euro. 

Prograн1 Operacyjпy Kapital Ludzki bezposredпio odпosi sit( do \rytyczпych нніjпусl1 dotycщcych 
realizacji Strategii Lizbonskiej. W ramach Programu udzial ""Ydatk6w przezпaczoпych па realizacj~ zaloze1i 
Strategii ""JПOsi 83% lctczпej alokacji srodk6w. Do osictgнi~cia zalozen Strategii prqczyнict si~ mi~dzy 

ii1I1ymi poprawa dost~pu do zatrudнieнia, wspieraнie і promowaпie samozatrudпieнia, przeciwdzialaнie 

dyskrymiпacji w pracy ze wzglt(dн на plec, а takZe \Уzmасніаніе procesн edukacji poprzez \vsp6lpract( 
sieciow(! mit(dzy нczelнiami oraz osrodkami bada,vczymi. 

Wsparcie prze\vidziaнe w Programie jest komplemeпtame z ii1I1ymi programami pomoco""Ymi takimi 
jak: II1I1o\vacyjпa Gospodarka, Rozw6j Polski \Vschodнiej , czy z regioпalnymi programami operacyjпymi. Na 
obszarze wsp6lpracy poпadпarodowej Program '"iq:Ze sice z 11iekt6rymi dzialaнiami z Programu ERASМUS . 

W ramach РО КL przewiduje sice mozliwosc realizacji projekt6w '" d\v6ch gl6wпych trybach: 
systeпюwym і koпkursowym. W trybie systemo\V}Ш projekty S(! realizo\vaпe przez beпeficjeпt6w іmіепніе 
wskazaпych \V Progrmнie lub dodatko"''YCh dokнmeпtach staнowiqcychjego нszczeg6lo"'тieнie. Natomiast w 
trybie koпkнrso""Jm projekty bcedct mogly realizo\Yac " ·szystkie podmioty, mi~dzy ii1I1ymi iпsty1пcje ryпku 
pracy, iпstytнcje szkoleнiowe, jedпostki admiпistracji щdo"·ej і samorz(!dowej , przedsicebiorcy, iпstytнcje 
otoczeнia bizпesu, orgaнizacje pozarщdo\ve, iпstytнcje systeшн OS\viaty і szkolнictwa ""JZSzego, а takze іІ1І1е 
podmioty. 

Ze wzglcedнпa fakt, iZ okres fіпапsо\\'У 2007-2013 jestjedщ z нaj\vicekszych szaпs dla regioп6w slabo 
rozwiнi~tych па роdніеsіеніе poziomн roZ\voju spoleczпego , а zarazem gospodarczego, rola Programн 
Operacyjпego Kapital Lнdzki w tym okresie fіпанsо\vаніа jest ogro11111a. Dziceki fнпduszom przezпaczoпym 
па cele prioryteto\ve b~dzie mozliwa realizacja polityki edukacyjпej Uніі Europejskiej zgodнiej z zalozeнiami 
Strategii Lizbonskiej. Dzi~ki temн realпa staje sice szaпsa нtworzeнia z obszaru Wsp6lпoty, а zwlaszcza 
kraj6w поwо przystcepuj(!cych do Uніі, obszaru пajbardziej koпkнreпcyjпego па swiecie. Europejski Fuпdusz 
Spoleczпy jest iпstrumeпtem w realizacji polityki edukacyjпej Uніі Europejskiej і odgrywa zпaczctcct rolce w 
tym systemie. Wszelkie efekty realizacji omawiaнych zalozeri widoczпe bcedct dopiero za kilka lat, jedпakjuz 
teraz mozпa st,vierdzic, iz szaпsa Polski, а zwlaszczд regioп6\v slabo rozwiпicetych (tj. '<vschodнich) па 

podniesieнie S\vojego poteпcjalu пaukowo-spoleczпego jest оgrопша. 
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EUROPEJSКA WSPOLPRACA TERYTORIALNA 2007-2013 
CZYNNIKIEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REJONOW 

PRZYGRANICZNYCH POLSКI І UКRAINY 

Dr М arcin Szewczak 

Katolicki Uni>t'ersytet Lubelski Jana Pawla JJ 
(Lublin, Polska) 

W latach 2007-2013 " 'sp6lpraca \V \:vy miarze transgranicznyш, traiІSnarodo:vvym і mi~dzyregionalnym 
b~dzie realiZO\\'aпa '" ramach od~bnego celu polityki sp6jnosci Unii Europejskiej - Europejska Wsp6lpraca 
Terytorialna (EWT). Wyodrфnienie \vsp6lpracy terytorialnej jako osobnego celu polityki sp6jnosci 
potwierdza duze zпасzепіе "sp6lпycl1 przedsi~wzi~c podejmowanych przez partпer6w шlijпych. О rosщcym 
znaczeniu tego typu \VSp6lpracy swiadczy r6wniez zwiykszenie \\тysokosci srodk6\V z Europejskiego 
Fuпduszu RoZ\~тoju Regionalпego. W latacl1 2007-2013 na rozw6j -vvsp6lpracy terytorialпej z budzetu Utlii 
Europejskiej przezпaczoпych zostanie lqcznie 7,75 шld euro. Polska alokacja па realizacj~ prograш6w \V 
rашас11 Europejskiej Wsp6lpracy Tetytorialпej wyniesie 557,8 mlп euro. Dodatkowe 173,3 шlп euro zostaпie 
przezпaczoпych przez Polsk~ па :vvsp6lpractt traпsgraniczщ z pailstwami піе пalezqcyшi do Utlii Europejskiej 
\V raшacl1 Eшopejskiego Iпstruшeпtu S<tsiedztwa і Pat1пerstwa (EISP). Programy Eшopejskiej Wsp6lpracy 
Terytorialпej (Europeaп Territorial Cooperatioп) oraz Europejskiego Iпstrшneпtu Sqsiedztwa і Partпerstwa 

(Ешореап Neighbourlюod апd Partпership Iпstmmeпt) zast:цpi<t przedsi~wzi~cia realizowaпe w ramach 
Iпicjatywy Wsp6lпotowej INTERREG ІІІ 2004-2006. 

Dzittki Eшopejskiej Wsp6lpracy Terytorialпej rejoпy przygraпiczпe Polski і Ukraiпy bttd<t mialy 
mozliwosc па z:vvi~kszenie " 'sp6lpracy w dqieпiu do wzrostu koпkureпcyjпosci regioп6\v. Wsp6lpraca па 
plaszczyiпie samorщdo\vej , naukowej oraz gospodarczej :vv wymiemy spos6b wplyпie па poprawy ryпku 
malycl1 і sredпicl1 przedsiфiorstw ро obu stronach graпicy. 

Gl6wпym celem prograшu wsp6lpracy poпadnarodo:vvej (kt6ry zast:цpi INТERREG ІІІ В) jest 
wzmocпieпie sp6jпosci terytorialпej , promo\vanie wewщtrzпej iпtegracji oraz popra:vva koпkureпcyjпosci 
obszaш Europy Srodkowej. Sp6jпosc terytorialпa obejшuje odpowiedпi dost~p dla nlieszkailc6w і podшiot6w 
gospodarczycl1 do podsta\vo:vvycll ushig, bez wzgl~du па terytoriuш, do kt6rego przynalezq. Iпtegracja 

iшplikuje usuпi~cie barier ograпiczajq_cych swobody mcl1 :vv rozumieпiu fizyczпyш, prawnyш, spoleczпyш, 
gospodarczyш, а takze infonnacyjnyш. Koпkurencyjnosc w tуш programie obejшuje czynпiki "mi~kkie", 
pozytywпie \vply,vajqce па dzialalпosc gospodarczq (jakosc :Zycia, zr6wno,vazony roZ\v6j, r6wnouprawпieпie 
plci itd.),a takze na osiq_gпi~cie dobrobytu gospodarczego oraz wysokiej jakosci :Zycia. Cele cщstkowe 
р zyczyпiajq_ce si~ do realizacji celu glO\\'Пego to: podnoszeпie koпkurencyjnosci obszam Енrору Srodkowej 
poprzez wzшacпianie struktur innowacyjпosci і dost~pпosci oraz poprawa r6wпomiemego і zr6wno\vazonego 
terytorialпego rozwoju poprzez podniesienie jakosci srodo,viska oraz roZ\v6j atrakcyjпycl1шiast і region6w w 
obszarze Europy Srodko\vej. 

Obszar :vvsp6lpracy obejшuje terytoriuщ b<tdi cz~sci terytoriuш osmiu pailst"' czloпkowskicl1 UE oraz 
przygraniczпy obszar zachodпiej Ukrainy, \V szczeg6lпosci: Austri~, Czechy, Nіешсу , w tуш: Badeпi~
Wirteшbergi~, Bawariy, Berliп, Braпdeпburgiy . Mekleшburgi~-Poшorze Przedпie, Saksoпi~, Saksoпi~

Aпhalt, Turyпgitt, W~gry , Wlochy, \V tym: Ріешопt, Valle d'Aosta, Liguri~, Loшbarditt, Proviпcia Autonoma 
Воlzапо/Воzеп, Proviпcia Autonoшa Trento, Veneto, Friuli-\Veпecja Julijska, Emilia-Romagпa, Polsk~, 

Slowacj~, Slo\veru~, Ukraiп~ w tym: Wolyn, L-vY6w, l\Vaпo-Fraпkowsk, obw6d Zakarpacki і Czemiowiecki. 

W ramach programu zawarte S<t okreslone priorytety. Priorytet 1 - Wspieraпie itmowacyjпosci na 
obszarze Europy Srodko\Vej Shi:Zy poprawie raшowycl1 wamпk6w dla inno:vvacji oraz tworq mozli,vosci 
traпsfem iпno:vvacji і jej zastoso\vaпia, со w koпsekweпcji przyczyni si~ do IOZ\V6j \viedzy. Obszary 
Iпterweпcji priorytetu: poprawa raiПowych wamпk6w dla innowacji, stworzeпie шozliwosci 

rozprzestrzeпiaпia і stoso:vvaпia innowacji, oraz wspieraнie rozwoju wiedzy. Podstawowymi grupami 

с Dr Магсін Sze\Vczak, 2008 
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docelowyшi sq_ wszyscy krajo,vi, regionalni oraz lokalni decydenci oraz instytucje dzialajqc.e " . dziedz:ina h: 
edukacji, badari, transferu \viedzy, technologii, ryпku pracy, rozwoju regionalпego , takie jak: uni\\e~1ery . 

lokalne і regionalпe organy wladzy, agencje rozwoju regioпalnego, izby lшпdlo\ve, uni"'·ersytety. instytucje 
szkolnicnva '-"J'zszego, iпstytuty і i11Ile plac6vvki badawcze, stowarzyszenia, iпstytucje zajшuja,ce si~ 

transfereш techпologii, osrodki B+RT, regioпalпe шi~dzyпarodowe ceпtra doskonalosci B+RT, inkubatory 
przedsiфiorczosci, osrodki edukacyjпo-szkoleniowe, uslugi w zakresie rynku pracy, partпerzy spoleczni, 
stowarzyszenia pracodavvc6w, zwiq_zki zawodowe, шаlе і srednie przedsiфiorstwa oraz v,;szelkie grupy 
spoleczпe і ich przedstawiciele dzialajq_cy \V danyш Obszarze Interweпcji. Priorytet 2 - Popravva zevvn~trznej 
і wewп~trznej dost~pпosci obszaru Europy Srodkowej, Sh1:ly ulepszeniн wsp6ldzialania system6w transportu 
w obszarze wsp6lpracy. B~dzie wspierac wsp6lprac~t w ramach komplekso,vej logistyki \ve wszystkicl1 
stosovvпych obszarach. Obszary Iпtenveпcji priorytetн:poprawa sieci polq_czen Енrору Srodko,vej , roz,v6j 
" 'Sp6lpracy w dziedzinie logistyki transportu mнltiшodalпego, рrошоwапіе шobilnosci bezpiecznej і zgodnej 
z zasadarni zr6wпowazoпego rozwojн oraz teclmologie informatyczпo-komнnikacyjпe і rozwiitZania 
altematywne dla Z\Viykszania dost~pн. Podsta\vowyшi grupami docelowymi sq_ wszyscy krajo\vi, regionalni і 
lokalni decydenci oraz instytucje dzialajq_ce \V dziedzinach transportu, logistyki, bezpieczenstwa w 
transporcie, ІСТ, takie jak wladze krajowe, regioнalпe і lokalнe, stowarzyszeпia transportн pнbliczнego, 

firmy transporto\ve, dostюvcy iпfrastruktury , centra logistyczne, platformy logistyczнe , instytнty badari 
stosowanycl1 z zakresu transportн і mobilпosci, stovv-arzyszenia regioпalнe, zvviq_zki traпsportowe, grupy 
iпteresu oraz wszelkie i11Ile grupy oby\Yateli і ich przedsta\\'iciele. Priorytet З - Odpowiedzialne korzystanie 
ze srodowiska. Ksztaltнje \yYSOkq jakosc srodO\Viska poprzez zarza.dzaлie naturalnymi zasobaшi oraz 
dziedzictwem, poprzez redнkcj~ zagrozen oraz negat:І'\Ynych, poteнcjalпych skutk6w :lywiolбvv, bq_di 
dzialalnosci czlowieka. Priorytet ten wspierac b~dzie vvykorzystanie i r6de1 energii odnawialnej oraz wzrost 
efektyvvnosci energetycznej па przestrzeni obszaru \Ysp6lpracy. Obszary Intenvencji priorytetн: rozw6j 
srodowiska wysokiej jakosci poprzez zarzq_dzanie naturalnymi zasobami і dziedzictwem, redukcja ryzyka і 

wplywн zagrozen naturalnych і \\'YWOlaпycll dzialalnosciq_ CZfO\Vieka, \\'Spieranie \\'Ykorzystywania zr6del 
energii odnawialnej і Z\Vi~kszania efektywnosci energetyczпej oraz \\'Spieranie ekologicznych (przyjazпych 
srodowisku) technologii і dzialari. Podsta,vowyшi grupaшi docelovvymi sq_ wszyscy krajowi, regionalni, 
lokalni decydenci oraz instytнcje dzialajq_ce w obszarze srodowiska, zaщdzania zasobami naturalпymi, 
gospodark:i \vodnej, zarzq_dzania zagrozeniami srodowiskowymi, efektywnosci energetycznej takie jak: 
" 'Iadze lokalne і regionalne, srodowiskowe grupy interesu, stowarzyszenia srodovviskovve, iпstytнty 

stosowanych badari srodowiskovvych, stowarzyszenia, dostawcy energii, jak і \VSzystkie grupy obywateli і ich 
przedstavviciele dzialajq_cy '"' daпym Obszarze Interwencji. Priorytet 4 - Popravva konkureпcyjnosci oraz 
atrakcyjnosci шiast і regioп6w. Proшuje policentryczne struktury zalнdnienia oraz koncentruje si~t na 
skнtkach zшian deшograficznycl1 і spolecznych w rozvyoju шiejskiш і regionalnyш. Wykorzystanie zasob6v" 
kultнl}; .. przyczyni siy do uatrakcyjnienia шiast і regionбw. Obszary Intenveпcji priorytetu: roz\Yбj 

policentrycznych struktur osadniczych oraz wsp6lpracy terytorialnej, нwzgl~dnienie terytorialnycll skutk6\\ 
zшian demograficzпo-spolecznych \V rozvvoju шiejskim і regionalnym, kapitalizacja zasoЬ6vv kulturO\\·ycll 
dla uatrakcyjnienia шiast і region6vv. 

Podstavvowyшi grupaшi docelovvyшi sq_ wszyscy krajovvi, regionalni lokalni decydenci oraz instytucje 
dzialцjq_ce vv dziedzinach rozwoju шiejskiego і regionalnego, transportu, шieszkalnictvva, kultury, turyst:.·ki. 
jak: wladze lokalne і regionalne, instytнcje planistyczne і badari stosovvanych, agencje rozwoju, regionalпe 
agencje i11Ilowacyjнosci, grupy interesu, operatorzy tJansportн publiczпego, sp6ldzielnie шieszkanio"·e і 

korporacje шieszkaniovve, grupy inicjatyw kulturalnycl1, instytнcje dzialajq_ce w sektorze ocllfony zdro"ia. 
organizacje ponadn~odowe ~zialajq_re vv obsz.arze kнl~ry: jak і vvszyst~ie gru~y ~by,vateli , kt6rych doryщ 
Obszary InterweпcJI tego pnoryteh~. Priorytet 5 odnos1 Sl~ do vvszelk1cl1 projektovY Z'-"'litZanych z pofilO<:<! 
techniczщ. Budzet programн sklada si~ z udzialu EFRR w Prograшie wynosi 246 011 07~ euro. Calko,~

budzet Programu wynosi 298 295 837 euro. Partпerzy pochodzqcy z Czech, W~gier, Polski. loщiCji і 

Slowenii mogq_ uzyskac dofiпansowanie koszt6\v kІYalifikowalnycll projektu do 85 proc. Z kolei '"·ysok<.>SC 
dofinansowaпia dla wnioskodawc6w pochodzqcych z Aнstrii, Niemiec, Wlocl1 \Yynosi 75 pro . 

Obszar wspбlpracy w rапшсh Programu Wsp6lpracy Transgranicznej (kt6ry zasщpi L\!ERREG ША) 

obejшowal b~dzie: vv Polsce podregiony: bialostocko-sнwalski, ostrol~cko-siedlecki. bialskopodlasti l:dmskO:. 
zamojski, krosniensko-przeшyski, а takZe jako tzvv. regiony przylegle: podregioп lomzyliski lu.Ьelski і 



166 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЛУМАЧЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ НОРМ 

Збірникстатей міжнародноїнауково-практичногконференціі; присвяченоїпам'яті професора П.О, Недбайла 

rzeszowsko-tanюbrzeski, na Вialorusi ob\vody: brzeski, nlli1ski (7 zachodnich rejon6w: Мiadel, Vileika, 
Molodechno, Volozhiл, Stolbtsy, Niesvizh, Кletsk) і grodzienski oraz jako regiony przylegle: wschodnia cz~sc 
obwodu minskiego omz ob\Y6d homelski, na Ukrainie ob,vody: "volyйski, 1\-VO\vski, zakarpacki oraz jako 
regiony przylegle: ob\<v6d tamopilski, r6,vienski, iwanofraпkowski. Wsparcie projekt6w realizowaпycl1 na 
tereвie region6w przyleglych (ang. adjoiвing regions) jest ogmniczoвe tzв. wysokosc srodk6w pomocowych, 
przezпaczonych na taki obszar \vytюsi nie \Vi~cej niZ 20% calej alokacji progmmu, \vspierane mog<t Ьус 
wylctcznie projekty nieiвwestycyjвe . Propozycja prio:rytet6\Y і dzialat'l z.awarta w projekcie dokumeвtu 

progmmowego przevviduje пast~pujctce tematy "'sp6lpracy: Priorytet 1. '.Yzrost koпkurencyjвosci obszar6w 
przygraniczпych: dzialanie 1.1. rozw6j przedsi~biorczosci, dzialanie 1.2. rozw6j turystyki oraz dzialanie 
1.3. poprawa dost~pnosci obszaru. Priorytet 2. popra\\ a jakosci 2:усіа: dzialanie 2.1. ochroпa srodowiska w 
obszarze przygraвiczвym, dzialanie 2.2. bezpieczвe і sprav,·nie fuлkcjonujctce granice. Priorytet З. wsp6lpraca 
sieciowa і inicjatywy spolecznosci lokalвych: dzialanie З .1. budo" anie poteвcjalu \<vsp6lpracy na poziomie 
regionalвym і lokalnyrn. dzialanie 3 .2. inicjat)'\0\'Y spoleczвosci lokalпycl1. Priory tet 4. pomoc techniczпa. 

Calko\vity bud.Zet Progmmu na lata 2007-13 to 186,2 шln EUR. Ponad 60% tej k\voty, tj. 114,4 шlв EUR 
poclюdzi z Europejskiego Funduszu RoZ\voju Regionalnego. Prze\\1idywany роzіош dofiвansowania projekt6w 
to 90% koszt6\Y k\yaJiftko\vanycll projektu. Potencjalnymi beвeficjentatлi progrюш1 b~dct instytпcje prowadz4ce 
dzialania о charakterze non-profit przyczyniajctce si~ do realizacji priorytet6w progranщ \V tуш np. wladze 
lokalпe і regionalne, organizacje pozarz.qdowe, instytucje рнЬlісzле, euroregiony. 

Wydaje si~ , iZ okres 2007-2013 b~dzie impпlsem do przyszlycl1 zaciesnionycl1 stosunk6w 
gospodarczo-nauko"'YCll pomi~dzy rejo11an1i przygranicznymi Polski і Ukrainy. Wsp61praca w dziedzinie 
przedsi~biorczosci, ochrony srodowiska, ochrony grani і wymiany пaukowo-technologicznej to dzis 
najbardziej pihle potrzeby zar6wno па Lubelszczyznie і Podkarpaciп ale przede wszystkim w zachodnich 
ob\vodacll пkrait'lskich. 
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Необхідність в здійсненні управління земельним фондом з боку держави не викликає сумніву . За 

його допомогою відбувається забезпечеІПІЯ суспільІПLх інтересів. Земля є природним об'єкгом, 

територіальним базисом та засобом виробющтва. У зв 'язку з цим суспільством висуваються вимоги 

щодо забезпечеІПІЯ гарантування прав на землю, здійснення оптимнльного планування використання 

земельних ділянок, перевірки дотримання суб ' єкга.1\Ш прав на землю законодавства щодо раціонального 

використання та охорони земель тощо . Згідно ст . 3 Конституції України здійснеІПІЯ вищепереліченого 
визначає зміст і спрямованість діяльності держави. У свою черrу, остання не може відбуватись ефекгивно 

без визначення в земельному праві України понятгя державного управління земельним фондом. 

Стосовно визначення поняття державного управліІПІЯ земельним фондом у сучасній юридичній 

літературі, то вчені формулюють його лише в загальних рисах не проводячи детальних досліджень 

(АЛ. Гетьман, М.І . Єрофеєв). Під державним управлінням земельним фондом вони розуміють 

організаційно - правову діяльність уповноважених органів. Варто відзначити, що велика увага до 

визначення поняття управління земельним фондом зверталась в юридичній літературі радянської 

доби. Це вимагає проведення детального дослідження цих джерел . Метою такого дослідження є 

визначення поняття державного управління земельним фондом в умовах запровадження виключної 

державної власності на землю. 

У юридичній літературі радянської доби питання про поняття державного управління земельним 

фондом було дискусійним. Вченими радянської доби під час дослідження проблеми визначення поняття 

державного управління земельним фондом були запропоновані численні підходи до ії вирішення. На 

підставі аналізу юридичної літератури можна виділити як мінімум сім таких підходів. 

По-перше, поняття державного управління земельним фондом застосовували для визначення 

змісту права державної власності на землю. У цьому значенні під управлінням розуміли функції 

дерЖави - власника, а саме , функції щодо землеустрою, облі~у земель . Останні визначали зміст права 

державної власності на землю. 

По-друге, право управління розглядали як самостійний елемент у складі права державної 

власності на землю. При цьому не було єдності у визначені функцій управліЮІЯ єдиним державню1 

земельним фондом. Зокрема, розподіл земельних ділянок серед землекористувачів відносився до фор~! 

здійснення права управління земfею. 

По-третє, поняття управління почали вживати одночасно в двох якостях. Під управ:rінню.І 

розуміли форму здійснення змісту права власності на землю та невід ' ємну складову з~tісту права 

власності на землю. 

Серед вчених не було єдності щодо питання визначення управління як невід'ошої ск.1а.:ювої 

змісту права власності на землю. Управління визначалось або як самостійна право~ючні Th. ю;а 

входила до складу змісту права власності, або як сукупність правомочностей, яЮ о:юп.ІЮва:m ь 

тріадою правомочностей права власності. 

По-четверте, управління назвали формою здійснення змісту права власності . Е:rементя права 

власності складали зміст, а управління - форму його здійснення. Таке співві.:uюшення .шuо J кLІЬк:а 

варіантів. Згідно першого варіанту управління було формою здійснеІПІЯ право:\ючності шо.:ю 

© Ьусуйок Д. , 2008 
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розпорядження землею. Згідно другого варіанту управління було формою реалізації права державної 

власності на землю в цілому. Разом з тим без уваги залипmлось питання про співвідношення 

адміністративно - правових актів щодо володіння, користування та розпорядження земельними 

ділянками з діями щодо обліку, контролю та реєстрації земельних ділянок. 

По-п'яте, відповіддю на питання про співвідношення адміністративно - правових актів щодо· 
володіння, користування та розпорядження земельними ділянками з діями щодо обліку, контролю та 

реєстрації земельних ділянок була позиція відповідно до якої державне управління було формою 

здійснення правомочностей держави - власника та функцій державної влади. У юридичній літературі 

до функцій державної влади було віднесено облік земельних ділянок, реєстрацію , контроль тощо. 

По-шосте, розпорядження та управління розг;щ::щmrсь як різні правомочності держави . Вони 

мали самостійну форму та свій властІЙ з~·rіст. Розпорядження було одним із елементів права 

державної власності на землю . Тоді як управління відносилось до виконавчо - розпорядчої діяльності 

державних органів . Розпорядження базува.ї:юсь на праві державної власності, а управління - на праві 

територіального верховенства. 

По-сьо:не, вчеmtми була сформована ще одна точка зору щодо поняття державного управління 

земельним фондом. Згідно цієї точки зору діяльність з nланування, ведення кадастру , стандартизації 

відносилась до функцій державного управління охороною навколишнього середовища, а 

безпосередньо державне управління визначалось як заснована на нормах права виконавчо -
розпорядча діяльність, спрямована на забезпечення охорони навколишнього середовища. 

Таким чином, наявність такої кількості підходів до визначення поняття державного управління 

земельним фондом є свідченням відсутності в літературних джерелах радянської доби детальних 

досліджень питань що стосувались державного управління земельним фондом. Наслідком цього була 

відсутність усталеного визначення поняття державного управління земельним фондом та 

співвідношення державного управління зі здійсненням державної форми власності на землю. Проте, 

ми вважаємо , що ці розробки стануть фундаментом для подальшого визначення поняття державного 

управління земельним фондом, формування якого відбувається в сучасній науці земельного права 

України. 
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Одним із важливих результатів проведення в Україні масштабної земельної рефор:vш ста._-то 

введення земельних ділянок у сферу цивільного обігу. Це в свою чергу обумовило необхі.nrісrь 

застосування цивільно-правових механізмів при регулюванні земельних відносин. Оскільки такі 

механізми сформовані цивільним правом, а земельні відносини регулювалися виключно нор:\І<nш 

земельного права, перед вітчизняною правовою наукою постала проблема визначення можливості. 

доцільності та меж застосування норм цивільного законодавства як р~гулятора земельних відносин. 

Дана проблема була предметом активної наукової дискусії у юрИдичній літераrурі. Більшість її 

учасників прийшли до висновку про те, що регулювання відносин ринкового обігу земельни.х ділянок є 

спільним завдаюuL"vІ цивільного та земельного права. При цьому зазначалося, що проблему взаємодії 

норм цивільного rd земельного права в регулюванні земельних відносин доцільно розглядати як 
проблему пріоритеrу застосування норм земельного права над нормами цивільного права. Нарешrі , 

більшість учасників зазначеної наукової дискусії прийшли до висновку про те, при регулюванні 

земельних відносин що норми цивільного законодавства носять загальний характер по відношенню до 

норм земельного законодавства, які відповідно є спеціальними. Зокрема, таку точку зору поділяють 

провідні українські вчені у галузі земельного права Н.І . Титова і М.В . Шульга, а також деякі інші автори. 

Зазначений доктринальний підхід до розв 'язання пробле~ш застосування норм цивільного 

законодавства при регулюванні земельних відноспи був реаіІізований при проведенні останньої 

кодифікації цивільного законодавства України. Так, на відміну від Цивільного кодексу УРСР 1963 р. , в 

ст. 1 нового Цивільного кодексу України (далі- ЦК України), прийнятого 16 ci ... rnя 2003 р. та введеного в 
дію 1 січня 2004 р. , відсутня норма про те, що його норми не підлягають застосуванню до регулювання 

земельни.х відносин. Тим с~шм законодавець визнав, що принаймні частина земельних відносин є 

цивільно-правовими за своєю суттю і мають регулюватися нормами цивільного законодавства. 

Разом з тим, у ст. 9 ЦК України встановлено, що його норми підлягають застосуванню до 
регулювання відносин природокорисrування, а до них відносяться і земельні відносини, якшо такі 

віщrосини не врегульовані іншим законом. Отже, ЦК України виходить з того, що ті земе.'ІЬні 

відносини, які носять цивільний характер , можуть регулюватися норм~ш цивільного законодавства, 

якшо вони не є врегульованими нормами земельного законодавства. Тим самим ЦК України відносить 

принаймні частину земельних відносин до різновиду цивільних, але встановлює пріоритет нор"r 

земельного законодавства у їх регулюванні . Це означає, що норми цивільного законодавства 

підлягають застосуванню до регулювання земельних відносин при відсутності у земе.ТhНО'-JУ 

законодавстві відповідних норм, ji<i регулюють ці ж відносини. А у випадку виникнення колізій \1іж 
нормами цивільного і земельного законодавства пріоритет у застосуванні мають останні . 

Отже, проблема співвідношення цивільного та земельного права 

стосується правового регулювання лише певної частини земельних відносин- ті.tьки ПІХ. які 

мають цивільний характер. В зв'язку з цим акrуальним уявляється питання визначення ко;т зе'\fе.tьних: 

відносин, які мають цивільний характер і можуть регулюватися нормами цивільного і зе'\rе.Тhного 

права. На думку Ф.Х. Адіханова, такі земельні відносини умовно можна розділити на три груШL .J.o 
першої групи він включає відносини щодо землі як об ' єкта власності та інших речових прав . В JPYr:· 
групу автор виділяє відносини щодо обороrу землі як об 'єкта права приватної власності . Трепо групу 

складають зобов'язальні відносини (купівля-продаж, іпотека, міна, спадкування тощо) . 

© Кутmич ll. , 2008 
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На наш погляд, з такою класифікацією земельних відносин, які носять цивільний характер, в 

цілому можна погодитися. Разом з тим, вона уявляєгься неповною, оскільки не охоплює всі види 

земельних відносин, які мають цивільний характер. Зокрема, зазначену класифікацію земельних 

відносин, які регулюються цивільним правом, необхідно доповнити ще принаймні однією групою 

суспільних відносин. До неї слід віднести відносини, об ' єктами яких є земельні ділянки, на яких 

розташовані інші об'єкти нерухомого майна: будівлі, споруди, багаторічні насадження тощо . Земельна 

ділянка та розташована на ній будівля (споруда) утворюють єдиний об ' єкт прав на нерухоме майно . 

Поєднання в одному об ' єкті прав земельної та неземельної нерухомості надає йому нових якісних 

ознак, які в свою чергу обумовлюють специфічність суспільних відносин шодо таких об' єктів. 

Квінтесенцією їх специфіки є те, що земельна ділянка разом з р0'3ташованим на ній нерухомим 

майном виступає як один, єдиний об ' єкт суспільних відносин , на який ні цивільне, ні земельне право 

не мають монополіl на їх правове ре гу лювання. вони мають "кооперувати" свої норми таким чином, 

щоб створити адекватну законодавчу основу д.іІЯ правового регулювання зазначених суспільних 

відносин. Тому не можна не погодитися з М.В. Шульгою в тому , що суспільні відносини, які 

виникають щодо речових прав на землю та пов 'язані з оборотом земельних ділянок, потребують 

ко11mлексної правової регламентації нормами цивільного та земельного права. 

Загальні риси правового режиму земельних ділянок, на яких розташовані об' єкти нерухомого 

майна, визначені у ст. 377 ЦК України. Згідно з цією статгею, до особи, яка придба"rш житловий 

будинок, будівлю або споруду, переходить право власності на земельну ділянку, на якій вони 

розміщені, без зміни її цільового призначення, у розмірах, встановлених договором. А якто 

договором про відчуження житлового будию<у, будівлі або споруди розмір земельної ділянки не 

визначений, до набувача переходить право власності на ту частину земельної ділянки, яка зайнята . 

житловим будинком, будівлею або спорудою, та на частину земельної ділянки, яка є необхідною для 

їх обслуговування. Зміст цієї статгі повністю відтворений у ст. 120 Земельного кодексу України, що 

надає й пріоритету у застосуванні на практиці. 

Разом з тим, вважаємо, що принцип пріоритету норм земельного законодавства над нормами 

цивільного законодавства не можна вважати універсальним , тобто таким, яким слід керуватися у всіх 

без виключення випадках вирішення проблеми застосування норм цивільного та земельного 

законодавства при регулюванні земельних відносин. Зокрема, цим принципом не можна, на нашу 

думку , керуватися при визначенні галузі права, норми якої слід застосовувати при регулювання 

суспільних відносин , об' єпом яких є інтегроване нерухоме майно , тобто майно, яке складається з 

земельної ді.-шнки та розташованої на ній будівлі чи споруди і становить єдиний об ' єкт права 

власності та інших речових прав . 

Випадки утворення інтегровюшх об'єктів нерухо:-.юго майна передбачені ЦК України. До таких 

об ' єктів слід віднести са.::~.ибу та пі:Іприоrство як майновий ко!\mлекс. Так, статгею 381 цього Кодексу 
встановлено , що садибою є Зе:\Іе;тьна .J.і.-шнка разо~{ з розташованими на ній житловим будинко~L 

господарсько-побутовими будівлями . назе~Іюши і підземни.ми комунікаціями , багаторіЧНИІІш 

насадженнями. У разі відчуження жит.-rового бу.J.Инку вважаєrься, що відчужується вся садиба, якшо 

інше не встановлено договором або законо~!. А згідно з ст. 191 ЦК України, підприємство є єдИІІІШ 
майновим комплексом, що використовується для здійснення підприємницької діяльності . До скла..::rу 

підприємства як єдиного майнового ко і\mлексу входять усі види майна, призначені для його 

діяльності, вклfuчаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар , сировину. 
продукцію, права вимоги, борги, а також право на торговельну марку або інше позначення та інші 

права, якщо інше не встановлено договором або законом. При цьому підприємство як єдиний 

майновий комплекс є нерухомістю . 

На наш погmщ, норми земельного законодавства не можуть застосовуватися до регулювання 

суспільних відносин, об ' єктом яки.х: є інтегроване нерухоме майно, оскільки таке майно виходить за 

рамки об'єктів земельних відносин та предмета земельного права. Для врегулювання таких відносин 

мають застосовуватися норми цивільного законодавства. Тому уявляєгься доцільним доповнити UК 

України та Земельний кодекс України нормою про те, що суспільні відносини щодо об ' а.тів 

інтегрованого майна, яке включає і земельні ділянки, регулюються нормами цивільного законодавства. 
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1. Надзор и контроль в сфере наемного труда является одним из епособов зюцитьІ трудовьІх 

прав работников. Совершенствование данного способа защитьІ требует четкого определения сферьІ 

надзора и контроля в Трудовом кодексе Беларуси (далее - ТК). Закон «0 внесении изменений и 
дополнений в Трудовой кодекс Республики Беларусь» (далее- Закон) от 20.07.2007 г. внес изменения 
и в нормьІ, посвященнЬІе сфере надзора и контроля. В связи с зтим важно толкование норм, 

определяющих сферу надзора и контроля в данной области. 

2. В Законе сохранено название главьІ 39 ТК «Надзор и контроль за соблюдением 

законодательства о труде». Содержание данной главь1 вьІХодит за рамки названия, поскольку 

предметом надзора и контроля является не только соблюдение законодательства о труде, но также 

нормативной части коллективньІХ договоров, соглашений, локальньrх нормативньrх правовьrх актов, 

индивидуально-договорньІх актов (трудовЬІх договоров, соглашений). Згот вьmод следует также из 

ч. 1 ст. 7 ТК, где указанЬІ источники регулирования трудовьrх и связанньІх с ними отношений, к 

которьrм Закон отнес также трудовЬІе договорьІ. Нормьr гл. 39 ТК в той или иной степени призваньr 
обеспечить соблюдение всех источников регулирования трудовьІх и связанньІх с ними отношений, а 

не только законодательства о тру де и в зто й части нуждаются в расширительном толковании. 

3. Содержание данной гш:ІВьr, каки до внесения изменений в ТК охватьrвает четЬІре статьи (462-
465), две из которьІХ изложеньІ в новой редакции (462, 464). Не изменились в ТК нормЬІ, посвященнЬІе 
общественному контролю за соблюдением законодательства о труде (ст. 463) и ответственности за 
несоблюдение законодательства о труде (ст. 465). Общей нормой, определяющей сферу государ
ственного надзора и контроля, является ст. 462 ТК. В прежней редакции данная статья назьmалась: 
«Система государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде». Новое 

название полностью совпадает с названием гл. 39, что само по себе логически не соответствует 
содержанию данной нормЬІ. В прежней редакции статья регулировашr именно государственньІЙ надзор 

и контроль за соблюдением законодательства о тру де. Буквальное толкование названия статьи в новой 

редакции охватьmает все видЬІ надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде, но 

содержание данной нормьr уже . Новая редакция нормЬІ охватьrвает надзорвую деятельность 

государственньrх органов, а также контрольную деятельность респубmІК.анских органов 

государственного управления и иньrх государственньrх организаций, подчиненньrх Правительству 

Республики Беларусь, местньІх исполнительньІХ и распорядительньІх органов в отношеюш 

подчиненньІХ им организаций. Общественному контролю за соблюдением законодательства о тру.:rе 

посвящена самостоятельная статья данной главьr ( 463). Следовательно, название нормьr в новой 

редакции необходимо толковать ограничительно. 

4. При буквальном толковании ст. 462 ТК к обьекту надзора и контроля относится топ:ько законо.ш
тельство о труде. Содержание терминов: «законодательство о труде», «локальньrе нормативньrе правовЬl<: 

актьr», «трудовой договор» раскр)"mается в ст. 1 ТК. Все вьrшеуказанньш правовЬІе <lli.JЬI ЯJЗ..lJП()'J'QI 

источниками реrулироваюrя трудовьІХ и связанньІХ с ними отношений (ч. 1 ст. 7 ТК). Важно опре.:rе::ппь 

относитсялик обьекту надзора и контроля соблюдение всех указанньІХ источников rпи то:ІЬко З<U.-"ООО.JЗ

тельства о труде. Вьrше отмечалось несоответствие названия гл. 39 ТК её содержанию . Систе)JНОе тол;о

вание ст. 462 ТК позволяет прийти к анаnогичному вьmоду и отнести к обьекrу на.:rзора ІІ mн:грD:ш оое 
вьrшеуказанньrе источники. Защита трудовьІХ прав в форме надзора и контроля (пл 2. 9 ст . 11 Ikl щх::шо
лагает проверку законности и соблюдения всех источников трудового права. а также тру.:юІШХ JOro 
В отношении коллективного договора, соглашения зтот вьmод основан непосре.:rственно на норуе 

© Курьшёва 0., 2008 
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ТК в соответсrвии с которой, контроль за их исполнением осуществляют сторонЬІ, а также специально 

уполномоченнЬІе государственньІе органь1 н;щзора и контроля за собшодением законодательства о тру де. 

В отношении других источников регулирования трудовьrх отношений нормьr Конституции и 

ТК развиваются в ряде других нормативньrх актов. Министерство труда и социальной защитьr при 

осуществлении контрольньrх функций руководствуется Положением, утвержденньш постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 31.10.2001 г. (далее- Совмин) в соответствиис которьш 

организует и проводит мониторинг в области труда, вкшочая контрактную форму найма работников, 

содействия занятости, демографической безопасности и социальной защитьr; вносит в установленном 

порядке предложения о принятии дополнительньrх мер по предотвращению парушений трудовьrх прав 

работников, работаюших по контракту: и др. 

Департамент государственной инспекщш труда Министерство труда и социальной зшцить1 

Республики Беларусь (далее- департамент государственной инспекции труда) является единственньrм 

специализированньш органом по надзору и контролю в сфере труда, функции которого 

конкретизированьr в Положении, утвержденном Совr.шном от 29 .07 .2006 N2 959. В частности, в 

Положении предусмотрено, что департа.сvrент вносит в установленном порядке предложения о 

nриостановлении или отмене действия противоречащих законодательсrву о труде нормативнь1х 

правовЬІх актов , технических нормативнь1х актов, локальнь1х нормативнь1х актов; налагает в 

установленном законодательством порядке штрафь1 на юридических лиц и индивидуальнЬІх 

предпринимателей, допустивших нарушения требований закшочения и вьmолнения существенньrх 

условий гражданско-правовЬІх договоров, предметом которЬІх является вьmолнение работ, оказание 

услуги создание обьектов интеллектуальной собственности; и др. 

ПриведеннЬІе и ряд других норм позволяют прийти к вьшоду, о том, что надзори контроль за 

собшодением законодательства о труде охватьшает проверку законности и собшодения всех 

источников регулирования трудовЬІх и связаннЬІх с ними отношений, предусматривающих трудовьrе 

права работников. Ст. 462 ТК в зтой части нуждается в расширительном толковашш. 

5. В ст. 462 ТК указьrnается одна из форм реализации права- соблюдение, которая закшочается 

в воздержантІ от совершения запрещенньrх правом деяний т.е. пассивная форма поведения субьекта 

права. Не упоминаютел такие формьr реализации права как исполнение, использование, применение. 

ВЬІшеприведенньте и ряд других норм позволяют прийти к вьrnоду, о том, что надзор и контроль 

охватьшает все формь1 реализации права. Полагаем, ст. 462 ТК в указаиной части нуждается в 

расІІІИрите~ьномтолковании. 

6. Особое место в обеспечении законности в трудовьrх отношениях отводится общественной 
форме контроля, которая позволяет оперативно и зффективно реагировать на все фактьr нарушения 

тру довьІх прав на места:'>. 

Общесrвенной форі'>Іе контро,;ш посвяшена cr. 463 ТК. Субnектом общественного контроля, 

согласно данной статье, вЬІступает профессиональньІЙ союз (далее - профсоюз). При всей важности 

деятельности профсоюзав в зтой об:тасти не:ІЬзя сводить обществеиную форму контроля только к её 

разиовидности- профсоюзно~ІУ контро.-по. Профсоюзное .J:Вижешtе развивается в достаточно сложньІХ 

условиях, в которьІХ профсоюз не всегда реа.1Ьно зашишает интересЬІ работников. Кроме того, многие 

работники не охваченьr профсоюзньш движенибr и не :vюгут контролировать соблюдение своих прав 

через профсоюзьІ. Важно отметить, что nраво на судебную и иную зшциту трудовЬLх прав не зависит от 

членства в профсоюзе (п. 9 ст. 11 ТК). Следовате.1ЬНО, общественная форма контроля может бьnь 

использована непосредственно работШІКllіvІИ . Следует вспомнить те нормьr, которьrе в свое время 

способствовали обеспечению законности в трудовьІХ отношешrnх. В первую очередь зто права трудовьІХ 

коллективов в зто й Щркной области, которЬІе ранее бЬІли закрепленьr непосредственно в Кодексе законов 

отрудеБеларуси (часть четвертая ст. 139, часть третья ст. 145, часть третья ст. 148). Мировая практика 
свидетельствует о постепенном признании трудовьІХ. коллективов в качестве субьектов тру дового nрава . 

Трудовой кодекс Беларуси в настоящее время о трудовьrх коллективах вообще не упоминает. 

используется лишь термин «представительньrе органьr работников», которьrй законодателем не 

раскрьrвается. Полагаем, необходимо восполнить зтот пробел, васстановив в ТК тру до во й коллектив в 

качестве субьекта трудового права с определенньши правомочиями, в том числе в области 

общественного контроля. До внесения соответствующих изменений в ТК норма, определяющая 

субьектов общественного контроля, нуждается в расширительном толковании. 
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Використання земель сільськогосподарського прюначення є найбільш специфі~шим видом 

землекористування. Правовий режим цієї категорії земель і їх охорона закріплені в Констиrуції 

України, Земельному Кодексі України (ст.ст. 22-37), деталізується галузевими законами України "Про 
фермерське господарство", ,,Про сільськогосподарську кооперацію", ,,Про особисте селянське 

господарство", "Про охорону земель" , "Про державний контроль за використанням ПІ охороною 

земель" та підзаконними нормативно-правовими акта..м:и. 

Питанюо правового режиму використання та охорони земель сільськогосподарського 

призначення приділялась зна~а увага науковцями У~-."Р<lїни. Зокрема, слід виділити праці В.Л. Мунтяна, 

В .З. Янчука, Н.І . Титової, М.В. Шульги, В .І . Андрейцева, 0 .0 . Погрібного , В .І. Семчика та інших. 

Основна особливість правового режиму земель сільськогосподарського призначення зумовлена 

двома головними факторт.ш : її природними особштостями Т'd важливим соціальним прюначенням. Сам:е 

тому пріоритетність цієї категорії земель в системі іmшІХ категорій земель закріплена в ст. 23 Земельного 
кодексу України: "Землі, придатні для потреб сільського господарства, повюrні надаватись насамперед для 

сільськогосподарського використання" . Це тлумачення виптmає з конституційного закріплення, що "земля 

є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави". 

Принцип пріоритетності земель сільськогосподарського призна<rення в різних аспектах знайшов 

своє закріплення також у ст.ст. 19, 130, 150, 156, 168, 207-209 Земельного кодексу України. Виходячи 
з положень Земельного кодексу , швидше можна говорити про пріоритетність сільськогосподарського 

землевикористання, так як ці землі за природним і юридичним призначенням як загальне правило не 

можуть бути використані для інших потреб . 

Отже, прюrцип пріоритетності земель сільськогосподарського призначення є загальною 

вимогою законодавства щодо збереження й охорони цих земель як найбільш цінної категорії. 

Не менш важливе значення мають положення Земельного кодексу України про необхідність 

цільового використання земель сільськогосподарського призначення. Цей принцип можна ототожнити 

з ·~инципом раціонального використання земель. Адже незмінна роль земель сільськогосподарського 
прюначепня для забезпечення продовольчої безпеки всієї країни роблять принцип раціонального 

використання земель незаперечною вимогою для всіх суб' єктів земельних відносин. 

Слід зазначити, що положення ст. 5 Земельного кодексу України про раціональне використання 
та охорону земель слід тлумачити не лише як максимальну економічну ефективність, скільки як 
законодавчо встановлену доцільність використання найціннішої категорії земель з одночасшn1 

дотриманням екологі~ правил їхньої охорони. Враховуючи особ.;шву цінність і, водноqас, pш1ffi 

погіршення стану земель сільськогосподарського призначення, цей принцип можна вважати 

підrрунтям в потребі посиленої правової охорони цих земель, зокрема їхніх rрунтів. 

Недаремно, в ст. 1 Закону України "Про охорону земель" та ст. 1 закону України "Про .1ep~mrй 
контроль за використанням та охороною земель" визначено, що охорона земель - це систе:\Ш правових. 

організаційних, економі'іНих, технологі'іНих та інших заходів, спрямоваІОLх на рапіона.J:ЬІІ 
використання земель, запобігання необrрунтованому вилученню земель сіл:ьськогоспо.:трськоrо 

призначення для несільськогосподарських потреб ... ". Завданням охорони земель, як зазнач во в ст. 16 

~ llаславська 0. , 2008 
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Земельного кодексу України, є забезпечеЮІЯ збережеШІЯ та відтворення земельних ресурсів, екологічної 
цінності природних і набутих якостей земель. 

Відповідно , законодавчо передбачена спеціальна порівняльна оцінка якості rрунтів за їхніми 

основними природними властивостями, так зване бонітування rрунтів, збереження і навіть можливість 

покращення цієї якості теж є завдаШІЯм раціональності їхнього використання. 

Особливе значення для охорони земель сільськогосподарського призначення має система 

різного роду заходів, що здійснюються для забезпечення виконання поставлених завдань. Аналізуючи 

заходи охорони земель, передбачені Зе!>rельним кодексом України та Законом України "Про охорону 

земель", можна виокремити заходи, які стосуються охорони rрунтів. Це положення знайшло 

відображення в ст. 168 Земельного кодексу України, де rрунти вперше визнані окремим і особливим 

об ' єктом правової охорони . 

Тлумачення ст. 37 Закону УкраїюІ ,,Про охорону земель" дають підставу вважати, що 

законодавством України встановлені основні вимоги до охорони родючості rрунгів. Це, зокрема, 

заборона використання земельних ділянок способами, що призводять до погіршення їх якості. На землях 

сільськогосподарського призначення може бути обмежена діяльність щодо: вирощування певних 

сільськогосподарських культур, застосування окремих технологій їх вирощування або проведеШІЯ 

окремих аrротехнічних операцій; необrрунтовано інгенсивного використання земель тощо. 

На нашу думку, важливою нормою Закону України "Про охорону земель" є положення ст. 53 
про заборону вивезення rрунтової маси за межі території України, крім зразків для проведення 

наукових досліджень. Для власників земель та землекористувачів введені спеціальні правила цієї 

охорони, зокрема стосовно зняття та перенесення rрунтового покриву. 

Встановлення спеціального правового режиму для особливо цінних земель можна вважати 

істотною особливістю сучасного правового режиму земель сільськогосподарського призначення. Слід 

зазна•шти, що на законодавчому рівні в Україні правомірно введено як об'єкт спеціального посиленого 

правового режиму І<атегорію "особливо цінні землі" . Зокрема, ст. 150 Земельного кодексу України дає 
розгорнутий перелік цих земель. Переважно йдеться про славнозвісні українські чорноземи різних видів. 

Але тим не менше, навіть таку категорію земель як "ocoбmrno цінні землі" , Земельний кодекс 

Украіни у п. 2 ст. 150 законодавчо дозволяє вилучати (викупляти) для будівництва об ' єктів 

загальнодержавного значення, доріг, ліній електропередач та зв' я:шу , трубопроводів та для інших 

потреб, не пов 'язаних з сільськогосподарським виробництвом. 

Вважаємо , що необхі;J,но по-новому підійти до сутності призначення сільськогосподарсьКІLх 

земель як основного засобу виробющтва в сільському господарстві з забороною використання цих 

земель для будь-якої іншоі діялності. 

До особливостей правового режи~rу зе"'Іе .lЬ сі,lЬськогосподарського призначення можна 

віднести охорону прав власників ЗбІе.lЬюtх .Ji.-urnoк і зе~шекористувачів. В системі цих заходів 

особливе місце займає відшкодування збІпків в;Jасникам землі і землекористувачам, що 

розглядаються главою 24 Земельного кодексу Уь.-раїни . Зокре~щ ст. 156 Земельного кодексу гарантує 
власникам земельних ділянок та земл:екорис'І!·вач:ам відшкодування збитків, заподіяних внаслідок: 

вилучення (викупу) сільськогосподарських угідь д.:ІЯ потреб, не пов 'язаних із сільськогосподарським 

виробництвом; тимчасового зайняття сільськогосподарських угідь для інших видів використання; 

встановлення обмежень щодо використання зе"<rелних ділянок; погіршення якості rрунтового покриву 

та інших корисних властивостей сільськогосподарських угідь . 

Аналізуючи ці положення Земельного Кодексу України, знову приходимо до висновку, що кодекс 

законодавчо закріплює можливість порушення прав власників земельних ділянок шляхом вилучення або 

викупу сільськогоспоfрських угідь д.іІЯ потреб, не пов ' язаних з їх цільовим призначенням. Отже, 

тлумачення цієї норми статті кодексу дає підстави вважати, що держава, юридичні чи фізwrні особи 

можуть порушувати права власників земельних ділянок, які закріплені в Конституції України. Вважаємо. 

що ці положення також повинні бути відреrульовані на законодавчому рівні. 

Перш за все мова йде про необхідність наукового аналізу практwrних аспектів реалізаціі 

конституційних норм про пріоритетність прав громадян у правовій державі, обов'язок держави 

конкретно забезпечити права і свободи людини. На жаль, цим провідним аспектам сучасного 

правового статусу землевласника в Україні мало приділяється уваги. Якщо йдеться про nрава 
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громадян України на землі сільськогосподарського призначення, то цей правовий інс:rmут Уає баrато 

характерних специфічних ознак, що може бути окремою темою дослідження . 
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STATUSPRAWNYIPROCEDURA 
А WANSU ZA WODOWEGO NAUCZYCIELA 

W SWIETLE PRA W А POLSKIEGO 

Dr Magdalena Pyter 

Katolicki ~-niи·ersyтet Lubelski Jana Pawla 11 
(Lublin, Polska) 

Celem artykulu jest prezentacja statusu pra'vvnego ordz procedшy a\vansu za\-vodowego nauczycieli. 
Wspomniane wyzej tematyk:i regulo\\ane sq_ gl6\vnie w jednym podstawowym akcie prawпym odnoszq_cym 
si~ do problematyki os"iato\\ ej . Zgodnie z po,vyzszym nale2:y tu \-Vskazac usta\v i~ z dnia 26 stycznia 1982 r. 
- Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674). 

Artykul - na'vYiqzuj q_c do jego tytulu- podzielono na dwie zasadnicze cz~sci. Pierwsza z пісh odnosi 
si~ do regulacj i ршшусЬ dotyczqcycl1 za\vodu nauczyciela. W dmgiej przedstawiono stopnie awansu 
za\vodo,,ego oraz procedur~ a\Yansowania. Calosc rozpoczyna "Wst~p" , а konczq_ "Wnioski" . 

І. 

Bez " ·q_tpienia паlе2:у przyjq_c, iz nauczyciel jest osobq_ pelпiq_cq zadania pedagogiczne w szkole. 
Doprecyzowujq_c to st\-Yierdzenie trzeba powiedziec, ze do groпa nauczycieli zalicza si~ wycho,vawc6w oraz 
іпnусЬ pracownik6" pedagogicznycb zatmdпioпych w przedszkolach, szkolach і plac6"'kach oraz zakladach 
ksztalcenia і plac6,vkach doskoпalenia пauczycieli, zakladacl1 popra'vvczych, schroniskach dla nieletnich oraz 
rodzinпych osrodkach diagпostyczno-koпsultacyjnycll. Przedstawiona wyzej gmpa zawodowa podlega w 
szczeg6lпosci usta\-vie z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, 
poz. 674). 

Stano\visko nauczyciela moze zajmo,vac osoba kt6ra: posiada wyzsze wyksztalceпie z odpowiednim 
przygotowaпiem pedagogicznym lub ukonczyla zaklad ksztalceпia пauczycieli. Pod poj~ciem "w-yzsze 
wyksztalcenie" паlе2:у rozuшiec " ·-ylq_cznie legitymowaпie si~ dурlошеш ukonczenia studi6\-v wyzszych oraz 
tytulem zawodo\vym. Natomiast termin "przygoto\vanie pedagogiczne" піе jest " ' ustawodawst\vie 
dookresloпy. Wydaje si~ jednak, iZ pod powyzszym роj~сіеш паlе2:у rozшniec паЬусіе wiedzy і umiej~tnosci 
z zakresu pedagogiki, psyclюlogij oraz dydaktyki szczeg6lowej, nauczaпych w powiqzaniu z kiemnkiem 
(specjalnosciq) ksztalcenia і praktykq_ pedagogiczщ - w \vymiarze nie mniejszym niz 270 godziп, oraz 
odbycie praktyk pedagogicznych ocenioпych pozytywnie. О posiadaniн przygotowania pedagogicznego 
zaswjadcza dyplom lub іnпу dokument \\)"dany przez szkol~ \vyzszq, dyplom ukonczeпia zakladu ksztalcenia 
nauczycieli і SWiadeCt\VO ukonczenia pedagogiczвego kursu k\valifikacyjпego . 

Przez "zaklad ksztalcenia nauczycieli" nale2:y rozшniec kolegium nauczycielskie, nauczycielskie 
kolegiнm j~zyk6\v obcych, studiuш naнcz:ycielskie, pedagogicz:ne stнdiшn techniczne, studium wyclюwania 
prz:edszkolnego oraz studiuш пaucz:ania pocz:qtko\vego. Kolejпq_ przeslankq_ predestyпujq_cq_ osob~ do 
wykonywania zawodu nauczyciela jest : k\\·aliflkacja zasad moralnych oraz spelnianie wamnk6\v 
zdro\\'Otпych niezb~dпych do wykoпy\vania za\vodu. 

Do podstawowych obo'vviq_zk6'v пauczycieli nalezy: rzetelпa realizacja zadan zwiqzaпych z 
powierzonym mu stanowiskieщ jak tez podsta\VO\\'Ymi funkcjami szkoly: dydaktycznq, wychowawczq_ і 

opiekuri.czq. Ponadto пauczyciel zobowiq_zaпy jest "spierac uczni6w· \V ich roZ\voju oraz dqryc do реlпі 
swojego rozwoju. Ма obowiq_zek ksztalcic oraz wycliO'vV}'' vac mlodziez " ' duclш patriotyzmн atnюsferze 
demokracji oraz \V atmosferze \volnosci sumienia і szacunku dla kazdego czlo'vvieka. 

Stosuпek pracy z nauczycielem nawiqzнje si~ w szkole па podstawie umowy о prac~ lub miaпowania. 

Spos6b nawiq_zania stosunkп pracy jest uwamnko\vany posiadaniem wymaganycl1 kwalifikacji. І tak, z 
nauczycielern; sta2:yst<~: posiadajq_cym реlпе kwalifikacje stosuпek pracy пa\viq_zuje si~ na podsta\vie uшowy о 
prac~ па czas 'okreslony, tj. па rok szkolпy - celem нmozliwienia odbycia stazu wymagaпego do uzyskania 

© Dr Мagdalena Pyter, 2008 
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awansu na stopieit nauczyciela koпtraktowego . Jezeli nauczyciel sta:lysta posiada \vymagany poziom 
wyksztalceпia lecz піе posiada przygotowaпia pedagogicznego, to zawarcie umowy na czas roku szkolпego 
jest mozliwe w sytuacjach uzasadпionycl1 potrzebami szkoly, bctdi w przypadku pisenmego oswiadczeпia 
zainteresowaпego, zobowiqzujqcego si~ w піт do uzyskaпia przygotOVІ'aпia pedagogicznego. 

Z nauczycielem koпtraktowym navvictzaпie stoswlku pracy odbyVІ'a si~ na podstawie wnowy о prac~ na 
czas пieokreslony. Z nauczycielem IпianoVІ'anym і dyplomowanym .na,viqzuje si~ stosпnek pracy na 
podstawie mianovvaпia. W powyzszym przypadkп muszq Ьус lqczпie spelпione nast~pпjqce warunki: 
posiadanie obywatelstwa polskiego, pelnej zdolnosci do czynnosci prawпych oraz реlпі pravv publiczпycl1, піе 
moze toczyc sir,: przeciwko zainteresowaneшu postr,:pO\\'anie karпe lub dyscypliпame , lub postr,:povYanie о 
ubeZ\Ylasnowolпieпie ; nie m6gl byl karaпy za przestr,:pst,vo popelпione uшyslпie; posiada kwalifikacje 
wymagane do zajmo\vaпia danego stanowiska oraz jesli istпiejq \varunki do zatrudпieпia nauczyciela w 
szkole w pelnym wymiarze godzin na czas пieokreslony . 

Praca nauczycieli (z wyjqtkiem sta:lysty) podlega осепіе. Oceny pracy naпczyciela dokoппje dyrektor 
szkoly. Moze опа Ьус dokonana w ka:Zdym czasie, j edпak піе wczesпiej піz ро пplywie rokп od dokonania 
oceny poprzedпiej , z iпicjatyVІ'Y dyrektora lub na \\' пiosek: naпczyciela, organu spravYпjqcego нadz6r 

pedagogicz11.,v, organп pro,vadzqcego szkolr,: . rady szkoly lпЬ rady rodzic6w. Осепа pracy напсzусіеlа ша 
charakter opisowy і koitczy sir,: jednym z nastr,:pujqcych stwierdzeit: ocena wyr6zпiaj<tca, ocena dobra, ocena 
negatywna. Od пstalonej oceny pracy, '" termiпie 14 dni od dnia jej dorrtczeпia, naпczycielowi przyslпgпje 

prawo wпіеsіепіа odwolaпia, za posrednict\Yem dyrektora szkoly, do organп sprawпjqcego nadz6r 
pedagogiczny nad szkolq. Wspomпiany organ po\\'Omje dla rozpatrzeпia odwolania zesp6l oceпiajqcy. Od 
oceny dokonanej przez povvyzszy zesp6l піе przysluguje od,volanie. 

W celu zаре\vпіепіа szkole podstawoVІ'YCh warunk6\\ do realizacji przez naпczyciela zadali 
dydaktycznych, opiekпitczych oraz wychowawczycl1, przyslпguje mп odpovviedпie wyposa:Zeпie jego 
stanowiska pracy. Opr6cz wspomпianego, za VІ'YkonyVІ'aщ pracr,: naпczycielowi przyslпguje odpowiedпie 

wynagrodzeпie. Sklada si~ ono z nastr,:pпjqcych eleшent6,v : w-yвagrodzeпia zasadпiczego, dodatk6w: za 
wyslпg~ lat, motywacyjвego, fwlkcyjвego oraz za warunki pracy; 'vynagrodzeпia za godziвy ponadVІ'Yiпiarowo 
oraz godziny doraiпych zastr,:pstw; nagr6d і itmych swiadczeit VI'Jпikajqcych ze stosпnku pracy. Warto takze 
zwr6cic uwagr,:, iZ do wynagrodzeпia zaliczyc r6wпiez вale:Zy skladпiki пieperiodyczпe, takie jak пр. : nagrody 
ze specjalnego fuпduszu вagr6d, dodatkowe VІ'Ynagrodzeпie roczпe, пagrody jubileuszo,ve czy odprawy z tytulп 
rozwiqzaпia stosпnku pracy oraz odprawy z tytulп przejscia па emeryturr,: lнЬ reпtr,: . 

Rozwiqzanie stosunku pracy z вaнczycielem nastr,:puje w razie: calkowitej likwidacji szkoly, bctdz- w 
przypadkн пauczyciela zatrudпioвego па podstawie miaпowania - па wпiosek пauczyciela oraz w razie 
czasowej пiezdolnosci пансzусіеlа do pracy spowodowanej chorobct (jesli okres пiezdolпosci przekracza 182 
dпі) , w razie orzeczeпia przez lekarza пiezdolнosci пauczyciela do wykoпyvvaпia dotychczaso,vej pracy, VII 

razie нkoliczeпia przez пauczyciela 65 lat :Zycia, w razie пzyskaпia negatywnej осепу oraz VI' razie cofпir,:cia 
skierowaпia do пансzапіа religii w szkole. 

Stmпek pracy пauczyciela r6wпiez wygasщc z mocy prawa w razie: prawomocпego нkаrавіа " . 
post~powaniu dyscypliпamym karq dyscypliпanщ zwolпieпia z pracy, jak tez kащ dyscypliпarщ zwolпieпia z 
pracy z zakazem przyjmowaпia пkaranego do pracy \V zawodzie пauczyciela w okresie trzech lat od пkаrапіа 
lнЬ kащ wydaleпia z zavv·odн пaпczycielskiego; prawoшocпym skazaпiem па karr,: роzЬюvіепіа pra\\· 
publiczпych lub utraty pelnej zdolвosci do сzуппоsсі prawвych; prawomocпego skazaпia za przest~psro·o 

рореlпіопе ншуslпіе; stwierdzeпia ze zatmdпieпie пastqpilo na podstawie falszywych lub піе" a:Z:ny h 
dokнmeпt6w. Wygasпir,:cie stoswlku pracy stwierdza dyrektor szkoly. 

п. 

Polskie нstawodawstwo przyjr,:lo czterostopпiowy system awansн zawodo,vego вauczyciela. _Каnа 

Nauczyciela" w art. 9а ust.l okresla, iZ stopпiami awaпsu zawodo\vego пauczycieli S<t: nauczy іеІ 513Zysra. 

koпtraktowy , mianowaпy і dyplomowany. Uzyskanie stopпia вauczyciela sta:Zysty nast~puje z 
nawiqzaпia stosunku pracy w szkole. Poza \vsроmпіавущ proces пadania po szczeg6l.пy h рпі awansu 
za,vodowego jest uzalezпioпy od lqczпej realizacji szeregu warunk6vv. Ро pief\Ysze hodzi о ~ · Ja 
kt6ry spelпia odJ:?owiedпie wymagania kwalifikacyjпe . Dmgim warunkiem jest odby іе staZ:u zakooczonego 
pozytywщ осещ dorobku zawodowego. Trzeciщ uzyskaпie pozyty,vnej opini.i : " - przypadl.-u uЬie:gmria s:i~ о 
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stopieri. nauczyciela kontraktovvego - uzyskaп.i.e akceptacji komisji kwalifikacyjnej ро przeprowadzonej 
rozmo,vie; w przypadku ubiegania si~ о stopieri. nauczyciela miano\vaпego - zdanie egzaш.inu przed komisj<~: 
egzatniпacyjпц_, zas w przypadku nauczyciela miano\vanego - uzyskanie akceptacji komisji k\valifikacyjnej 
ро dokonatriu шшlіzу dorobku zawodo\vego nauczyciela oraz ро przeprowadzonej rozmowie. 

Staz (art. З pkt. З Karty Nauczyciela) jest to okres zatrudnienia nauczyciela w przedszkolach, szkolach, 
plac6wkach і innych jednostkach organizacyj nych, " \Y}їniarze со najmniej У2 obovvi<~:zkowego "тymiaru 

zaj~c , rozpocz~tego і realizowanego '" trybie і na zasadach okreslonych w art. 9а - 9і. W przypadku 
ubiegania si~ о awans na stopieri. naпczyciela kontrak'10\Yego, staz tnva 9 miesi~cy, zas na stopieri. пauczyciela 
mianowanego і dyplomowanego - 2 lata і 9 miesi~cy. Niezaleznie od stopnia, staz rozpoczyna si~ z 
pocz<~:tkiem rokп szkolnego, na \\niosek zlozony nie p6iniej niz w ciqgu 14 dni od dnia rozpocz~cia zaj~c 
("'Y.i<ttek dotyczy папсzусіеlа stazysty. kt6ry nie sklada "niosku). W czasie odbywania stam, nauczyciel 
powinien realizo\vac \\'lasny plan rozжojп za\YOdo" ·ego zanvierdzony przez dyrektora szkoly. 

Dyrektor szkoly przydziela naпczycie lo''' i stazyscie oraz пaпczycielowi kontraktowemu opiekuna 
stazп, kt6ryш шоzе Ьус rylko папсzус іеl пriano,vany lпЬ dyplomovvaпy. Do gl6,vnycll zadari. opiekнna stazп 
nale:Zy нdzielanie рошосу naнczycielo\Yi, kt6ry znajduje si~ pod jego opiekq. W szczeg6lпosci istot11a jest 
рошос " ' przygotO\\·aniн oraz realiz:acji planн rozwoju zavvodowego пauczyciela, jak r6wniez opracowanie 
projektн oceny dorobkн za"·odo\Yego пансzусіеlа za okres stam. 

Staz konczy si ~ zlozenieш przez папсzусіеlа \vniosku do dyrektora szkoly, dotycщcego uzyskania 
oceny dorobkн za,vodo,,ego. Uzyskanie oceny pozyty,vnej naklada na пauczyciela stazyst~ і пauczyciela 

kontrakto\\•ego konieczпosc zlozenia przez nich wniosku do wlasci"')'ch orgaп6\v, \V сеlн podj~cia 

odpowiedniego post~pO\Yania egzaпriпacyjпego lнЬ kwalifikacyjnego '" roku нzysk'!flЇa pozytywnej осепу 
dorobkн z:a"·odo" ego za okres stam. W przypadku naнczycieli mianowaпych, wspomniany okres "')'Поsі З 
lata od dnia пzy skania pozytywnej oceny dorobkн za okres stam. Niezlozenie wniosk6w w po"')'zszych 
termiпach skнtkнj e konieczпosci<t po,vt6rzenia stazн w реlпуш wymiarze. 

Dla пансzусіеlі ubiegaj<~:cycll si~ о uzyskanie a\vansu na stopiel1 папсzусіеlа koпtrakto\vego, dyrektor 
szkoly pO\\'Oruje koпrisje k\Yalifikacyjщ. Jej przewodnicz<~:cyшjest dyrektor lub jego zast~pca, zas w jej sklad 
wchodzq: nauczyciel пriano\vany lпЬ dyploшowaпy 7дtrudniony w danej szkole oraz opiekun stazп. Dla 
пauczycieli ubiegajqcych si~ о юvans na stopiel1 naпczyciela пrianowanego , organ pro,vadzqcy szkol~ 

po\Yolнje koпrisj~ egzarninacyjщ, \V sklad kt6rej \Vchodщ: przedstюyiciel organн prowadщcego szkol~ -
jako prze\Yodnicщcy, przedsta\viciel organн sprawнj<~:cego пadz6r pedagogiczny, dyrektor szkoly oraz d\Yaj 
eksperci z listy ekspert6\Y ustaloпej pгzez nrinistra wlasciwego do spraw oswiaty і "')'CliO\Yania. Dla 
пансzусіеlі нbiegaj<~:cycll si~ о a\Yatls па stopieri. naнczyciela dyplomowanego komisj~ kwalifikacyjщ 
powoluje organ sprawчi<~:cy пadz6r pedagogiczny. W sklad koпrisji wchodz<~:: przedstawiciel orgaпu 

sprawнjqcego пadz6r pedagogiczny, dyrektor szkoly (poza sytнacjq, kiedy dyrektor szkoly нЬіеgа si~ о 
'awatls) oraz trzej eksperci z listy ekspert6w ustalonej przez mi1ristra \vlasciwego do spraw oswiaty і 

"')'Chowania. 

Jezeli пансzусіеlе нbiegaj<~:cy si~ о odpo\Yiedni stopien аwапsн zawodowego nie нzyskaj<~: akceptacji 
lub nie zdadzq egzatlriпн przed koпrisjaпri , majq prawo do ponownego zloze1ria w1rioskн о podj~cie 

post~powatria kwalifikacyjпego lub egzшruпacyjпego ро оdЬусін (па s\v6j \vniosek oraz za zgodq dyrektora 
szkoly) dodatkowego stazн '" "')'miarze 9 Imesiycy. 

Ро нzyskaniп akceptacji lпЬ zdmriп egzaпrinп, komisja kwalifikacyjпa lпЬ egzmruпacyjпa "')'daje 
naпczycielowi odpowiednie zaswiadczenie pot\Yierdz~i<~:ce пzyskanie kolejнego stopnia awaпsu. Dyrektor 
szkoly lub orgaн po\voluj<~:cy komisj~ prowadzi rejestr "')'danycl1 zas\viadczeri.. 

Poza \VSpomniaпymi stopnian1i awansu za\vodo\Yego nauczycieli, (art. 9і нst. 1 Karty Naнczyciela) 

przywoluje honorowq_ instytucj~ w zakresie prag111atyki zawodowej нauczycieli, а miaнowicie tytнl profesora 
oswiaty. Waruпkieшjego uzyskaniajest znaczqcy і uzпапу dorobek za\vodo"')',jak tez 20-leuri okres pracy 
w zawodzie пauczyciela , w tуш 10-letni okres pracy jako nauczyciel dyploпюwany. Wsponuriany tytнl 

P.t;z:YZ11aje minister wlasci"')' do spraw os\viaty, па wniosek Kapitнly do Sprюv Profesor6w Oswiaty. Nalezy 
za'zпaczyc, ze pierwsze eweпtualпe decyzje со do nadania tytнru bydq_ \vydawaпe od 2008 rokн. 



СЕКЦІЯ ТРУДОВОГО , ЗЕМЕЛЬНОГО ТА АГРАРНОГО ПРАВА 179 

Wnioski 

Uzasadнione 'vydaje si~ twierdzeнie zgodнie z kt6rym, polski ustawoda,vca postЩJil sluszпie 

obwarowuj(tc mozliwosc przystqpieнia do zawodu пauczycielskiego liczпymi waruпkami. Poza 
odpowiedнitнi kwalifikacjami w-yнikaj(tcyшi z 'V)'ksztalceнia, па szczeg6ltщ uwag~ zasluguje ustawo'V)' 
~туш6g со do jego przestrzegaнia powszechnie przyj~tych zasad etycznycl1. Ма to \V)'j(ttkO\ve zпасzеніе gdy 
wezmiemy pod U\Vag~ to, ze gl6wпym przeslaнieшпauczyciela jest praca Z dziecшi і шlodzie:/Щ. 

Polski ustawodюvca wprowadzil r6wнiez cztery szczeble, па kt6rych oparta jest scieZka roZ\voju 
zawodo\vego nauczyciela. Takie roZ\viqzaнie пale:Zy uzпac za нiez'V)'kle po:Zyteczne. Determiнuje оно 

bowiem wsрошніащ gшр~ zawodow(t do ci<tglego podпoszeнia k\valifikacji. Mozna sctdzic, ze po'V)':Zsze 
rozwiqzaнie prqczyнi si~ do roz\voju nie tylko poszczeg6lпych os6b pracujqcych w szkolнictwie, ale r6wniez 
calego systemu oswiaty. 
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ИСТОЧНИКИ ТРУДОВОГО ПРАВА 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ БЕЛАРУСИ И УКРАИНЬІ: 

Введение 

СРАВНИТЕЛЬНЬІЙ АСПЕКТ 

К. То.машевский 

Белорусский государственньІй университет 

(.Нинск, Беларусь) 

Законодательная рег:ш.чентация и стройное построение системь1 источников трудового права 

имеет не только теорепrческое . но н важное практическое значение . Последнее проявляется в 

разумной систематизащш норr трудового права, обеспечении их согласованности, а значит 

правильного то;rкования ІІ прп:-.tенения . В тех же случаях, когда практикой вьrnвляются пробель1 и 

каллизии в правовоч регулqювании трудовь1х и связаннь1х с ними отношениях, приходится 

применять ана.1.огшо закона, аналогюо права или колли:зионньІе нормьІ трудового права. 

В настояшбr .JО.к..1.аде сосредоточим вюшание на еравнении систем источника в тру дового права 

Беларуси. УкраиньІ . отчасти России с целью вьІЯВления позитивнь1х подходов , представляющих 

интерес ;Ll.я во :щожного учета и З<:Іимствования в З<:Іконодательстве о тру де Беларуси. 

Доктрина.1.ьнЬІе разработки 

Проб.1.е:-.rьІ ІІсточюm:ов и системь1 трудового права активно разрабатьmалась ученьІМН

трудовикашІ как в советский период (В .И. Смолярчуком, М.В . МолодцовьІм и др.) , таки в период 

независююсти Россшr и УкраиньІ. Так, в России бьши защищеньІ две докторские диссертации: 

В.И . Мироновьш на те:\rу «Источники российского трудового права : теория и практика» , а 

Г.В . ХнЬІкиньш на тему <<ЛокальньІе источники российского трудового права: теория и практика 

прюrенения» . Кро.\1е того , в Российской Федерации бьш подготовлен ряд кандидатеких диссертащrй 

по данной темапm:е (С.М . Трошиной, Е .А. Шаповал, В.А. КрЬІжаном и другими). В Украине за 

последнее время бЬІ.l.О защищено две кандидатские диссертации по проблеме источников тру дового 

права (В .Л. КостюкО.\r и О.М. Ярошенко) . На фоне научньІх достижеюШ в зтой области российских и 

украинских ученьІХ-трудоников белорусская наука трудового права несколько отстает в плане 

исследования общей части трудового права, в том числе применительно к проблеме исто~mиков 

трудового права . ПозтО.\JУ научньІе наработки и законодательная регламентация источников трудового 

права в указаннЬІх странах представляют несомненньІЙ интерес для формирования белорусской 

концепции систе'vfЬІ и псточников трудового права с учетом обосноваиного зарубежного опьпа 

госу дарств-соседей. 

Конституционная основа 

ОсновьІ большинства отрас.1.ей права (в том числе и трудового) находят закрепление в 

конституциях соответствующих государств. В ст. 41- 43 Конституции Республики Беларусь от 

15.03 .1994 г. ист. 43-45 Констшущш УкраиньІ, принятой 28.06.1996 г., закрепленьІ основньІе начала 

трудового права : право на труд, запрещепне принудительного труда, право на отдь1х, право на 

здоровьІе и безопаснЬІе условия труда (в Украине добавлено также указание на надлежащие условия 

труда) , право на вознаграждение (в Бе.1.аруси подчеркивается гендериьІЙ аспект - равное 

вознаграждение мужчинам и женщинам, взрос.:ІЬІМ и несовершеннолетним, в Украине -
своевременность получения зарплатьІ) . 

Для целей настоящего доклада особую важность представляют статьи основньІХ законов в части 

построения иерархии источников права. Интересно, что в обоих государствах провозглашен принцип 

верховенства права, хотя прямо он не раскрьmается (ч. 1 ст. 7 Конституции Беларуси и ч. 1 ст. 8 
Конституции УкраиньІ). 

© То машевекий К. , 2008 
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Согласно ч. 2 ст. 8 Основного закона Украиньr Конституция имеет вЬІсшую юридическую силу. 
ЗаконЬІ и иньrе нормативно-правовьrе <llіїЬІ принимаются на основе Конституции УкраиньІ и должнЬІ 

соответствовать ей. Схожая, хотя и не идентичная норма закреплена в ч. 1 ст. 137 Конетитуцин 
Беларуси, в соответствии с которой Конституция обладает вЬІсшей юридической силой. Законьr, 

декретьr, указьr и иньrе актьr госу дарственньІХ органов издаются на основе и в соответствии с 

Конституцией Республики Беларусь. Как видиІІІ, оба государства признают верховенство конетитуций 

по отношению ко всему ИHOJVIY законодательству, но не фиксируют принцип верховенства закона по 

отношению к подзаконньш нормативньш правовьш актам. Зто позволило некоторьш белорусским 

ученьш-юриста.м: обосповать существование так назьшаемьrх подконституционньrх актов с отнесением 

к ним декретов и указов Президента , принятьrх во исполнение норм Конституции. Такой подход, хотя 

и соответствует нормам Конституции Беларуси, но, в определенной степени угрожает реализации 

принципа разделения властей и может приводить к нарушению балапса ветвей власти. 

В зтом плане представляется более обоснованньш закрепление в конституциях принципа 

верховенства закона (в идеале- правового закона) , что позволило бьr обеспечить более строго режим 

законности и соблюдения не только норм Конституции, но и законов, принимаемьІХ парламентом, всеми 

государственньrми органа.\ПІ и должностньrми :rиrщмх В зтом аспекте норма п. 2 ст. 15 Конституции 
России, представляет интерес діrя возможного учета и запмствования как Беларусью, так и Украиной. 

Отраслевое закрепление систе~tьt источнІшов 

Ст. 4 Кодекса законовотруде УкраиньІ от 10.12.1971 г. (далее- КЗоТ или КЗоТ УкраиньІ) 

содержит весьма общую норму о законодательстве о труде, к которому отне~ен КЗоТ, и иньrе актьІ 

законодательства УкраиньІ, принятьrе в соответствии с ним. Несмотря на лаконичность данной статьи, 

в ней закреплен важньІЙ принцип, согласно которому иньrе аь.їьІ законодательства Украиньr должньr 

приниматься в соответствиис КЗоТ. 

В настоящее время Правительством УкраинЬІ подготовлен проект Трудового кодекса УкраиньІ 

(далее - проект ТК), положення которого также представ:rяют научиьІЙ интерес для целей 

сравннтельного анализа. 

В проекте ТК зтим вопросам посвящена глава 2 «Нормативно-правовьrе и другие актьr, которьrе 

регулируют трудовЬІе отношения», состоящая из 8 статей. В силу ограниченности обьема настоящей 
работьr остаповимея только на двух статьях зтой главьr (ст. 11 и 12), которьrе, на наш взгляд, бьши 
разработаньr под определеннЬІм влиянием ст. 5 Трудового кодекса Российской Федерации от 

30.12.2001 г. в редакции Федерального закона от 30.06.2006 г. ФЗ-90 (далее- ТК РФ). 

Ст. 11 проекта ТК закрепляет систему нормативно-правовьІХ и других актов, которьrе 

регулируют трудовьrе отношения, в которую должньr войти Конституция УкраиньІ, ТК, законьr 

Ук~аиньr, актьr Президента УкраиньІ и Кабинета Министров УкраинЬІ, других органов 

государственной власти УкраиньІ .. УказанньІе актьr составляют трудовое законодательство. 

К источникам регулирования трудовьrх и связанньІХ с ними отношений проект ТК также 

относнт генеральное, отраслевьrе и территориальньrе соглашения, коллективнЬІе и трудовьrе договорЬІ . 

Недастатком зтого правила представляется то, что в одном перечне оказались и нормативньrе и 

индивидуально-договорнЬІе соглашения о труде. ДшІ сравнения в ТК Беларуси они расположеньІ в 

разньL\: пунктах ч. 1 ст. 7. 

Следующее место в иерархии источников занимают нормативнЬІе актьr работодате.-rя (в 

Беларуси они именуются локальньrми нормативньши правовьши актами). Важное прави:ю с точки 

зрения обеспечения интересов работников состоит в том, что актьr работодателя могут регу.-шровать 

трудовьrе отношения лишь в случаях, предусмотренньrх законодательством, ко:пе:~~.тnвНЬllіП 

соглашениями и коллективньrми договорами. 

В ст. 12 проекта ТК закрепленьr правила об актах трудового законодательства и с.оотношеНІШ 
межцу ними. Из толкования данной статьи вьrстаивается следующая система законо.:rате:rьства о тр~·.:rс 

УкраиньІ: 

Конституция Украиньr; 

Трудовой кодекс Украиньr; 
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законьІ , которьІе принИ!vrаются в соответствии с Конституцией УкраиньІ и .. зтого Кодекса и 
содержат нормьІ, которЬІе регулируют тру довЬІе отношения; 

актьr Президента УкраиньІ в случаях, установленньrх КонституциейУкраиньr. 

постановления Кабинета Министров УкраиньІ , которьІе принимаются в случаях, 

установленнЬІх Конституцией УкраиньІ, зтим Кодексом и законами УкраиньІ; 

нормативно-правовьrе актьr других органов государственной власти УкраиньІ , органов 

власти Автономной Респубmпш Крьтм , органов местного самоуправления в случаях, 

установленньІх Конституцией УкраиньІ, ТК и законами УкраинЬІ. 

В проекте ТК УкраиньІ закреплено также интересное правило о том, что при принятии закона с 

иньrм регу лированием тру довьтх отношеншr по сравнению с ТК, должно одновременно вноситься 

изменений в ТК УкраиньІ. Схожее правило содержится в ч . 5 ст . 5 ТК РФ. Подобная норма позволяет 

сделать ТК кодексом прямого действия и избегать в будущем коллизий в трудовом законодательстве. 

Зтот позитивиьІй опьп России и УкраюrьІ следова..rю бЬІ учесть и белорусекому законодателю. 

В ТК Беларуси систе~а источников регуmrрования трудовЬІх и связанньІх с ними отношений 

закреплена несколько подрабнее че-'І в КЗоТ УкраиньІ, но менее детально чем в ТК России и проекте 

ТК УкраиньІ. Белорусски.vr законодателем вьщелнется только четьrре группьІ таких источников, 

причем без ВЬІстраивания стройной иерархии между подзаконньrми актами, коллективньІми 

договорами , соглашеюrя~ш и :юкальньтми нормативньrми правовьтми актами: 1) Конституция 
Республики Беларусь ; 2) настояший Кодекси другие актьІ законодательства о· труде; 3) коллективньІе 
договорь1, соглашеЮІЯ и ИНЬІе локальньІе нормативньІе правовьІе актьІ, заключенньІе и прииятьІе в 

соответствиис законодательством; 4) трудовьІе договорЬІ. 

В заключенюІ сделаем вьшод, что система источников тру дового права в ТК Беларуси нуждается 

в более детальном закреплеюm сучетом позитивного опьпа ТК России и проекта ТК УкраиньІ. 
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Розглянемо питання наявності приватних та публічних засад, складників у правовідносинах, і, 

зокрема, в аграрни.:х правовідносинах. Поділ правовідносин на приватноправові та публічно-правові 

заснований на поділі права на приватне й публічне. У сучасній юридичній літературі сферу 

публічного і приватного права вирізняють за різними критеріями. Підставами такого поділу 

називнють: а) підставу виникнення відносин (координація або ж субординація); б) мету правового 

регулювання суспільних відносин (людина, гро:-.1адянин або ж суспільство , держава); в) предмет 

правового регулювання; г) інтереси, що захищаються правом (суспільні (державні) інтереси або ж 

приватні інтереси); д) зміст суспільних відносин; е) способи судового захисту (у публічному праві 

здійснюється за ініціативою влади, у приватному - приватної особи); є) підпорядкованість чи 

непідпорядкованість єдиному центру (централізація чи децентралізація); ж) метод правового 

регулювання (приватноправовий, диспозитивний або ж імперативний). 

Проте з позиції даного дослідження нас цікавить насамперед можливість виділення 

приватноправових і публічних начал у сфері правовідносин, вирізнення приватних і публічних 

правовідносин, вмокремлення підстав такого розрізнення з наступним перенесенням отриманих 

результатів в царину правовідносин аграрних. 

Як видається, ті чи інші правовідносини можуть бути віднесені до приватних або публічних 

лише в тому разі, якщо й елементи їх складу є приватноправовими або публічно-правовими. Отже, 

охарактеризуємо їх. 

Спочатку щодо суб'єктів. У юридичній літерюурі зазначається, що їх вид (або статус) якраз і є 

однією з підстав поділу правовідносин на приватні й публічні. Відповідно до цього вирізняються 

відносини приватні, що виникають між юридично рівними суб ' єктами (наприклад, фізичнюш особами) 

як елементами соціальної системи, і відносини публічні, що складаються між суб 'єкшми соціальної 

системи (державою, фізичними і юридичними особа.1\Ш), які rрунтуються на публічній підпеглості . 

На думку В.Ф. Попондопуло, класифікація відносин на пр1mатні й публічні має rрунтуватися на 

сукупності їх ознак. Виокремлюючи приватні й публічні правовідносини, вчений застосовує критерії 

(а) статусу особи- приватні (фізичні , юридичні) або ж публічні особи (держава, їі органи, юридичні 

особи): (б) виду інтересу, який вони мають на меті, й (в) методу правового регулювання таких 

відносин. На відміну від такої точки зору О .І. Харитонова і Є. О. Харитонов переконують, що публічні 

правовідносини (як складник сфери публічного права) стосуються лише держави. 

Можемо підсумувати, що статус суб ' єктів правовідносин має важливе значення для їх поділу на 

приватні й публічні. При цьому, вважаємо, перші виникають за участю приватних осіб (фізичних, 

юридичних), другі - за участю публічних органів (органів державної влади , органів місцевого 

самоврядування) , юридичних осіб публічного права. Указані приватні й публічні особи розрізняються 

за своїм правовим статусом, порядком створення, інтересами, які вони мають на меті " свої:й 

діяльності тощо. 

Що стосується наступного елемента складу правовідносин - їх об'єкта, то в юр1штчн:ій 

літературі досліджень щодо нього надзвичайно мало. Лише в окремих джерелах бу:Іа впсюв.1ена 

думка, що « ... об'єкт правовідносин, на відміну від суб'єкта, не може служити критерієч к.lЗ.сифі..капії 

правових відносин як таких, що належать до сфери приватного чи публічного права>> . Наве.:rбrо ВJа ні 

міркування на підтримку цієї позиції. Дійсно , різновид того чи іншого блага, з прІІВо.:rу якого вІJВn:І\ає 

правовий зв ' язок між певними суб ' єктами, не відіграє вирішальної po:ri .:пя виокре:м.1 ння у 

© Уркевич .1:3. , 2008 



184 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЛУМАЧЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ НОРМ 

Збірник статей міжнародної науково-практично/ конференu)і; присвяченої пам'яті професора П. О. Недбайла 

nравов.ідносинах nриватних чи публічних елементів. Правові відносини між nриватними особами, між 

публічними органами можуть виникати з приводу майна, земель, nраці, управлінської діяльності та ін. 

Об'єкти правов.ідносин не несуть у собі приватних чн публічних засад, оскільки правові норми не 

можуть змітовати nриродних властивостей тих чи інших благ. Отже, різновиди і властивості цих 

об'єктів не можуть бути п.ідставою ідентифікування останніх як приватних чи публічних. 

Вирішальна роль у визначенні nравов.ідносин як nриватних чи публічних, як зазначається в 

юридичній літераrурі, належить суб'єктивним nравам і юр1щичним обов'язкам. Причому публічні і 

приватні суб'єктивні права розрізняють за характеро:..r їх установлення або набуття, шляхами і 

способами захисту та ін. У приватному nраві і nриватноправових в.ідносинах первинним є суб'єктивне 

право, у публічному праві і правов.ідносинах. де домінує публічний інтерес , перевага надається 

юридичному обов ' язку. Ці висловлені др1ки :..южна було б визнати справедливими, однак і в 

приватних, і в публічних правов.ідносин:Lх, як видається, присутні як суб ' єктивні права, так і юрІщичні 

обов 'язки. Виокремити критерій. за ЯЮL\І їх сЩ вілюсини до сфери приватних чи навпаки, публічних, 

досить проблематично . А:Рке за своєю о:ибинною сутністю вони все одно становлять вид і міру 

можливої або необхідної поведінки певної особи. Висунення на перший план суб'єктивного права чи, 

навпаки, юридичного обов'язку є дово;:rі умовним. Вести ж мову про характер їх установлення або 

набуття, шляхи та способи захисту, ступінь свободи дій ·і значення волевиявлення суб'єктів для 

виокремлення приватних або публічних правов.ідносин навряд чи доцільно , оскільки елементом 

складу правовідносин виступають самі суб'єктивні права та юридичні обов'язки, а не наведені умови 

їх виникнення й ре:L'Іізаціі. Отже, можемо підсумувати, що суб'єктивні права та юридичні обов'язки 

не є достатньою пUставою для розрізнення приватних і публічних правов.ідносин. 

Що стосується юридичних фаь..•ів , то в правовій літературі лише зазначається, що окремі їх 

ющи є більш характерними для nриватного, інші - для публічного права. Звісно, укладення 

правочинів (договорів) є юридичних фактом, що опосередковує виникнення (зміну, припинення) 

переважно правов.ідносин , що належать до сфери приватного права. На відміну від цього, 

адміністративні акти ВІГКJrикають до життя відносини публічні. Проте за своїм змістом сутність 

юридичних фактів, що висту лають підставою появи приватних або публічних правовідносин, 

залишається незмінною: це життєві обставини, з якими норми права пов'язують виникнення, зміну або 

ж припинення правових наслідків (правовідносин). Іншими словами, юридичні факти не можуть бути 

достатньою п.ідставою поділу правовідносин на приватні й публічні. 

Як бачимо, достатньою й необхідною п.ідставою розрізнення приватних і публічних 

правов.ідносин є різновид, статус ї.х учасників: перші виникають між приватними особами, 

складаються лише за їх участю, другі характеризуються наявність серед їх учасників публічних 

органів, юридичних осіб публічного права, які можуть вступати у такі правові зв'язки як з іншими 

nодібними собі суб ' єктами, так і з особами приватними. 

Отримані висновки щодо приватноправових і публічно-правових засад у правов.ідносинах 

можуть бути задіяні при характеристиці сутності аграрних правовідносин. Звідси вважаємо, що 

аграрні правов.ідносини будуть належати до приватноправових, якщо вони виникають за участю 

приватних осіб (сільськогосподарських підприємств, їх членів, найманих працівників, інших 

фізичних, юридичних). Публічно-правовm.ш аграрні правовідносини будуть у випадку участі у них 

публічних органів (органів державної влади, органів місцевого самоврядування) , юридичних осіб 

публічного nрава. Особливості об'єкту , змісту аграрних правов.ідносин, юридичних фактів, що 

виступають підставою їх виникнення, зміни чи припинення не є підставою для віднесення аграрних 

правовідносин до приватноправових чи публічно-правових. 

Зв.ідси можна п.ідсумувати, що висловлені аргументи вказують на те, що аграрні 

правовідносини, залежно від статуту їх суб'єктів, можуть бути віднесені до приватноправових або ж 

публічно-правових правов.ідносин. 
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Незважаючи на те, що проблемам осудності та неосудності в юридичній літературі було 

приділено баrато у:ваги, ці проблеми і надалі заішшаються одними із найбільш дискусійних в теорії 

кримінального права. В науковій літературі можна побачити дуже багато різноманітних визначень 

понять осудності та неосудності. Причому всі ці визначення відрізняються між собою за своїм змістом 

- кількістю ознак, які до них вк.іпочаються науковцями . Нам видається , що при виведенні окремих 

понять необхідно зважати на певні співвідношення, що між нил-ш існують, ігнорування яких 

призводить до помилок при виведенні понять . Так, вирішуючи питання про ознаки понять осудності 

та неосудності, необхідно брати до уваги те, що між вказаними поняттями існує відношення 

суперечності. Відношення суперечності існує між такими двома поняттями, одне з яких містить певні 

ознаки, а інше ці ж ознаки заперечує, не стверджуючи при цьому нових ознак. Змістом одного із 

понять, що перебувають у відношенні суперечності , є сукупність певних ознак, а змістом іншого -
заперечення цих самих ознак. 

Таким чином, методологічно правильно виходити з того , що поняття неосудності є негативним 

за своїм змістом поняттям, ознаки якого повинні виводитися із позитивного поняття осудності. Разом 

з тим, більшість вчених, вказуючи на ознаюІ поняття неосудності, не беруть до уваги те 

співвідношення, яке існує між названими поняттями, а намагаються дати визначення цього поняття, 

виходячи із законодавчих положень, що стосуються неосудності , передбачених в ч. 2 ст. 19 КК 
України. Типовою помилкою, яку , на нашу думку, допускають при цьому вчені , є включення до ознак 

поняття неосудності вказівки на причини, що обумовлюють існування такого стану. При цьому, як 

правило, одночасно допускається і інша методологічна помилка, коли законодавчі положення, що 

стосуються причин неосудності, розглядаються як а priori правильні, тобто такі , що наведені 

законодавцем повно та вичерпно. 

Відзначимо, що ця проблема має давнє походження. Так, ще при обговоренні проекту 

КрИМінального упоження 1903 р. була висловлена думка про необхідність у формулі неосудності 
обмежитися тільки психологічним критерієм, оскільки такий підхід відповідає формулі осудності, і не 

вказувати на при~шни, що можуть її обумовлювати. Разом з тим, вона не була прийнята з огляду на її 

процесуальну недоцільність. Противники такого рішення вкюували на те, що за такого й 

формулювання суд був би позбавлений переліку випадків, кошІ необхідно спеціально досліджувати 

питання про осудність чи неосудність особи. Критикуючи пропозиції щодо необхідності ОІ\.'J)е'Іюго 

виділення поняття обмеженої і так званої "професійної" осудності, Р.І. Міхєєв також вказував, шо 

диференціювати треба не саму осудність чи неосудність, а причини, що призводять до неосу;І.Ності . На 

його думку, в кримінальному кодексі необхідно більш чітко конкретизувати причин, які виключають 

осудність особи, а також кримінально-правове значення різного роду психічних ано'Іrа.тій та 

психофізіологічних особливостей особи. 

Пропозиції про необхідність диференціації причин неосудності висловлюються і сучж:НІШП 

дослідниками. Так, О.Д. Сітковська вважає, що не медична дихотомія нор'Іrа - шrrо.mгія.. а 

психологічна дихотомія здатність - нездатність до усвідомлено-вольової пове;:rінкп в кот.-реnюуУ 

вип~ повинна відігравати вирішальну роль в змістовній характеристиці осу.:шості-неосу:m~ ~ll 

цьому вона вказує, що з точки зору психолога та юриста для висновку про Вl.:rс~·тюсть з..:ттносn ocoon . 

© Бурдін 1:3 , 2008 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЛУМАЧЕННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ НОРМ 

Збірник статей міжнародної науково-практичної конференид; присвяченої пам'яті професора П. О. Недбайла 

до усвідомлено-вольової поведінки в момент вчинення суспільно небезпечного діяння наявність 

медюшого критерію не є обов'язковим. По суті достатньо встановити наявність чи відсутність 

вказаної можливості у особи в певний момент. Більше того , вона вважає, що традиційний підхід до 

при~mн неосудності не охоплює всього кола випадків, коли матеріали справи дають підстави для 

сумніву в тому, що особа мала здатність до усвідомлено-вольової поведінки. Маються на увазі 

випадки, коли при відсутності так званого "медюrnого критерію" неосудності в його точному 

розумінні вирішальний вплив на поведіm."у ~Іає : 1) значне відставання в розвитку неповнолітнього 

внаслідок неправильного виховання чи педагогічної занедбаності; 2) відсутність здатності до вольової 
поведінки внаслідок інтенсивного примусу ззовні ; 3) втрата здатності до усвідомлено-вольової 

поведінки внаслідок невідповідності ін;:щвідуально-психологічних можливостей вимогам 

екстремальної ситуації; 4) втрата цієї здатності внасj]ідок тимчасових фующіональних станів та 

нервово-психічних nеренавантажень. 

Розглядаючи означену пробj]ему , перш за все, необхідно звернути увагу на н 

загальнофілософський характер. Адже причина ~а наслідок - це філософські категорії, які відображають 

оДну із форм всезагального зв ' язь."у та взаємодії явиш. Під причиною розуміється певне явище, дія якого 

викликає, визначає, змінює. прпзводить або тягне за собою інше явище, яке в свою чергу називають 

наслідком. Треба погодитися з Н.М. Ярм1пп, яка ввюкає, що термін "причинність" використовується 

філософами в першу чергу д.,lЯ позначення фундаментального принципу. Кожне явище має свою 

причину, тобто прwmнно обумовлено. В природі не існує явиш, які би не мали певних причин свого 

існування, не бymr причшшо обумовлені. На думку Н.М. Ярмиш, сутність приНJІипу причинності 

полягає в толrу, що нешJє пре.:щетів, явищ, процесів, які б не матІ причини свого виникнення, зміни чи 

зникнення. В цьому розумінні причшшість виступає як загальний орієнтир наукового пізнання, як ідеал 

такої пізнава;тьної дія.:тьності. Він заздалегідь налаштовує дослідника на те, що об'єп пізнання повинен 

мати свою причину, пошук якої і становить головне завдання дослідження. Кожна наука пристосовує 

цей прИНJІИП до свої.' потреб і з його допомогою обrрунтовує можливість пошуку причин будь-якого , 

здавалося би, самого загадкового явища (Н .М. Ярмиш). В основі цього принципу знаходиться розуміння 

причинності як певного генетюпюго зв'язку явиш, в якому одне явище - причина, за наявності 

необхідних умов неминуче породжує інше явище - наслідок. 

На сьогодні загальновизнаним є положення про те , що причини одного і того ж явища можуть 

бути різноманітні. Адже будь-яке явище має нескінченну кількість форм свого прояву , відносин, 

зв'язків, за своєю власною структурною організацією є невичерпно складним: включає в себе якісно 

різні форми руху матерії. Разом з тим слід мати нн увазі і те, що один і тн самн причинн може зн різних 

умов призводити до настання різюrх наслідків . То , як саме буде діяти причина і яким саме буде 

наслідок залежить не тільки від природи самої причини, але й від характеру умов, за яких буде 

~ідбуватися дія цієї причини. Таюш чином, пізнання причин певного явища направлено, перш за все, 

нн розкриття суті цього явищн. З огляду нн виклндене, нн наш погляд, потрібно звернути увагу нн 

таких приНJІипово важливих методологічних положеннях: 

по-перше, досліджуючи правові явища, зокрема неосудність, необхідно мати на увазі 

множинність причин, що можуть обумовлювати їх виникнення, зміну та припинення. Така 

багатопричинність є об 'єпивною реальністю, ігнорування якої може призвести до 

однобічних , неповних досліджень прнвових явищ; 

nо-друге, оскільки одна і та сама nричина в різних умовах 11 дії може призводити до 

настання різних наслідків, аналіз лише однієї із багатьох причин певного явища не зможе 

забезпечити з 'ясування суті явища, що нею породжується. Більше того, дослідження одних і 

ігнорування інших причин певного явишн може в кінцевому рахунку призвести до 

неправильного розуміння його суті, взаємозв'язку з іншими явищами; 

по-третє, оскільки ознаки поняття неосудності повинні виводитися із протилежного йому за 

змістом позитивного поняття осудності, саме таке визначення поняття неосудності і повинно 

бути закріплене в КК України. Разом з тим, очевидно, що в КК України необхідно окремо 

вказати і на причини, які можуть обумовлювати виникнення такого стану , та вказати на 

кримінально-правове значення дії цих причин. 
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1. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права (16.12.1966 р.) визначає, що ніхто не 
може безпідставно або незаконно посягати на недоторканність житла (ст. 17). Конституція України, 
імплементувавши вказану норму, закріпила положення, згідно з яким кожному гарантується 

недоторканність житла, яка полягає у недопустимості проникнення до житла чи іншого "володіння 

особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивоВЮІим рішенням суду. У невідкладних 

випадках, пов' язаних із врятуванням життя .:no.:reй і ~шйна чи безпосереднім переслідуванням осіб, які 

підозрюються у вчиненні злочину, мож.;ш:вшr є й інший, встановлений законом порядок проникнення 

до житла чи до іншого володіння особи та проведення в юrх огляду та виїмки. 

У зв'язку 3 припиненням дії п. 13 ,ЛерехЦних положень", порядок проведення огляду та 

обшуку житла або іншого володіння особи, яюІ.Й існував протягом п'яти років після набуття чинності 

Конституцією, було приведено у відповідність до Основного Закону кримінальне - процесуальне 

законодавство. Так, Законом України від 21.06.2001 р . NQ 2533-П внесені зміни до Кримінального 
процесуального Кодексу України, що закріпили нову процедуру проведення обшуку і огляду житла 

або іншого володіння особи, у тому числі й порядок На.J:а.ння ло.:rи на їх проведення. 

2. Обшук проводиться за наявності достатніх підстав вважати, що знаряддя злочину, речі й 

цінності, здобуті злочинним шляхом, а також предмети і документи, які мають значення для 

встановлення істини у справі чи забезпечення цивільного по3ову , зюLходяться в певному приміщенні 

або місці чи у якої не будь особи. Крім того , його провадять і у тому випадку, коли є достатні дані про 

те, що в певному приміщенні або місці знаходяться розшукувані особи, а також трупи чи тварини 

(частини 1, 2 ст. 177 КПК України). Залежно від того, де знаходяться предмети чи особи, які 

підлягають відшукуванню, законодавець відповідно і розмежовує обшук на такі види: обшук особи, 

обшук житла або іншого володіння особи та обшук інших об'єктів. Це визначило правомочного 

суб'єкта кримінально-процесуальної діяльності, за постановою якого проводяться зазначені слідчі дії: 

за постановою слідчого з санкції прокурора або без неї, за постановою судді або взагалі без постанови. 

Таким чином, обшук і огляд житла чи іншого володіння особи, за винятком невідкладних 

випадків, провадять лише за вмотивованою постановою судді. При необхідності провести обшук чи 

огляд слідчий за погодженням з прокурором звертається з поданням до судді за місцем провадження 

слідства (ч. 5 ст. 177, ч. 4 ст. 190 КПК України). Як випливає з тексту цієї норми, у разі необхідності 
провести зазначені слідчі дії проміжною ланкою у процесуальних правовідІІ_~~инах слідчого із суддею 

виступає прокурор. Це означає, що подання слідчого може й не потрапити до судді, якщо прокурор не 

погоджується на проведення обшуку або огляду житла чи іншого володіння особи. 

У зв'язку з цим, як слушно відзначалося в літературі (0. Врублевський) виникає питання : ЧІІ 

існує потреба в процедурі погодження подання слідчого з прокурором? 

З. Слідчий усі рішення про провадження слідчих дій приймає самостійно, за винятко'І:І вІша.:rків. 

коли законом передбачено одержання згоди від суду (судді) або прокурора, і несе повну 

відповідальність за їх законне і своєчасно проведення (ч. 1 ст. 144 КПК України) . З буква.lЬного 

тлумачення даного припису випливає, що слідчий зобов'язаний відмовитись від звернення .:ro cy..:ry з 
поданням, якщо з ним не погоджується прокурор . Поряд з цим кримінально-пропесуа.lЬЮІЙ зш..-он 

містить вичерпний перелік вказівок прокурора, у разі незгоди з якими слідчий вправі по.:шти ~

вищестоящому прокурору з письмовим викладом своїх заперечень, а сю1е : про прпгягн:ення як 

обвинуваченого, про кваліфікацію злочину і обсяг обвинувачення, про направ..1.ення правн .:uя 

© Голдзіцький К., 2008 
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відання обвинуваченого до суду або закриття справи (ч. 2 ст. 114 КПК України). Оскільки незгода 
прокурора не може вважатися вказівкою, то за змістом норми, яка розглядається нами, слідчий 

позбавлений права звернутися до вищестоящого прокурора з письмовим викладом своїх заперечень. 

Також незгода прокурора не входить і в обсяг дій, які можна було б оскаржити в порядку ст. 23б КПК 

України. У зв'язку з цим, на нащу думку, двоступінчата процедура отримання дозволу на проведення 

вказаної слідчої дії є зайвою. По-перше, вона не сприяє оперативності проведення обшуку або огляду 

житла чи іншого володіння особи, по-друге, слідчому не потрібно переконувати в необхідності їх 

проведення та в наявності для цього підстав прокурора - суб' єкга кримінального процесу, ЯКО.І\1)' за 

змістом ст. 30 Конституції України не відводиться ніякої ролі. Від такої процедури в ново:му КПК 
України бажано відмовитись. 

4. Відповідно до ч. 5 ст. 177 і ч. 4 ст. 190 КПК України суддя негайно розглядає не лише 
подання, а й матеріали справи, а у разі необхідності також вислуховує слідчого та прокурора. Залежно 

від того, чи містять матеріали справи достатні підст·ави, суддя виносить постанову про проведення 

обшуку (ч. 5 ст. 177 КПК України). Питання про проведення огляду в житлі чи іншшvrу володінні 
особи: суддя повинен вирішувати перевіркою наявності для цього підстав (ч. 4 ст. 190 КПК України). 
Проте здійснення такої перевірки виявляється дещо проблематичним, оскільки на відміну від підстав 

обшуку, які безпосередньо визначені законом (ч. 1 ст. 190 КПК України) виявляється недостатньо. У 
зв ' язку з цим підстави для проведення огляду, як і інших слідчих дій , здійснення яких у передбачених 

законом випадках відбувається не інакше як за постановою судді, мають бути закріплені 

законодавцем, а не визначатись суддею, виходячи з мети огляду в коЖНОіVJУ конкретному випадку. Все 

це вимагає внесення відповідних змін до КПК України:. 

Закон закріпив положення, згідно з яким постанова судді про проведення обшуку оскарженню 

не підлягає, а.п:е на постанову про відмову в проведенні обшуку протяго.'.f трьох діб з дня ії внесення 

прокурором може бути подана апеляція ;:ю апешщійного суду (ч. 5 ст. 177 КПК України), чого не 
можна стверджувати щодо постанови про проведення чи вЬ;мову в проведенні огляду житла чи 

іншого володіння особи . За з:иісто~1 останнього речення вказаної вище норми постанова судді 

незалежно від сфор'>fу:тьованого в ній рішення оскарженню не підлягає. Про можливість подання 

прокурором апе:uщії на постанову судді про вЩюву в проведенні огляду взагалі не зазначається. 

Вважаємо , що усічена редакція зазначеного припису може створювати певні непорозуміння у 

відносинах суду і прокуратури , у зв 'язку з чим необхідно доповнити ч. 4 ст. 190 КПК України. 

5. Поряд з цим закон передбачає можливість проведення обшуку або огляду житла чи іншого 
володіння особи у невідкладних або інших випадках без постанови судді. Невідкладність проведення 

общуку або огляду законодавець пов ' язує із врятуванням життя та майна чи з безпосереднім 

переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину ('-І. б ст. 177, ч. 5 ст. 190 КПК України). 
Іршими випадками, що надають можливість ': проведення невідкладного проведення огляду без 
постанови судді, є такі: наявність письмової зГоди володільця, заяви або повідомлення особи про 
вчинений щодо неї злочин; відсутність цієї особи або неможливість отримання від неї згоди на 

проведення невідкладного огляду місця події (ч. б ст. 190 КПК України). 

Причини, що обумовили проведення обшуку або огляду без постанови судді, підлягають 

обов'язковому зазначенню слідчим у протоколах таких слідчих дій (ч. б ст. 177 КПК України). На наш 
погляд, наявність такого припису є цілком виправданим, оскільки зазначення таких причин 

відображатиме відповідність чи не відповідність факгичних обставин підставам проведення даних 

слідчих дій у житлі чи іншому володінні особи у невідкладних випадках. 

Крім того , не зовсім зрозумілими виявляються припису закону, згідно з якими слідчий протягом 

доби з моменту проведення обшуку або огляду житла чи іншого володіння особи зобов' язаний: 

1) направити копію протоколу обшуку прокуророві (ч. б ст. 177 КПК України); 2) повідомити про 
проведений огляд та його наслідки прокурора, який здійснює нагляд за досудовим слідством (п. 7 
ст. 190 КПК України). 

Залежно від того , чи буде місцем проведення обшуку житло або інше володіння особи, 

законодавець відповідно й диференціював компетенцію прокурора і судді. Зокрема, прокурор санкціонує 

проведення общуку, за винятком житла чи іншого володіння особи. У разі його проведення слідчим у 

невідкладних випадках, про це сповіщають прокурора у добовий строк (ч. 4 ст. 177 КПК України). 
Зважаючи на те, що сама невідкладність проведення обшуку позбавляє прокурора можливості 
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перевірити законність і обrрунтованість прийнятого слідчим рішення, наступне rювЬоУJ{'ННЯ про 

проведений обшук і його результати не лише комnенсує неможтrвісгь першопочаткового здійснення 

перевірки, а й дає змогу прокурору визначити законність і обгрунтованість слідчої дії в цілому. 

Невідкладнісгь же проведення обшуку або огляду житла чи іншого володіння особи 

нормативно позбавляє суддю можливості як ро3глянути подання слідчого і винести відповідну 

постанову, так і дати правову оцінку діям слідчого за результатами проведення слідчих дій. Зважаючи 

на цю обставину, логічним наслідком проведення огляду або обшуку житла або іншого володіння 

особи мало б бути направлення слідчим копії протоколу не прокуророві , а судді - суб'єкту 

кримінально-процесуальної діяльносгі, прерогативою якого є винесення постанови про проведення чи 

відмову в проведенні слідчих дій, пов 'язаних з обмеженням недоторканості житла або іншого 

володіння особи. Іншими словами, законодавцем не вирішено питання відповідності: кому з 

правомочних суб ' єктів (прокурору чи судді) залежно від місця здійснення слідчої дії належить 

прерогатива у дачі дозволу на її проведення, але й зв'я~ку з невідкладністю така прерогатива 

нормативно обмежується, тому суб ' єкту і повинно бути повідомлено про проведену слідчу дію та її 

результати. Зазначену невідповіднісгь, на нашу думку , необхідно усунути . 

Як випливає з тексту розглядуваних норм, законодавець зобов ' язу є слідчого вчиняти у разі 

проведення обшуку або огляду житла чи іншого володіння особи різні за змістом дії, а саме: у разі 

проведення обшуку направляти копію протокО іІ)' . а за результатами огляду - повідомляти про його 

здійснення та наслідки . Вважаємо , що у даному випадку законодавцю необхідно ви3начити єдиний 

спосіб сповіщення про результати проведеної слідчої дії, на підставі чого внести відповідні зміни до 

кримінально-процесуального закону. 

Запровадження обов 'язку слідчого сповіщати суддю навіть про всі випадки проведення обшуку 

або огляду житла чи іншого володіння особи не втрачатІLме своєї формальності, якщо суддя, 

отримавши повідомлення (копію протоколу), не перевірятиме законність і обrрунтованість вчинених 

дій. Тому вважаємо, що наслідком такої перевірки мало б бути прийняття суддею одного із таких 

рішень: 1) визнання результатів проведеної слідчої дії ; 2) оголошення її недійсною, а отримані при 

цьому фактичні дані такими, що не мають доказового значення. Ясна річ, що в сучасних умовах дана 

новела може призвесги до перевантаження роботи суддів, проте за умови поступового збільшення їх 

чисельності в недалекому майбутньому видаватиметься цілком реальною . 
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ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ СТ. 69 КК 

ПРИ ПРИЗНАЧЕНІ КРИМІНАЛЬНИХ ПОКАРАНЬ 

ЗА ТЯЖКІ ТА ОСОБЛИВО ТЯЖКІ 

НАСИЛЬНИЦЬКІКОРИСЛИВІЗЛОЧИНИ 

Б. Головкін 

Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого 

(Харків, Україна) 

Підставами застосування ст. 69 КК є наявність декількох пом'якшуючих покарання обставин, 

що істотно знижують ступінь тяжкості в•шненого злочину з урал'Уванням особи винного. Йдеться про 
встановлення судом не менше двох пом ' якшуючих обставин, що в сукупності із позитивними 

характеристиками особи підсудного суттєво знижують ступень суспільної небезпеки (тяжкості) 

вчиненого злочину. Перевірити як на практиці суди застосовують положення вказаної статті ми 

спробували на базі вибіркового узагальнення 1068 кримінальних справ по тяжким та особшmо тяжким 
насильницьким корисливим злочинам, що були розглянуті місцевими районними судами у 

12 областях України. Одним із питань дослідження стало призначене покарання за дану категорію 

злочинів . Пропонуємо аналіз результатів дослідження найбільш поширених на практиці злочинів 

даної категорії: кваліфіковані та особливо кваліфіковані грабежі (ч. 3,4,5 ст. 186); розбої - ч. 2,3,4 
ст . 187 і вимагання - ч. 2,3,4 ст. 189 КК України. Вибірковий масив становили: 123 насильницькі 
грабежі , які вчинили 205 осіб ; 443 розбої, які вчинили 867 осіб; 90 вимагань - 173 злочинці, 

відповідно. Всім злочинцям 100% основним покаранням було призначено позбавлення волі. 

За даними нашого дослідження положення ст. 69 КК України застосовувалися до 26,2% 
грабіжників, 38,8% розбійників і 41,9% вимагателів. Отримані результати викликають 

занепокоєння. Вони можуть свідчити або про завищені санкції і, відповідно , юІЗьку ефективність по 

досягненню мети покарання злочинів даного виду, або про низьку ефективність покарання на стадії 

його індивідуалізації судами при визначені строків покарання. 

Припустимо, що роз~rір санкцій вище названих кваліфікованих та особливо кваліфікованих 

грабежів, розбоїв, вимагань дійсно завищений. Тоді , цілком логічно припустити, що у даних злочинів 

має посилюватися загально превентивний ефект, оскільки надмірно великі строки позбавлення волі 

виступають доволі потужним утримуюЧJш ЧJ1ННИКО'-1 при прийнятті злочинного рішення. Викладене 

має позитивно відбитися на загальній .:rинюtіці ана,'Іізованої категорії злочинів. Звернемося до аналізу 

_рфіційної статистики ДІТ :МВС Уь."Раїни. За період з 2001року по 2006 рік в Україні існує стійка 
тенденція до зниження рівня злоЧ11Нності (за вик.лоченням 2003 р.): 2001 р.- 503676 (100%), 2002 р.-
408274 (-19%), 2003 р.- 556351 (+36%), 2004 р.- 520105 (-6,5%), 2005 р. - 485725 (-6,6%), 2006 р.-
420900 (-13%). На цьому фоні динаміка грабежів носить протилежний характер 2001 р . - 23251 
(100%), 2002 р. - 21066 (-9%), 2003 р. - 36484 (+73%), 2004 р. - 40785 (+11,7), 2005 р. - 47050 
(+15,3%), 2006 р.- 41663 (-11 ,5%). Хвилепо;з:ібюm рух мала динаміка розбоїв: 2001 р.- 5674 (100%), 
2002 р.- 5191 (-8,5%), 2003 р. - 5702 (+9,8%), 2004 р.- 5538 (-2,9) , 2005 р.- 6707 (+21,1%)%), 2006 р. 
- 6465 (-3,6). І лише рівень зареєстрованих вимагань послідовно знижується: 2001 р. - 2079 (100%), 
2002 р. - 2076 ( -0,1 %), 2003 р . - 1897 ( -8,6%), 2004 р . - 1319 (-30,5%), 2005 р . - 1153 (-12,6%), 2006 р. -
913 (-20,8%). Наведені показники не дають вагомих підстав говорити про завищеність типових 

санкцій розглядуваної категорії злочинів. 

Пропонуємо аналіз результатів нашого дослідження. Як правило , суди встановлюють дві 

пом 'якшуючі покарання обставини: 23,1% грабіжників, 34,9% розбійників , 36,4% вимагателів; три і 

більше вказаних обставин встановлено у відношенні 3,3% грабіжників, 3,7% розбійників, 4,0% 
вимагателів. Перелік пом'якшуючих обставин не є вичерпним, що дозволяє суду його розширювати. 

Перш за все розглянемо обставюш, зазначені у ст. 66 КК. Зазвичай, це щире каяття і активне сприяння 

© Головків .D., 2008 
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розкриттю злочинів: 67,8% грабіжників , 71 ,2% розбійників, 51 ,4% вимагателів. На другому місці йде 
добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди: 20,5%, 22,5%, 12,7% 
відповідно. На третьому місці- вчинення злочину неповнолітнім: 14,1%, 9,0%, 5,8%. У поодиноких 
випадках- вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих та сімейних обставин- 0,9%, 1,0%, 
2,3% відповідно. 

Значний інтерес предстСІВляють обставини, визнані судом як пом'якшуючі, а також дані про 

особу підсудного, оскільки їх комплексна оцінка судом покладена в мотивувальну основу 

застосування більш м'якого покарання , ніж передбачено законом . Йдеться про: позитивні 
характеристики на підсудного до вчинення злочину - 17,0% грабіжників, 27,8% розбійників, 32,9% 
вимагателів; наявність Ію утримані неповнолітніх дітей і осіб похилого віку- 10,6%, 10,1%, 23,1% 
відповідно; незадовільний стан здоров 'я підсудних- 4,4%, 3,3%, 1,7%; молодий вік підсудних- 1,9%, 
5,4%, 4,6%; відсутність тя:жких наслідків ЗJtuчину - 0,5%, 2,4%, 4,6%; врахування думки потерпілого 
сураво не карати винних- 1,4%, 2,4%, 1,7%; вперше вчинений злочин- 0,9%, 2,4%, 2,3%; наявність 
роботи і постійного місця прож:ивання - 0,5%, 1,4%, 1,7%; важ:ке матеріальне становище - 0,9%, 
1,3%, 1,7%; другорядна роль у вчиненні злочину- 0,5%, 0,6%, 1,7% відповідно. 

Отримані результати спонукають до ду>vrки про надмірне застосування судами ст. 69 КК при 
призначені покарання підсудним. Нагадаємо, що ми вивчали лише кваліфіковані і особливо 

кваліфіковані грабежі, розбої, вимагання. Це тяжкі і особливо тяжкі насильницькі злочини з 

корисливою мотивацією, для яких типовим є прямий умисел винних. Показовим є надзвичайно 

високий ступень реалізації умислу по даній категорії з,1очинів. Так, 95,9% грабежів, 98,4% розбоїв, 
100% вимагань були закінченими злочинаNш. 64,2% грабежів. 74,7% розбоїв, 75,5% вимагань 

вчинялися при співучасті, за попередньою змовою групою осіб. Серед предметів посягання 

найчастіше фігурують грошові кошти, валютні цінності, золото - 41% грабежі, 58% розбої, 72,3% 
вимагання. Вище наведене свідчить про підвищений ступень суспільної небезпечності аналізованої 

категорії злочинів, їх тяжкість, що знайшло своє відбиття у типовому розмірі санкцій відповідних 

статей КК. З огляду на це досить цинічно виглядає щирість каяття підсудних, суі\-шівним є активне 

сприяння розслідуванню злочинів. Уявляється, що невід'ємною складовою ступеня суспільної 

небезпечності злочину є суспільна небезпечність особи, яка його вчинила. Остання також не 

з' являється на пустому місці. Ми говоримо про вольовий цілеспрямований злочин, що передбачає 

прямий силовий контакт із потерпілим. Тут необхідна особлива психологічна готовність, рішучість, 

неабиякі фізичні дані. Обрання насильницького способу реалізації корисливих мотивів не є 

випадковим. Злочинний намір певний час визріває, злочин готується, для нападників характерний 

єдиний груповий умисел, суто прагматичне об'єднання групових зусиль заради досягнення кінцевого 

результату. У зв'язку з цим вважаємо, що оцінювати суспільну небезпечність підсудних необхідно на 

момент вчинення посягання, оскільки абсолютна більшість із них, переховуються від слідства, 

вживають заходи по приховуванню слідів злочину , чинять супротив при розслідуванні злочинів, 

здійснюють тиск на потерпілих. Про яке щире каяття може йти мова? Чому не зафіксовано жодного 

факту добровільної відмови від вчинення злочину? Вкрай поодинокі випадки з'явлення із зізнання~r. 

Більш того, широке застосування судами ст. 69 КК, коли покарання знижується на строк менше 5 
років позбавлення волі, дозволяє застосовувати ст. 75 КК, і взагалі звільняти злочинців від відбування 
покарання із випробуванням. За нашими даними 25,3% грабіжників, 11,2% розбійників, 9,8% 
вимагателів буди зві.JІЬнені судом від відбування покарання. 

Суттєво доповнять уявлення про практику застосування кримінальних покарань за 

досліджувану категорію злочинів дані про обтяжуючі обставини, встановлені судом при прпзначені 

покарання. Серед останніх перше місце посідає вчинення злочину особою, яка перебуває у стан:і 

алкогольного/наркотичного сп'яніння: 40,5%, 43,1%, 19,0%. Слід зауважити, шо судп в окреШІХ 

випадках «не помічають» дану обтяжуючу покарання обставину. За матеріа:1а'vш узага.Тhнен:и:х 

кримінальних справ 41,9% грабіжників , 47,0% розбійників, 21,3% вимагателів на 'viO'vreнт вЧІІНеНШІ 

злочину перебували у такому стані. Повторність та рецидив становлять 16.6%. 14. · оа. 1 _ · оо 

відповідно; чинення злочину щодо особи похилого віку - 12,3%, 8,2%, 5,8%: тяжкі нac:ri.JIOL зав.Jані 

злочином- 0,5%, 2,1 %, 5,2%. 
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При винесені вироку суди також враховували наступні відомості про особу підсудного. 

Насамперед, наявність не знятих і не погашених судимостей- 11,7%, 8,5%, 12,7%. Дивна річ, але за 
результатами нашого дослідження 41 ,9% грабіжників , 36,9% розбійників і 39,9% вимагателів таки 
мали не зняту і непогашену судимість, втім «Феміда>> і тут залишилася незрячою. Вчинення нового 

злочину у випробувальний термін відмічалося у 5,8%, 8,6%, 4,0% осіб , відповідно. За нашими даними 

цей показник становить 21,5%, 11 ,8%, 13,9%. Негативні характеристики на підсудного враховувалися 
судом у відношенні 1,4% грабіжників, 2,2% розбійників , 0,6% вимагателів, хоча реально мали місце у 
матеріалах кримінальних справ: 25,8%, 28,3%, 8,1% вЦповідно. СкJІадається враження, що суди будь
що намагаються вишукати пом 'якшуючі покарання обставини, і водночас, вперто не помічають 

відомостей, що характеризують підвишену суспільну небезпечність підсудних. Щиро хочеться вірити 

у відсутність корисливих спонукань судів при тако'ІJ} дові;тьНО'І{)' застосуванні положень ст. 69 КК за 
вчинені тяжкі та особливо тяжкі наси.:тьющькі корисливі з;точини. Слід визнати, що вказана стаття КК 

стала своєрідною лазівкою для виведення із під передбаченої законом відповідальності злочинців із 

підвищеною суспільною небезпечністю. При цьоlІ1)' суди автоматично ігнорують загальні засади 

призначення покарання, не реа.:rізується мета покарання , підривається віра населення у справедливість 

правосуддя. І callle го:ювне , де гарантія, що особи, які уникли передбаченого законом покарання, 

відчувши безкарність , знову не вчинять тяжкого злочину. Принаймні, відповідальність суддів за 

такого роду вироки законом не передбачена. 
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В цеШLх усиления качества пршшмаемьrх нормативньrх прановьІх актов, пресечения негативньrх 

последствий, могущих породить ~1JИ!'.Шнаmrзацию общественньІх отношений в Республике Беларусь в 

нормотворческий процесс введена кри,,шнологической зкспертизЬІ проектов нормативньrх правовьІх 

актов (далее - зкспертиза) , под которой понимается исследование содержания проекта закона в целях 

вьІЯВления в нем норм, реализ;щия которьІХ может повлечь возникновение рискав кримипогенного 

характера. На наш взгляд, зкспертизу можно рассматривать как одной из форм перспективного и 

ретроспективного толкования права, прrf.\rеняе!\ЮГО к строго специфической цели - вьrявлению в 

тексте акта норм, могущих влечь неза.ru-rанированнЬІе негативнЬІе последствия. На данньrй момент 

проведение зкспертизЬІ регламентируется : 

1. статьями 49-491 Закона «0 нормативньІХ правовьrх актах Республики Беларусь» (далее- Закон) ; 

2. Указом Президента Республики Беларусь от 3 августа 2006 г. , N2 482 «0 создании 

государственного учреждения» в редакции от 29 мая 2007 г. N2 244 (далее- Указ N2 482); 

З. Указом Президента Республики Беларусь от 29 мая 2007 г ., N2 244 "О криминологической 
зкспертизе проектов законов Республики Беларусь" , утвердившим Положение о порядке проведения 

криминологической зкспертизьІ проектов законов Республики Беларусь (далее- Положение), внесший 

ряд изменеюrй и дополнений в Указьr Президента Республики Беларусь, а также введший в силу 

статью 491 Закона (далее- Указ N2 244); 

4. Методическими рекомендациями по проведению криминологической зкспертизьІ проектов 
законов Республики Беларусь, утвержденньrми Приказом Генерального прокурора Республики 

Беларусь от 17 сентября 2007 г., N2 35. 

Таким образом, нормативное u организационное обеспечение проведения зкспертизьІ, начатое в 

2004 году принятием ст. 491 Закона, завершено только асенью 2007 г. , когда Научно-практическим 

центром проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратурЬІ Республики 

Беларусь (далее - Научно-практичесюrй центр) для проведения зкспертизьr бьши принятьr первьrе 

нроектьІ законов. Введение зкспертизЬІ проводилось по традиционной схеме сверху вниз, а именно 

первоначальмо дополиенне Закона и лишь затем разработка полного пакета нормативньLх документов . 

При зтом идея, заложеиная ст. 491 Закона несколько раз корректирова,-rась в ходе практической 

реализации. Среди наиболее важньrх изменений следует вьщелить: 

1. ограничение предмета зкспертизьт только проектами законов Республики Беларусь (Указ 
N2 482 в редакции Указа N2 224 ). Первоначально ст. 491 Закона предписьшала проводить зкспертизу всех 
нормативньrх правовьІх актов, направленньІХ на реrутrрование общественньІХ отношений в финансово

зкономической сфере, в сферах государственной службьr, судебной и правоохранительной деятелносm.. 

социальной защитьІ, здравоохранения, образования, охраньr окружающей средьт и рашюнюьного 

использования природньrх ресурсов. Указ N2 428 в первоначальной редакции предписьrnю по.:rверrап. 
зкспертному изучению проектьr декретов и указав Президента Республики Беларусь ; 

2. из;ненение субьектов, праводящих жспертизу. Первоначальмо МиюІстерство ЮСПІІІШІ ( в 

Республиканского центра анализа и прогнозпрования преступности Научно-иссJедоВ3ТеJЬСКОло 

института проблем криминологии, криминалистики и судебной зкспертюьr Мшшстерства юсnmии: 

Республики Беларусь) должно бьшо проводить зкспертизу проектов декретов и указав 11рези::ж:mа 

Республики Беларусь, постановлеюrй Правительства Республики БеJарусь: НашrоШІ ТhВЬІЙ пешр 

© Калинин С., 2008 
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законопроектной деятельности при Президенте РеспубШІки Беларусь - проектов законов, вносимьІХ в 

Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь, а также изменеюІЙ и (или) 

дополнений, внесенньІХ в законопроект в Палате представителей Национального собрания РеспубШІки 

Беларусь; юридические службьr министерств, ИНЬІХ республиканских органов государственного 

управления, Национального банка Республики Беларусь, местньІХ исполнительньІХ и распорядительньІх 

органов, других государственньІХ органов - проектов нормативньІХ правовьІХ актов данньІХ органов; 

юридические службьr местньІХ испошштельньІХ и распорядительньІХ органов - проектов нормативньтх 

правовьтх актов соответствующих местньтх Советов депутатов. В даниьІЙ момент :жспертиза проводител 

только Научно-практическим центром, созданньrм на основе реорганизации Республиканского центра 

анаJПІза и прогнозпрования преступности Научно-исследовательского института проблем криминологии, 

криминаШІстики и судебной :жспертизьr Министерства юстиции Республики Беларусь, ШІІІІЬ в 

отношении проектов законов Республики Беларусь. 

З. придание жспертизе :жспершwентального статуса. ГенеральньfЙ Прокурор Республики 

Беларусь обязан по резу.-rьтата.\І проведеЮІЯ зкспертизьІ проектов законов Республики Беларусь до 1 
января 2010 г. внести Президенту Республики Беларусь предложения о возможности проведения 

данной зкспертизьr в отношешш проектов иньІХ нормативньІх правовьrх актов Республики Беларусь 

(абзац третий п. 4 Указа .N"2 24~). 

Можно констатировать , что первоначальная идея законопроекта (ст. 491
) не достигпута и бьша 

изменена по обьективньnr и субьективнь1м причинам, многие из которьrх свидетельствуют о 

недостатка_" в систе'.rе национа:rьного правотворчества, например, в области прогнозирования, 

разработюt концеrшюr проектов нормативньrх правовьтх актов, научного изучения реrламентируемьІХ 

общественньІХ отношеншJ:, использования иньІХ методов и епособов правового воздействия, создания 

условий реашrзацип нор'.rапrnньrх предписаний и т.д . На наш взгляд, целесообразно бьшо придать 

зкспертюе первоначаqьно зкспериментальнЬІй статус, что позволило бь1 обойтись без принятия 

вьrшеназванньІХ актов . Так ст. 49 Закона содержит указание, что «по решению нормотворческого 
органа проект нор'.ШТІІВного правового акта может бьпь подвергнут иной зкспертизе 

( . .. криминологической ... ). за исключением случаев, когда настоящим Законом предусмотрено 

проведение зкспертизьr в обязате:ІЬно:м порядке». 

На наш взгляд, нор\tативно\rу регулированию указанньrх отношений должна бьша 

nредшествовать зксперименпt:Іьная работа по изучению криминогенности отдельньІх актов, 

nроводимая несколькими незавпсшrьnш научно-nрактическими коллективами, использующими 

различньrе методологии и '-·rето.:шки изучения проекта акта. Фактически зкспертиза является 

прогнозньuн исследованием, то есть вероятностньІJvt предположением о криминоrенности акта в 

будущем, вЬІзванном его недостаткюш . При ЗТО\І криминогенньІе риски существуют при разработке 

~бьІх нормативньтх актов, позто"rу uе:тью данной зкспертизь1 должно бьпь не столько полное 

исключение таких рисков, сколько их )vtuнu.низация . В ходе зксперимента возможно использование 

ретроспективного метода, когда анализ правопршrенительной практию1 и инь1х соuиальньІх данньІх в 

определенной области зкстрапоШІруется на текст нор:мативного правового акта, вьІЗвавшего именно 

такую практику. ПолученньІе данньrе и испо:тьзуе\ІЬІе :методьr возможно переносить и на прогнознЬІе 

исследования. При зтом ретроспективньfЙ \Іетод по :.шоляет не оrраничиваться только одним 

нормативньrм актом, но рассматривать их в КО\Ш,'Іексе. 

При зтом любой зксперимент должен основьrnаться на адекватном научном и практическом 

прогнозе развития предлагаемой модеШІ социального регулирования. На наш взгляд, зкспертиза должна 

осуществляться на основе системного подхода, что позволяет анаJПІтически модеШІровать процессь1 

взаимодействия между злементами и соотносить анашпическую модель с змпирически 

верифицируемьrми фактами, что позволяет судить об адекватном (неадекватном) отражении моделью 

социальной реальности. Методические рекомендации (пункт 6) предлагают использовать при 

проведении зкспертизьІ системньfЙ, структурно-функциональньrn, сравнительно-правовой, историко

nравовой, формально-юридический методьr, а также методьІ правового моделпрования, зкспертньІх 

оценок, обобщения статистических данньrх и правоприменительной практики и инь1е общенаучньrе и 

специальньrе методь1 исследования социально-правовьrх явлений. Говоря о методологии зкспертизьІ, 

следует вьщелить ее социалого-правовую и кримипологическую составляющие, которьІе не должньr 
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разделяться либо противопоставіІЯТься. попющаться либо искшочаться, ПlК ЮlК их различие закшочается 

в основаниях исследования: сошrа.Тhное действие (право) либо устоявшиеся крими:ногеннЬІе связи 

(характеристики) и последствия . 

Фактически недостаткО:\>І сазданной модели проведения зкспертизь1 является ограничение ее 

искшочительно проеь.1юш законов, так как проект закон, оцененньІЙ как имеющий ми:нимальнЬІе 

крими:ногеннЬІе риски, :-.южет бьnь развит ИНЬІМИ нормативньІми правовьши актами, 

способствующими ь.-рюшногенности общественньІх отношений. Для ликвидации (минимизации) 

такого последствия зксперт должен одновременно рассматривать пакет нормативньІХ правовь1х актов, 

которьІЙ ему для изучеюrя не предоставляется (так как планируется бьnь разработаннЬІм позднее) и 

тем самьш вьІХодІпь за предеJТhІ своих полномочий. В противном случае зкспертиза изначально будет 

обладать качество~І неточности. 

Вьппеиз.::юженное позволяет сделать вьшодь1 о целесообразности: 

усиления национальнЬІх социолого-правовьІХ и крими:нологических исследованнй, в том 

числе создания соответствующих структур; 

расши:рения круга нормативнь1х актов, подлежащих зкспертизе. 
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ПРОБЛЕМИ ТЛУМАЧЕННЯ 

НОРМ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА 

О. Капліна 

НаціоншІьна юридична акаде.мія України імені Ярослава Аfудрого 

(Харків, Україна) 

Принцип законності займає в кримінальному судочинстві одне з центральних місць, оскільки 

стосується всіх стадій і інститутів кримінал.ьного процесу, всіх йvго суб'єктів, поширюється на всі 

процесуальні дії і рішення, характеризує всі грані процесуальної діяльності і процесуальних відносин, 

пронизує всі інші принципи і зннчною мірою сприяє їх факти ... rnій реалізації. Принцип законності в 
кримінальному процесі - це вимога нормативного характеру, яка зобов'язує суд, суддю, прокурора, 

слідчого , оргнн дізнання, особу , якн провмить дізнання, неухильно, і точно виконувити всі норми 

Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою 

України, кримінального і кримінально-процесунльного законоднвствн. 

Реалізація принципу законності передбачає широкий діапазон юридичного мислення, високу 

професіональну культуру правозастосовних органів, пов'язану з умінням адекватно тлумачити закон, 

знстосовувнти його в точній відповідності з його "буквою" і "духом". Таким чином, тлумичення є 

необхіднru\1 і важливим елементом процесу реалізації норм кримінально-процесуального права, а 

також умовою дотримання законності кримінально-процесуальної діяльності, забезпечення прав і 

законних інтересів осіб, які залучаються до орбіти кримінального судочинства. 

Хоча проблеми тлумичення норм прнвн знвжди перебували в центрі увнги юридичної науки, н 

теорія тлумачення пройшла тривалий шлях свого розвитку , проте ученими ще не вироблена струнка 

загальна система рекомендацій, спрямованих на те, щоб озброїти правозастосувальників правилами 

рекомендаційного характеру , які б встановлювали єдині критерії розуміння і аналізу тексту 

нормитивно-правового шсrа.. Крім того , глобальні з~rіни, що відбуваються в нашій державі, дали новий 

імлу льс до активізації наукової думки у галузі проблем тлумачення норм права, у тому числі і з 

урахуванням особливостей функціонування окремих галузей права, предмета і методу їх правового 

регулювання, галузевих принцишв. 

Процес тлумичення норм різних галузей прнва, спираючись нн загальні закономірності, 

розроблені теорією держави і права, водночас має свої особливості. Особливістю тлумачення норм 

кримінально-процесуального права є те, що застосовуються вони в "органічному взаємозв'язку" із 

застосуванням норм права кримінального. До відмітних особливостей можна також віднести характер 

с~х правовідносин, у рнмках ЯКІL'Х відбувається процес правореалізації. Враховуючи публічно

правове начало , в;тастиве кримінаїІьному судочинству, специфічною особливістю кримінально

процесуальних правовідносин є участь у них представника державної влади, наділеного владними 

повновнжеинями. На віщrіну від способів реалізації норм прнвн особами, залученими до орбіти 

кримінального судочинства , процесу правозастосування органами, наділеними від імені держнви 

владними повноваженнями, властиві особливі ознаки, однією з яких є те, що його завершальним 

етапом є винесення індивідуального правового рішення (акта застосування права). 

Тлумачення норм кримінально-процесуаТhного права також повинне здійснюватися з 

урнхуванням основних заснд кримінального судочинства, з урахуванюІМ необхідності забезпечення 

прав і свобод особи, яка залучається до орбіти кримінального судочинства, з урал'}'ванням 

правотлумачної практики Європейського суду з прав людини та норм моралі. 

Здійснюючи тлумачення норм кримінально-процесуального права, правозастосовник має в 

своєму арсеналі вироблені юридичною ннукою і практикою спеціальні способи. Спосіб тлумичення 

норм права- це сукупність відносно відособлених прийомів і правил, за допомогою яких суб'єкт, шо 

тлумачить норму права, розкриває смисл (суть, зміст) норми права з метою правильного і 

уніфікованого їі розуміння і застосування. 

© Каrшіна 0. , 2008 
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Спосіб тлумаченюІ ви:шачаєrься, з одного боку, характером неясності , що виникла в нормі 

права. А з іншого боку - характером тих знань, які застосовує суб ' єкт, шо тлу~шчить право, для 

усунення цієї неясності в нормі права. Таким чином виходить, що кожен спосіб тлу~rачення ~шє свої 

правила, які дозволяють використовувати для з' ясування смислу норми права, що тлумачиться певну 

галузь знань: лінгвістику, логіку, історію, юриспруденцію, філософію та інші. 

У Юриди'-mій літературі виділяєrься цілий ряд способів тлумачення норм права. Причому 

загальновизнаним і незаперечним є лише один - граматичний (філологічний). Інші вказані в 

юридичній літературі способи визнаються не всіма авторами. До них належать такі способи. як 

спеціально-юридичний, семантичний, логічний, функціональний, систематичний, телеологічюrй , 

юридико-джерелознавчий, політичний (історико-політичний), еволютивний, термінолоn'пшй, 

аналітичний, синтетичний , етичний, соціологічний способи, тлумачення за аналогією. 

Проблема способів тлумачення норм права є не чужою і зарубіжній юриспруденції. Дискусії 

про необхідність виділення спеціальних способів тлумачення норм права, їх кількості, суті , 

послідовності застосування ведуться і зарубіжними ученими. Спробуємо уточнити, що розуміють 

автори під тими способами, існування яких вomr відстоюють. 

Філологічний спосіб тлумачення має різні найменування - мовний, граматичний, текстовий 

(текстуальний), словесний. Проте, незважаючи на відмінність назв, всі автори єдині в тому, що це 

суь..)'пність прийомів тлумачення, спрямованих на встановлення за допомогою мовних засобів і їх 

внутрішньотекстових зв'язків смислових параметрів норми права, які дозволяють адекватно розкрити 

конкретний їі зміст і виражену в ній волю законодавця. 

Систематичний (системний) спосіб сукупність прийомів, за допомогою яких 

встановлюєrься місце тлумаченої норми в системі права, а також виявляються її зв' язки з іншими 

правовими нормами. Необхідність виділення такого способу тлумачення обумовлена системністю 

права, яка передбачає, що всі норми права пов ' язані між собою і кожна з них займає в цій системі 

чітко визначене місце. Без виявлення місця норми права в системі часом неможливо зрозуміти 

справжній смисл тлумаченої норми права, а значить правильно ·3астосувати її. 

Історичний (політичний, історико-політичний) спосіб є сукупністю таких прийомів, які 

дозволяють з'ясувати смисл тлумаченої норми з урахуванням історичної обстановки часу їі ухвалення, 

а також, можливо, і суспільно-політичних умов часу ухваJІення або самої норми, або всього 

нормативно-правового акга в цілому, політичних чинтrків, що зумовили появу акта і вплинули на 

волю законодавця, щоб зрештою правильно з ' ясувати зміст тлумаченого припису і виріuшти питання 

про можливість його реалізації в сучасних умовах. 

Семантичним способом (від греч. sёшantikos - що позначає) є більш поглиблене вивчення 

значення мовних виразів. Його існування як способу тлумачення обrрунтовуєrься у зв'язку з 
необ~ідністю тлумачення двомовного тексту Європейської конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод і багатомовністю держав, що їі ратифікували. 

Логічний спосіб, на думку прихильтrків його виділення, грунтується на застосуванні законів 

формальної логіки (тотожності, протиріччя, виключеного третього і достатньої підстави). За 

допомогою цих законів і відбувається проникнення в смисл норми права, що тлумачиться. 

Спеціально-юридичний спосіб тлумачення - це дослідження техніко-юридичних засобів і 

способів викладу волі законодавця, засноване на спеціальних знаннях юридичної науки і перш за все 

юридичної техніки. 

Функціональний спосіб rрунтується на урахуванні умов і чинників, при яких реюізується 

норма права. Зокрема, конкретно-історичні аспекти реальності, соціальні умови (по:rітичні . етпчні.. 

побутові тощо), особливості місця, часу та інші обставини . При функціонапьно~rу т:т:-3!аченні 

використовуються оцінки і аргументи, що відносяться до сфери політики, правосві.:ю-.юсті. ~юра1і. 

оскільки за допомогою даного способу зокрема тлумачаться оцінні поняття. ФункrrіонаLЬmrй сnосіб 

тлумачення і.м:енуєrься вченими також еволютивним, динамічним, соціологічюш. pea-ricтnч:н:IDL 

Телеологічний спосіб спрямований на встановлення мети виданюr нор~ш права або норщппвно

правового акта, в якому тлумачева норма міститься. Без з'ясування цілей в1иання аь..та - бе-зпосере.:mі~ 

віддалених, кінцевих ускладнюєrься ухвалення правипьного рішення правозастосовнию:ш_ 
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Юридико-джерелознавчий спосіб тлумачення (або "метод аналізу джерел норм права"), 

щщіляється В.С. Нерсеслицем и В.М. Сирих. На думку учених, перша процедура, з якою починається 

тлум<:1чення норми прав<1, зводиться до того , шоб упевнитися в достовірності норми пр<:1ва і 

достовірності тексту норм<:1тивно-правового <:lЬ..'Т<f. 

Соціологічний спосіб передбачає з ' ясування ставлення до закону з боку тих, кому він 

адресований, шляхом використання соціологічних спостережень, порівнянь, вибіркових опитувань , 

тестування, матеріалів юридичної праь..'Тики і т.д. 

Проте, необхідно зазначити, що незважаючи на різноманіття способів тлумачення норм права, 

що виділяються ученими, з<шишаються недост<:1тньо розробленими уніфіковані підходи до визн<:1чення 

їх кількості, усередині способів не вироблені правила тлумачення, які озброїли б правозастосовну 

пр<:lІ<тику типізованими зразками, з <:1стосовуючи які можна успішно досягги мети тлумачення. Цілий 

ряд чинників, що виІ<ЛИІ<ають необхідність тлумачення норм кримінально-процесуального права, які 

вже були розглянуті , зростаючі потреби правозастосовної практики, професійна заінтересованість у 

вдосконаленні правот:JУ~13чної Ляльності - все це обумовлює необхідність звернення до детальнішого 

розгляду конкретюІх способів т:ту\1ачення норм кримінально-процесуального права. 



СЕКЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО, КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІf 

СОВРЕМЕННЬІЕ ФИЛОСОФСКИЕ ПОДХОДЬІ 

В ПОНИМАНИИ, ТОЛКОВАНИИ И ПРИМЕНЕНИИ 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЬІХ НОРМ 

В. Марчук 

Белорусский государственньІй унuверситет 

(Минск, Беларусь) 

199 

Интеграционньте процессьт, проявляющиеся в современной правовой кульrуре, стремление к 

понІLІVшнию права с позиции шnоршшзма правовьrх щеологий и синтеза методологий в последнее время 

вЬІзвшш научиьІЙ интерес к опьrту рнзличньrх философских направлений, в том числе, к rерменевтике. 

Герменевтика понимается в настоящее время в двух смьІслах. В узком смЬІсле герменевтика 

(греч. hem1eneutike- истолкование)- зто искусство истолкования, теория интерпретации и понимания 

текстов. Б широком смЬІсле зтот термин опреде:тяет направление в философии, в котором понимание 

рассматривается как осмьІслеюІе социа..rrьного бьrтия . Философская герменевтика, сконцентрировав в 

себе достижения исторически сложивпшхся герменевтических дисциптш и отдельньІх научньrх 

представлений философов, создала уюmерсальньІЙ понятийно-категорийньІЙ аппарат, которьІЙ может 

бьrть использован в любой сфере познавательной деятельности. 

В современной юриспруденции щеи герменевтики используются, в основном, в контексте 

проблемьr юрщического толковаІОІя правовьrх норм. Герменевтические процедурьІ «понимание -
интерпретация - аппликация» в своем триединстве образуют философскую основу гносеологического 

процесса. В уголовном праве указанньІе герменевтические процедурьr тра.нсфорJІ.mруются в 

гносеологическую форму лу «понимание - толкование - применеюІе». 

Понимание представляет собой познавательную процедуру постиження смьrсла текста 

уголовного закона. Понимание неразрьmно связано с процедурай толкования уголовно-правовой 

нормь1. Толкование- зто не отдельнь1й акт, допотmющий понимание. Толкование есть зксплицнтная 

форма понимания уголовно-правовой нормьІ. В конечном итоге понимаІОІе и толкование 

редуцируются в применении уголовно-правовой нормьІ. 

У яснение смь1сла текста уголовно-правовой нормьІ предполагает различньІе типьІ его 

понимания. В совремеином правоведении понимание текста закона рассматривают на двух уровнях: 

знаковом и когнитивном. Понимание на зн<lковом уровне озюlЧ<lет, 'ПО лицо понимает, как 

соотносятся между собой использованньІе знаки. На данном уровне можно достичь однозначности в 

понимании текста, устраюш семантические месоответствия и противоречия, двусмЬІсленнЬІе 

синтаксические конструкции и т.д. В зтом случае большой зффект может дать применение 

лингвистического анализа текста. На когнитивном уровне понимание означ<lет не только владенне 

знаковой системой, но и соотнесение данной системЬІ с реальностью. Достичь понимания на тако~1 

уровне намного сложнее . Когнитивное понимаІОІе не может бьrть достигпуто чисто тшгвистически..'ш 

средствами. Ясность текста в зтом аспекте - зто не характеристика текста, а характеристика текстd с 

реальностью . Норма может бьпь понята в одной ситуации и неясна в другой . 

В понимаюш смьІсла уголовно-правовой нормьІ приобретает важное методологпческое 

значение опьrт философекай герменевтики по изучению, «пред-мнения», «пред-суж,::rеНJІЯ} . 

АвторитетиьІЙ представитель философекай герменевтпки Х.-Г. Гадамер отмечал: «ЧтобьІ точно 

установить нормативное содержание закона требуется историческое познание первонача:ІЬноrо 

смьІсла, и лишь ради зтого последнего толкаватель-юрист принимает в расчет историческое зна'lенн . 
сообщаемое закону самим законодательнЬІм актом. Он не может, однако , полагаться иск.JЮчпrе..:rьно 

H<l то, к примеру, что сообщают ему о намерениях и помЬІслах тех, кто разработа.1 =таНІІЬlЙ закон. 

протокольІ парламентеких заседаний. Напротив, он должен осознать пропзоше..шше те."~; оо 

изменения правовьІх отношений и соответственно заново определить нор'<rаТІmную фушшmо заm 

© Марчук 1:3., 2008 
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Процессу понимания способствует важньrй познавательньrй прием - герменевтический круг. 

Метод герменевтического круга разработал немецкий философ Ф. illrreйepмaxep. Его суть 

заключается в том, что понимание части (например, отдельного слова) невозможно без понимания 

целого (того предложения, в которое зто слово входит), но понимание целого, в свою очередь 

предполагает понимание частей. Идею Ф. Шлейермахера о герменевтическом круге развил 

Х. -Г. Гадамер, которьrй отмечал: «Тот, кто хочет понять текст, постоянно осуществляет набрасьrвание 

смЬІсла. Как только в тексте начинает проясняться какой-то смьrсл, он делает предварительньrй 

набросок смькла всего текста в целом. Но зтот первьrй смьrсл проясняется в свою очередь лишь 

потому, что мьr с самого начала читаем текст, ожидая найти в нем тот или иной определенньrй смьrсл. 

Понимание того, что содержится в тексте, и заключается в разработке такого предварительного 

наброска, которьrй, разумеется, подвергается постаяниому пересмотру при дальнейшем углублении в 

СМЬІСЛ текста». 

Важной проблемой понимания и интерпретации текста уголовного закона является 

однозначность в смьrсловой определенности. Смьrсловая определенность предполагает сведение 

возможного множества значений к единой концепте понимания. Смьrсловая определенность касается 

прежде всего уголовно-правовой терминологии. Единое понимание C?o.n.rcлa нормьr уголовного закона 

при ее применении может бьпь достигнуто только в том случае, если формирование (создание) 

соответствующей нормьr будет основано на адекватном понимании его терминов. Уголовньrй закон 

должен однозначно пониматься законодателем , лицами, его применяющими, и гражданами, которьІМ 

он непосредственно адресован. К сожалению, нормьr действуютего уголовного законодательства 

содержат много положений, свидетельствующих о смьrсловой неопределенности (чрезмерная 

полисемия в терминологии, наличие оценочньrх признаков и др} Смьrсловая неопределенность текста 

уголовного закона должна преодолеваться в процессе нормотворчеекай деятельности (соблюдение 

правил законодательной техники конструирования норм уголовного закона, качествеиное проведение 

юридических зкспертиз законопроектов и тд). 
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Норма ст. 7 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (далее- УПК Республики 
Беларусь) закрепляет, что задачами уголовного процесса являются защита личности, ее прав и свобод, 

интересов общества и государства путем бЬІстрого и полного расследоваІШЯ преступлений, 

обществеипо опасньІХ деяний невменяемьІХ, изобличения и привлечения куголовной ответственности 

виновньІХ ; обеспечение правильного применения закона с тем, чтобьr каждьІЙ, кто совершил 

преступление , бьrл подвергнут справед;швому наказанюо, и ни один левиновиьІЙ не бьrл привлечен к 

уголовной ответственности и осужден. 

Уголовно-процессуальньІЙ кодекс Российской Федерации рельефно отражает направлениость 

уголовного процесса в ст. 6, вьщеляя в нем две цели. Так, указьшается, что уголовное 

судопроизводство имеет своим назначением: 1) защиту прав и законньrх интересов лиц и организаций, 

потерпевших от преступлений; 2) защиту личности от незаконного и необосноваиного обвинения, 

осуждеІШЯ, ограничеІШЯ ее прав и свобод. 

Вместе с тем последний подход нельзя признать удачньrм. Цели уголовного процесса нельзя 

сводить к защите прав и свобод личности. Основная его задача - обеспечить надлежащую реализацию 

мер уголовной ответственности , и уже как следствие - защиту интересов граждан. Однако и далеко не 

ка:ждое преступление посягает каким-m1бо образом на интересьr конкретного индивида. В связи с зтим 

можно утверждать , ч:то, например, в случае привлечения лица к уголовной ответственности за 

преступление в налоговой сфере защищаются госу дарственнЬІе интересьr. 

С зтой точки зрения более справедmmой является формулировка задач уголовного 

судопроизводства в Уголовно-процессуальном кодексе УкраиньІ, согласно ст. 2 которого, 

«завданнями кримінального судочинства є охорона прав та законних інтересів фізичних і юридичних 

осіб, які беруть в ньому участь, а також швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних та 

забезпечення правильного застосування Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був 

притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний». 

Указаиное подтверждает общепризнанность положения, что решение такой задачи как защита 

прав и свобод граждан является публичньrм (общественньrм) интересом , к достижению которого 
стремятся органьr уголовного преследования и суд. Возникает вопрос, как процесс привлечеІШЯ к 

уголовной ответственности виновпого может реализовьrвать такую задачу как защита прав и законньL-.; 

интересов потерпевшего. 

Представляется, для зтого необходимо , чтобьr потерпевшему бьmа обеспечена возможность 

излагать мнение по вопросам, затрагивающим его интересьr, которое должно учитьmаться органо:ч_ 

ведущим уголовиьІЙ процесс, при принятии решений и, самое главное, при вЬІнесении приговора . 

Действительно, потерпевщий как участник уголовного процесса имеет возможность вьr казать 

свое мнение по вопросам, подлежащим разрешенюо по делу, заявлять ходатайства, участвовать в 

судебном заседании суда первой инстанции, кассационной, надзорной инстанции и при проюво.Jсrве 

по уголовному делу по вновь открьmшимся обстоятельствам, обжаловать приговори т . д . (ст . :о УПГ 

Республики Беларусь). 

Вместе с тем главное, чтобьr мерьІ уголовно-правового воздействия прJ.Ш.ІШаm ь - .' 
законньrх интересов потерпевшего . Однако в силу ст. 62 Уголовного ко.Jекса Pecпyб.'Jillill Бе.: 

(далее - УК Республики Беларусь) мнение потерпевшего учитьmается при вьrn нпп 

только по делам частного обвинеІШЯ . 

0 llerpoвa 0 ., 2008 
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Следует отметить, что главнЬІм образом для лица, пострадавшего от преступления, необходимо 

получить компенсацто причиненного вреда. В настоящее время средством возмещения вреда, 

при~пrненного преступлением, остается гражданский иск В силу принципа лубличности обязанность 

доказьшания характера и размера вреда, причиненного преступлением, возложело на органьr 

уголовного преследования (ст. 89 УПК Республики Беларусь). Тем не менее, его сложно назвать 
зффективньrм средством защитьr прав, нарушенньrх преступлением. Так, в среднем по Республике 

Беларусь судебньши исполнителями взЬІскивается только 42 % от подлежащего взьrсканто по 

приговорам суда имущественного вреда, причиненного преступленнем. 

Изложенное ВЬІше свидетельствует, что траднционное уголовное правосудне лишь косвенно 

защищает права и свободьr граждан. При зтом в ходе привлечения виновньrх к уголовной 

ответственности не всегди удиется обеспечить возмещение причиненного преступлением вреди. 

Вместе с тем новьrй вид реикции общества и госудирстви ни совершенное преступление, так 

назьшаемое «восстановительное правосудие», непосредственной задачей имеет как раз зашиту прав, 

нарушенньІх преступлением. 

Концепция восстановительного правосудня основана на рассмотрении преступления как 

нарушения прав конкретного человека и как нарушения отношений в социальной общности. 

Восстановительньrй подход к рассматренто уголовньІХ дел - меЖдУнародно-правовое требование, 

которьrе следует внедрять в национальную систему юстиции (п. 7 Декларации ООН основньrх 
принципов отправления правосудня для жертв преступлений или злоупотребления властью 1985 года). 

В Республики Беларусь существуют материальньrе и процессуальньrе основания применения 

пtкого порядка риссмотрения споров. Норма ст. 89 УК Республики Беларусь предусматривает 
возможность освобождения обвиияемого от уголовной ответственности в связи с примирением его с 

потерпевшим. Кроме того, ст. ЗО УПК Республики Беларусь определяет порядок прекращения 

уголовного дела при таких обстоятельств:Lх. 

Вместе с тем прекращение уголовньrх дел по данному основанто до сих пор не получило 

риспростринения в си.іlу того . что не существует учреждений, которьrе могли бьr проводить 

примирительньrе процедурь1. А без проведения примирительньrх процедур нельзя говорить о том, что 

цели данной альтернативьr )ТО.1овной ответственности достигнутЬ!. Зто сдерживает суди прокурора в 

применении освобождения юща от уголовной ответственности по основанням ст. 89 УК Республики 
Беларусь. 

Однако следует отметить, что в Бе:шруси в 200З году бьш подготовлен проект Концепции 

ювенальна й юстиции. В соответствии с п. З .2 Концепции принципами ювенальна й юстиции является, 

в том числе и приоритет восстанощrгелного подхода при осуществлении социально

реабилитационной деятельности в отношеюш детей. 

В соответствии с Канцепцией создаются система ювенальньrх судов и при них институт 

социаJrьньІХ работников, которьrе и будут осуществлять функцию посредничества. При . зтом 

региональньrе органьr Комитета по охране детства и прав несовершеннолетних (центрального 

государственного оргина, которьrй, как предполагается, будет определять государственную политику в 

области защитЬІ прав детей) будут реализовьшать реабилитационньrе и примирительно

восстановительньrе программЬІ в отношении несовершеннолетних. 

Таким образом, реализация програ~ІМ восстановительного правосудня в рамках системьІ 

ювенальной юстиции позволит непосредственно обеспечить задачу уголовного процесса - зашиту 

личности, ее прав и свобод. 
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Питання застосування системи покарань, тобто визначеної нормами кримінального права 

узгодженої і впорядкованої закритої множини видів покарань, що є підставою для пеналізації окремих 

злочинів, наразі залишаються малодослідженими в науці кримінального права. Більшість 

криміналістів не надають їм належної уваги, відзначаючи JПІШе, що система покарань є обов'язковою 

для с:уду, що суд не може відступити від неї при призначенні покарання конкретній особі , визнаній 

винною у вчиненні злочину. Проте, на мій погляд, проблема застосування системи покарань 

знаходиться зовсім в іншій площині . 

Дійсно, перелік в1щів покарань , що лежить в основі системи, є обов 'язковим для суду. Однак 

суд, зрештою, використовує статтю 51 КК у досить небагатьох випадках: для з'ясування пом'якшення 
чи посилення кримінальної відповідальності (стаття 5 КК) ; для визначення злочинів невеJПІкої 

тяжкості (частина 2 статті 12); для призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом 

(стаття 69); для визначення остаточного покарання при сучпності злочинів та сукупності вироків 

(статті 70-72); при заміні невідбутої частинн покарання більш м 'яким (стаття 82). Причому, в цих 
випадках суд вш<ористовує не певну системну властивість всього переліку , а тількн порівнює лrісця в 

ньому двох окремо взятих покарань. В інших же випадках суд пов 'язаний не так переліком видів 

покарань, встановленим у статті 51 КК, як санкцією конкретної стаття Особливої частини Кодексу. 
Отож, суд, власне кажучи застосовує не систему покарань, а перелік покарань. 

Системні ж властивості системи покарань застосовує сам законодавець при здійсненні 

пеналізації, тобто при встановленні караності окремих злочинів. При реалізації цього напрямч 

кримінально-правової політшш держави законодавець пов 'язаний тими вимогами, які випливають з 

норм кримінального права України, що визначають саІ11е системні властивості переліч видів 

покарань. Ці вимоги, на лrій погляд, зводяться до нас:тупного. 

Перш за все, законодавець обмежений у виборі видів покарань, що можуть застосовуватися при 

пеналізації злочинів. Однією з властивостей вітчизняної системи покарань, як відомо, є її закритість, 

яка полягає в тому, що перелік видів покарань у чинному кримінальноl\tу законодавстві України є 

вичерпним. Відповідно до статті 51 КК до осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, судом можуть 
бути застосовані дванадцять видів покарань. В цілому , українськнй законодавець намагається 

послідовно дотримуватися цієї вимоги . Разом з тим, в чинному КК міститься один досить серйозний 

відступ від неї, який, на жаль, має системний характер. Мається на увазі передбачена в 53 санкціях 
статей Особливої частини КК конфіскація предметів злочину, знарядь чи засобів вчинення злоч1mу 

або речей здобутих злочинним шляхом, яка в літературі традиційно називається спеціальною 

конфіскацією. Той факт, що вказівка про конфіскацію згаданих предметів поміщується законодавпе:-.1 

до санкцій статей ОсобJПІвої частини кримінального закону серед видів покарань і, що принпипово. 

після слова «карається», дає підстави вважати, що і вона розглядається законодавцем са.,..Іе як вю 

покарання. Більше того , законодавець неодноразово намагається надати спеціальній конфіскапії 

окремих властивостей додаткового покарання. Так, наприклад, в санкціях ч. 2 ст. 216, ч. 2 ст . 2.J.O і ч. 3 
ст. 3631 КК спеціальна конфіскація використовується для посилення покарання за ква.тіфіковані 
склади злочинів, передбачених частинами першими відповідних статей. В інШОі\1)' вІша.n.:у ч. 1 
ст. 244 КК) спеціальній конфіскації надаєтьси властивість фачльтативного додаткового покаран:ня_ 
Проте погодитися з такою позицією законодавця не уявляється за можливе , оскіТhкn вова не 

відповідає нормі кримінального права, що визначає систему покарань як вичерпну Ї.'\: :'Іmожnну . 

© Нономаренко Ю., 2008 
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Крім того, здійснюючи пеналізацію законодавець повинен застосовувати і норми, що 

визначають поділ всіх видів покарань на основні та додаткові. Аналіз санкцій статей Особливої 

частини КК свідчить про те, що законодавець вірно визначає в них статус тих чи інших видів покарань 

як основних або додаткових. В жодному випадку покаранню, яке може бути тільки основним не 

надано значення додаткового , і , навпаки, покаранню, яке може бути тільки додатковим ніколи не 

надається статус основного. Разом з тим, в окреми.х випадках законодавець при конструюванні 

санкцій не враховує принципів поєднання в них основних та додаткових покарань. Відомо, що 

провідну роль в досягненні цілей покарання має відігравати саме основне покарання, а додаткове -
лише сприяє йому, є допоміжним засобом впливу на засудженого. Саме то.му основне покарання має 

бути більш суворого виду, ніж додаткове. Проте, в літературі вже описані випадки коли, законодавець 

поєднує в одній санкції менш суворе за видом основне покарання з більш суворим додатковим. 

Зокрема, непоодинокими є випадки, коли штраф як основне покарання поєднується в санкціях з 

додатковим покаранням у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною 

діяльністю. На мій погляд, необхідно переглянути такого роду санкції шляхом надання в них значення 

основного покарання лозбавленню права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю і, 

відповідно, значення додаткового -штрафу. 

Далі, норми, що визначають сис;тему покарань , обмежують законодавця в можливості 

встановлення окремих видів покарань за окремі види злочинів. Зокрема, в ч. 2 ст. 59 КК передбачено , що 

«конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочиню>, а в ч. 1 ст. 64 
передбачено, що <<Довічне позбавлення волі встановлюється за вчинення особливо тяжких злочинів». 

Однак, обмеження на встановлення додаткового покарання у виді конфіскації майна в деяких випадках 

законодавцем не виконується і це покарання встановлюється в якості обов'язкового додаткового за тяжкі 

або особшшо тяжкі злочини, які не обов'язково є корисливими (наприклад, у санкціях ч. 3 ст. 199, ч. 2 
ст. 201, ст. 257 КК). Очевидно, що в подібних вІшадках законодавець порушує одну з норм, що визначає 

систему покарань, в результаті чого стаття Особливої частини КК вступає в колізію зі статтею Загальної 

частини. Жодних правил про те, яким чином слід долати наявні в ньому колізії, чинний кримінальний 

закон не містить. Очевидно, в таких ситуаціях слід послуговуватися тими загальними правилами, які 

вироблені для таких випадків загdльною теорією права. Одне з них якраз і полягає в тому, що при колізії 

(не конкуренції!) загальної та спеціальної статті перевага має надаватися Clli\1e загальній. У зв'язку з цим 

статті Особливої частини КК, в яких допущена невідповідність закріпленим у Загальній частині 

правила.'\1 пена.,тізації злочинів, в даній частині не повинні застосовуватися. 

Нарешті, нор~ш, що визначають окремі елементи системи покарань, обмежують законодавця у 

визначенні мініма.;ІЬних і :v~аксимальних розмірів покарань при встановленні їх у санкціях статей 

Особливої частини КК. Бі.лшість передбачених чинним КК видів покарань є строковими. Саме тому 

сюсовно них (а також стовно штрафу) в статтях Загальної частини визначаються мінімальні і 

максимальні розміри, в яких ці види покарань можуть передбачатися в санкціях статей Особливої 

частини. Такі обмеження, у бі.1Ьщості випадків не допускають виходу за верхню або нижню межу 

розміру для певного виду покарання. При конструюванні санкцій статей Особливої частини КК 

законодавець намагається не виходити за ~Іінімальні та максимальні межі, встановлені у Загальній 

частині цього Кодексу для певного виду покарання (крім передбачених ч. 3 ст. 53 випадків, коли 

йдеться про максимальну межу штрафу ). Разом з тим, у ще відносно невеликій історії чинності КК 

2001 року був період тривалістю більше , ніж три з половиною роки, коли дана вимога порушувалася. 

Мається на увазі санкція ч. 1 ст. 164 КК, в редакції, яка набула чинності з 1 вересня 2001 р., і 

передбачала покарання у виді виправних робіт на строк до одного року або обмеження волі на той 

самий строк, тобто також на строк до одного року. Цей припис знаходився в очевидній колізії з 

положеннями ч. 2 ст. 61 КК, відповідно до якої обмеження волі встановлюється на строк від одного до 
п'яти років . Слід відзначити, що згодом ця помилка була виправлена: законом України від 3 березня 
2005 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів Україню>, який набув чинності з 1 квітня 
того ж року, максимальний строк обмеження волі у згаданій санкції був збільшений до двох років. 

Говорячи про обмеження мінімальних і максимальних розмірів покарань при встановленні їх у 

санкціях статей Особшшої частини КК не можна не звернути уваги на одну пов'язану з цим проблему 

законодавчої техніки. В цілій низці альтернативних санкцій статей Особливої частини КК 
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законодавець , використовуючи для визначення розміру окремих видів покирання с.lОВОСПОЛJ'Чення «ни 

той самий строю> часто не звертає увагу на те, що мінімальний строк покарання .iLlЯ окремих його 

видів є різюm. Так, наприклад, у санкції ст. 197 КК серед альтернатиВІшх покарань .чістяться вrшравні 

роботи «на строк до двох років» і обмеження волі «на той самий строк». З урахуванюш :-.rіні\fального 

строку виправних робіт, встановленого ч. 1 ст. 57 КК, дане покарання у згаданій санкції передбачене 

на строк від шести місяців до двох років. Отже, якщо обмеження волі передбачене «на той сю-1ий 

строю> , то це формально означає, що воно також встановлене на строк від шести місяців до двох років . 

Разом з тим, відомо , що мінімальний розмір для цього виду покарання - один рік. Саме TOJ\<IY, на мій 

погляд, в ти.х випадках, коли законодавець в альтернативній санкції передбачає такі основні види 

покарання, максимальний розмір яких хоч і встановлюються на однаковому рівні, проте для яких є 

різними мінімальні розміри, використання словосполучення «на той самий строю> є небажаним . І , слід 

відзначити , що в деяких санкціях законодавець саме так і чинить. Наприклад, в санкції ст. 128 КК за 
передбачений нею злочин серед інших встановлені покарання виправних робіт «на строк до двох 

років» і обмеження волі «на строк до двох років». 

Викладене дає висновку про те, що норми кримінального права, які визначають саме системні 

властивості системи покирань, застосовуються законодавцем і визначають його повноваження під час 

здійснення пеналізації злочинів. Отже, ці норми належать саме до тієї групи кримінально-правових 

норм, які звернуті в першу чергу не до суду, а до сюvюго законодавця. 
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ПОЧАТОК ТА ЗАКІНЧЕННЯ ЗАХИСТУ 

В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

В. Попелюшко 
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(Острог, Украіна) 

Упродовж дії чинного нині КПК України тривалий час вважалося, що захист як процесуальна 

функція з 'являється у справі з моменту пред'явлення особі обвинувачення (М.С. Строгович) , бо саме 

обвинувачення викликає захист з боку того , хто обвинувачується у вчиненні злочину 

(Ю.М. Грошевий). Така точка '3Ору на початок захисту у кримінальній справі відповідала закону , 

оскільки особа офіційно набувала це право , а в окремих випадках право на захист за допомогою 

захисника з моменту пред'явлення їй постанови про притягнення як обвинуваченого (ст. ст. 44, 48, 140 
КПК в ред. від 28.12.б0 р.). Розширення права на захист в т. ч . на захисника шляхом розповсюдження 

його на підозрюваного (ст. 4З 1 КПК в ред. від 2З.12 . 9З р.) дап:о підстави визначати захист не тільки 
своєрідною відповіддю на власне обвинувачення, а й на підозру (С.А. Альперт). Тепер же доповнення 

КПК ст.ст. 2367
, 2368 (14.12.200б р.) право на захист отримали особи, щодо яких порушена 

кримінальна справа та особи, інтересів яких стосується порушена кримінальна справа за фактом 

вчинення злочину (ч.ч. 2, З ст. 2Зб7 КПК). Отже, нині можна стверджувати, що поява захисту далеко 
не завжди обумовлюється формальним обвинуваченням (підозрою). Часто-густо він виникає у зв 'язку 

із здійснення..м «кримінального переслідування» , правовим поняттям, відомим кримінально

процесуальній науці, ширшим від поняття обвинувачення та включаючим його (М.О. Чельцов). Це 

поняття широко використовується і в сучасній науковій літературі (М.А. Маркущ І.В. Вернидубов) та 

знайшло закріплення в законодавстві деяких держав, зокрема, в новому КПК Російської Федерації 

(п. 5. ч. З ст. 49 КПК) . 

Так чи інакше, початок кримінального переслідування (обвинувачення), а відгак і початок захисту 

як кримінально-процесуальної функції, нині чітко формалізовані і проявляються в момент: 1) порушення 
кримінальної справи щодо конкретної особи (ч. 2 ст. 2З67 , п. З ч. 1 ст. 251 КПК); 2) порушення 
кримінальної справи за фю-."1'0 1\•І вчинення злочину , якщо порушення справи стосується інтересів певної 

особи (ч. З ст. 2367 КПК); 3) визнання особи підозрюваним (ст. 43 1 КПК); 4) пред 'явлення обвинувачення 
(ст. 140 КПК); 5) при провадженні справи про застосування примусових заходів медичного характеру- з 

моменту встановлення факту наявності в особи душевної хвороби (п. 5 ч. 1 ст. 45 КПК); б) при 

провадженні справи про застосування примусових заходів виховного характеру - з моменту першого 

допиту неповнолітнього або поміщення його до приймальника-розподільника (п. б ч. 1 ст. 45 КПК). 
Тому правило про те , що право на захист забезnечується «nідозрюваному, обвинуваченому і 

nідсудному» (ч. 1 ст. 21 КПК) слід визнати дещо застарілим. 

2. Коли ж закінчується захист у кримінюьній справі? 

Якщо виходити з точки зору генезису , об ' єктивно-причинного зв 'язку , у якому кримінальне 

переслідування (обвинувачення)- причина, а захист- наслідок, то можна дійти висновку , що захист 

закінчується там і тоді, де і коли припиняється кримінальне nереслідування (обвинувачення) .Між тим, 

це далеко не так. 

На стадії порушення кримінальної справи кримінальне переслідування може бути припинене 

прокурором, слідчим, органом дізнання постановою про відмову в порушенні кримінальної справи, 

якщо в результаті перевірки заяви чи повідомлення про злочин з 'ясується відсутність підстав для її 

порушення (ст. б. КПК - ст. 99, 23б 1 КПК). На стадії досудового розслідування кримінальне 
переслідування, а у його складі й обвинувачення часто реалізується з цих же підстав (ч. 1 ст. б КПК), 

за недоведеністю участі обвинуваченого у вчиненні злочину (п. 2 ст. 213 КПК) та закриттям 

крюнінальної справи зі звільненням особи від кримінальної відповідальності з підстав, передбачених 

статтями 7- 111 КПК, 45- 49 КК. 

© llопелюшко 1:3. , 2008 



СЕКЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО, КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІІ 207 

Прокурор в результаті перевірки справи з обвинувальним висновкш1 ~юже відмовитися від 

відкриття державного обвинувачення і закрити справу (п. З ч. 1 ст. 229 КПК). Проте особа 

(запідозрена особа на стадії порушення кримінальної справи, підозрюваний, обвинувачеюrй) вправі 

оскаржити усі наведені рішення органів кримінального переслідування (обвинувачення) , навіть ті, які 

не те що припиняють її кримінальне переслідування, а й реабілітують, наприклад, з мотивів <ш пUстав 

реабілітації (ст. 2З6 1-2З68 КПК). 

Оrже в усіх таких випадках кримінальне переслідування (обвинувачення) припиняється. захист 

же продовжує функпіонувати, оскільки акт оскарження та його відстоювання перед прокурором. 

вищестоящим прокурором чи судом неможливо не віднести до способів захисту, в даному виШІ,JJ\.у до 

способів захисту прав та інтересів, неадекватно поповлених та задоволених припиненням 

кримінального переслідування (обвинувачення) чи побічно ним викликаних. 

Чітке неспівпадання моментів припинення здійснення обвинувальної функпії (1.1. Когутич, 

В.Т. Нор, А.А. Павлишин), закриття обвинувальної діяльності прокурором (О.Р. Михайленко) та 

захисту проявляється при відмові прокурора від підтримання обвинувачення в суді (ч. З ст. 264 КПК). 
В цій ситуації підсудний та його захисник можуть з рішенням прокурора не погодитися і подати 

апеляцію на ухвалу (постанову) суду про закриття кримінальної справи із-за відмови прокурора від 

обвинувачення (ч.ч. 2, 4 ст. 282 КПК) наполягаючи, наприклад на реабілітації шляхом постановлення 

виправдувального вироку. 

З. Аналогічний стан речей має місце й у судових стадіях процесу, оскільки обвинувачення за 

клопоrdННЯМ обвинувача може бути припинено за реабілітуючими, нереабілітуючими або процесуальними 

(нейтральними) підставами при попередньому розгляді справи суддею (ч. 1 ст. 248 КПК), за 

нереабілітуючими та процесуальними- й під час судового розгляду справи (ч. 1 ст. 282 КПК), а сторона 
захисту в усіх цих випадках в повному обсязі або у якійсь частині вправі не погодитися із судовІL'\1 

рішенням та оскаржити його в апеляційному (касаційному) порядку (В.Д. Фінько). 

Все ж найбільш випукло такий стан речей виявляє себе за результатами розгляду кримінальної 

справи по суті, зокрема, при постановленні обвинувального вироку, який за змістом повністю 

співпадає з позицією державного обвинувача в суді. У такому разі функпія обвинувачення 

припиняється одночасно із проголошенням вироку (а не із набранням ним законної сили, як інколи 

вважають В.Т. Маляренко, І.В. Вернидубов), оскільки в рамках інституту апеляції повноважні 

прокурори обмеженні обвинуваченням, що підтримував прокурор, який брав участь у розгляді справи 

судом першої інстанції (п. 8 ч. 1 ст. З48 КПК). 

При розгляді такої справи у вищестоящому суді за скаргою сторони захисту прокурор не 

виконує обвинувальної функції, тому що не те що відсутня, неможлива обвинувальна теза, на 

підтримання якої вона могла б бути спрямована. Він висловлює лише свою думку з приводу вироку 

суДу і не більше того. 
Вирок суду, сформульовані ним фактичні та правові підстави визнання підсудного винним у 

вчиненні злочину та засудЖення навряд чи хто осмілиться називати трансформованим судом у такий 

спосіб державним обвинуваченням, оскільки суд в жодному разі не перебирає на себе функпію 

обвинувачення (як і функпію захисту). Постановлений ним обвинувальний вирок є актом правосу;::(;::(Я. 

Він постановлений безвідносно до обвинувальної позиції прокурора, не від імені обвинува.тrьної юа.:ш. а 

іменем України. У вироку судді викладають свої власні твердЖення про те, в чому конкретно пЬсу.ІюІй 

визнаний винним, про характер вини підсудного і наслідки злочину, його юридичну кваліфікапію . :\ripy 
покарання тощо (Ю.М. Грошевий). Ці твердЖення та рішення суду в цілому або окремі із 1П.ІХ і є 

предметом спростування стороною захисту в апеляції (касаційній скарзі) та у вищестоящом:у cy.IL 

4. Отже, слід констатувати, що захист у кримінальній справі протистоїть не :rшпе пі.:юзрі та 

обвинуваченню, а й визнанню особи винною у вчиненні злочину судом, су дово~ІJ- об грунтуванто 

такого визнання та його наслідкам, другими словами, протистоїть виро~-.·у. ін:ко.ш й 

виправдовувальному, зокрема, в частині мотивів та підстав виправдання (п. 8 ст. З48 КПК). 

Звідси, на відміну від кримінального переслідування (обвинувачення) ,за;акт у крmrінюьному 

судочинстві України має універсальний хараІ-.тер. Він функціонує упродовж усього проВЮh..-ення ~

справі доти, доки у ньому є потреба, доки закон дозволяє підозрювано~fу . обвинувач ному. 
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підсудному, засудженому, виправданому відстоювати свої права та законні інтереси у передбаченому 

кримінально-процесуальному законі порядку, в тому числі проти держави Україна при провадженні 

справи в Європейському суді з прав людини. 

5. Не є винятком тут також діяльність засудженого та його захисника й на стадії виконання 
вироку. Хоча в цій стадії процесу питання по суті справи, тобто про винуватість чи невинуватість 

засудженого не вирішуються, проте ті, що вирішуються, а це в основному питання про покарання, які 

мають суттєве значення для подальшої долі засудженого , потребують участі та процесуальної 

допомоги у їх вирішенні захисника професіонала. Та й закон не пов'язує обов 'язок захисника по 

захисту прав та законних інтересів особи у кримінальному судочинстві і по наданню їй необхідної 

юридичної допомоги із якимись окремими стадіями кримінального судочинства, навпаки (ч. 1 ст. 44, 
ч. 1 ст. 48 КПК). Що ж до стадії виконання вироку, закон прямо приписує, що при вирішенні питань, 
зв 'язаних з виконанням вироку, в судове засідання, як правило , викликається засуджений, а за його 

к~опотанням і за..·шсник (ч. 2 ст. 411 КПК). Змістом роботи зюшсту у цій стадії процесу є питання 
факту та права, сприятливі для засудженого. 

Як висновок. При універсальному характері функції захисту у кримінальному судочинстві, 

початок й виникнення співпадає з моментом появи кримінального переслідування (обвинувачення), 

діє вона в тій чи іншій формі, можна сказати вимушено, до моменту припинення останнього, а в 

подальшому продовжується або закінчується в залежності від розсуду суб 'єктів сторони захисту, у 

першу чергу запідозреного , підозрюваного, обвинуваченого , підсудного, засудженого, виправданого, 

тобто відноситься до сфери диспозитивності захисту. 
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В структурі органів внутрішніх спр<Ш слідчий займає одне з центральних місць. Саме завдяки 

його результативній діяльності зусилля усієї правоохоронної системи перетворюються у якісний 

показник- ·швершення кримінальної справи та направлення її до суду. 

Основна мета у роботі слідчого була і залишається незмінною - за:хист та поновлення 

порушених прав і свобод громадян, безумовне дотримання законності у повсякденній діяльності. Як 

інструмент для її досягнення він використовує норми чинного законодавства. Нажаль, не всі вони 

відповідають сучасним реаліям життя, шо в свою чергу призводить до нарікань на роботу 

правоохоронців з боку громадян. 

На окрему увагу заслуговує пошук шляхів вирішення проблеми, яка в даний час стоїть досить 

гостро і пов'язана з вирішенням питання про порушення крим:інальної справи за фактом вчинення 

особою крадіжки. 

Охорона приватної власності, її захист від злочинних, особливо корисливих, посягань являється 

одним із найважливіших завдань судів України. Проте аналіз практики застосування законодавства у 

справах про злочини проти власності свідчить, що не завжди принцип невідворотності 

відповідальності забезпечується. 

Приводи і підстави для порушення кримінальної справи зазначені у ст. 94 КПК України, де 
вказується вичерпний перелік джерел, з яких слідчий отримує дані про вчинені чи підготовлювані 

злочини. Порушення кримінальної справи можливе лише у випадку наявності достатніх даних, які 

вказують на наявність ознак злочину. Коли такої інформації мало (чи вона має сумнівний характер) , то 

до порушення кримінальної справи проводять дослідчу перевірку, яка дає можливість зібрати достатні 

дані про наявність у події цих ознак. 

Розмір суми крадіжки чужого майна, до якої вона розгЛЯдається не як злочин, а як 

адміністративне правопорушення, відповідно до ст. 51 КУпАП становить три неоподатковувані 
мінімуми доходів громадян. 

Відповідно доп. 22.5 ст. 22 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" встановлено . 

що для норм адміністративного та кримінального законод<Шства у частині кваліфікації злочинів чл 

правопорушень сума неоподаткованого мінімуІ.Vrу встановлюється на рівні податкової соціа.,Тhної 

пільги, яка в 2007 р. становить 200 гривень. 

Отже, кваліфікувати дії за ст. 185 КК України як крадіжку чужого майна та мати підстави .:r:ІЯ 

порушення кримінальної справи можна лише в тol'vry випадку, коли сума нанесеного збип:у бу..:rе 

перевищувати 600 грн. 

Якщо ж сума завданих крадіжкою збитків менша - у порушенні кримінаоТhНої прав:п: 

відмовляють, а до адJVrіністративної відповідальності можуть притягнути лише в тому випал·у. якш:о 

буде встановлена особа. Навіть якщо особа злочинця буде встановлена (чи він буде спіfuтв:n:й ·ва 

гарячому"), адміністративне покарання не забезпечує відшкодування завданих ним збитків . 

Норма закону , що призвела до таких наслідків, була запроваджена з \Іетою rум.ані 

законодавства і ставила за мету зменшити кількість осіб, які отримували су .:uшість за 

проступки. Однак, як бачимо зараз, законослухняні rромадяни стали заручиика\rn Пікото ·~~· і 

не можуть на належному рівні відстояти свої інтереси. 

~ Пряхін Є, 2008 
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Крім того, ця сума повинна бути підтвердженою документально, а не на словах, тому при 

збиранні матеріалів дослідчої перевірки основним стає питання визначення реальної вартості 

викраденого майна . Принцип визничення реальної суми зuвданих збитків становить ~ш не 

найголовнішу проблему в цьому випадку . З цією метою потрібно в законному порядку отримати 

довідку про вартість майна, що інколи вкрай важко зробити (експертиза не може бути призначена, 

оскільки не порушена кримінальна справа). 

В деяких випадках, наприклад при вирішенні питання про вартість золотих виробів, що стали 

предметом крадіжки , утворюється замкнуте коло. Щоб порушити кримінальну справу , потрібно взяти 

довідку з установи, де роблять дослідження виробу. Однак, таку довідку можуть видати, якщо 

проплачено кошти за проведену роботу. А оплатити її слідчий не має можливості, оскільки не 

порушена кримінальна спрuви . На практиці трапляється в1шадки коли сама особа, проти якої вчинено 

злочин, платить гроші за отримання такої довідки, маючи надію в подальшому отримати компенсацію 

в су довОl\11}' порядку. 

Цікавою з цього приводу є думка А. Толопіла, який зазначає, що основним чинником, що 

здатний затримати вал злочинів такого роду, могло б стати підкріплене практикою усвідомлення 

потенційним крадієм того , що за протиправне діяння він буде покараний. Так як один з виходів 

вирішення питання про відшкодування потерпілому завданих збитків - добровільне примирення 

шляхом відшкодування завданої шкоди. 

З метою усунення вказаної проблеми слід внести зміни до діючого зю<онодuвстви. В першу 

чергу слід відійти від обрахування завданої злочином шкоди виходячи з розміру соціальної пільги, u 
суму, з якої крадіжка вважатиметься дрібною, змінити з трьох на п 'ятнадцять неоподаткованих 

мінімумів доходів громадян (255 грн. ). 

При визначенні вартості впкраденої речі потрібно брати не її вартість на день викрадення, а 

вартість такої нової речі , що в певних випадках вирішить питання про порушення кримінальної спрuви 

і слугуватиме пересторогою для можливих крадіїв (буде легше отримати довідку про ринкову 

вартість). 

Однак в деяких випадках від проведення досліджень з приводу вартості викраденої речі не 

обійтися. Оскільки захист порушених прuв і свобод громадян відносить до одного з головних зuвдинь 

держиви, то о плити їх проведення повинна здійснюватися з держмного фонду, а в подальшому 

стягувати цю суму з винуватця (і у в1mадку притягнення до адміністративної відповідальності, і у 

випадку притягнення до кримінштьної) . Це в свою чергу змусить правоохоронні органи активніше 

проводити роботу шодо пошуки осіб , які вчинили протипривне діяння. 
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У Конституції України, ст. З, проголошена - людина його жиrтя і здоров'я, честь і воля, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвишою соціальною цінністю . Любою законослухняна 

людина вправі думати, що з метою реалізації даної, мабуть, найважтmішої конституційної норми, 

державою повинний бути вироблений визначений кримінально-правовий механізм, що захитає й 

охороняє життя і здоров ' я ЛЮДІІНИ від зазіхань, під страхом суворого покарання. 

Розбудова правової держави в Україні висуває на перший план завдання створення ефективного 

механізму протидії злочинності. Лише ефеь."Тивне та повне розкриття й розслідування злочинів, ужиття 

заходів по усуненню причин та умов, що сприяють їхньому вчиненню, забезпечить реалізацію 

принципів законності та невідворотності кримінальної відповідальності й, одночасно, неухильне 

дотримання прав та законних інтересів особи . Звернутися до теми, винесеної в заголовок цієї статті, 

нас спонукав незадовільний сучасний стан розкриття злочинів, у тому числі й найбільш небезпечних і 

резонансних, які посягають на життя та здоров'я людини, саме рожрштя та розслідування умисних 

вбивств на початковому етапі. 

В умовах криміналізації суспільства і якісних змін у характеристиці злочинності, актуальною 

стає проблема- наукового забезпечення діяльності правоохоронних органів, обrрунтування прийомів 

та засобів боротьби зі злочинністю, що використовуються на практиці. 

Разом із тим, не зважаючи на регулярні відомчі та міжвідомчі обговорення, наявність у 

правоохоронних органах певної інструктнвно-методичної літератури та відповідних нормативних доку

ментів із цього питання, проблема початкового етапу розкриття та розслідування злочинів залишається 

актуальною. В юридичній теорії також неодноразово ставилось питання стосовно необхідності серйоз

ного вивчення методологічної (гносеологічної) сутності діяльності з розкриття та розслідування злочинів 

для її раціоналізації й підвищення ефективності, розширення та поглиблення пізнавальної можливості . 

Тому, з метою подальшої оптимізації цього процесу, трохи виходячи за формат наукової статті, 

ми спробували алгоритмізувати викладення матеріалу, з тим, аби наблизити його до сприйняття 

праь."Тичних працівників. 

Для цього потрібно визначитись з теоретичних концепцій з цього питання. Характеризуючи в 

.цілому проблему розкриття та розслідування злочинів, а са..м:е умисних вбивств, слід зазначити, шо 

навіть її термінологічні визначення носять дискусійний характер. Зокрема, на сьогоднішній день 

юридична наука не прийшла до єдиного загальновизнаного та прийнятного висновку щодо юридичної 

природи, процесуальної сутності такого кримінально-процесуального інституту, як розкриття злочину . 

не визначила єдиних підходів у розумінні пізнавальних засобів розкриття злочину , прав ІСІ: 

допустимості їхнього використання в кримінальному процесі. Зважаючи на провідне місце поняпя 

"розкриття злочину" в системі категорій не тільки теорії кримінального процесу , але й цілого ря.::rу 

суміжних наук, таку неоднозначність у його тлумаченні навряд чи можна визнати виправданою . 

Такий стан справ породжує цілий ряд негативних факторів у діяльності по боротьбі зі 

злочинністю: відсутність єдиного законодавчого критерію діяльності органів досудового с:rі.:rСТЕЗ й 

дізнання, невизначеність у вирішенні окремих процесуальних та організаційно-тапІІЧНІІХ питань.. 

необ'єктивність в оцінці діяльності правоохоронних органів, наявність додатковrІХ перепон у 

підвищенні ефективності взаємодії учасників розслідування. 

На підставі зазначеного можна зробити попередній висновок про те, що поняття 'розкр -і 

"розслідування", відносно проблеми боротьби зі злочинністю, є центральними в юрп.:шч:н:ій в.аупі 

практиці, не зважаючи на неоднозначне їхнє тлумачення. 

" Саінчин 0., 2008 
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Збірник статей міжнародної науково-практичної конференuд; присвяченої пам 'яті професора ПО. Недбайла 
~~~-~~ 

Що значить розкрити вбивство, тобто коли, за яких обставин слід уважати подію встановленою, 

а виявлену особу викритою? Одні вчені вважають злочин розкритими, коли оперативно-розшуковими 

засобами встановлена особа й зібрані докази, достатні для порушення кримінальної справи. Таке 

поняття розкриття називають оперативии.м. 

Інші розкриття пов 'язують з етапами розслідування. Так, на думку одних авторів, злочин 

уважається розкритим, якщо досліджені всі обставини, що входять у предмет доказуванюr, достатні 

для пред'явлення обвинувачення (О.М. Васильєв, А.К. Гаврилов, І.Ф. Герасимов, СЛ. Мітричев, 

О.І. Михайлов, Л.О. Сергєєв, В .Е. Сидоров). Другі - коли доказаність вчинення злочину певними 

особами відображена в обвинува.-тьномv висновку та рішенні прокурора щодо направлення справи до 

суду (Г.О. Олександров, О.М . Донцов. С.П. Остроумов, С.І. Панченко, В.Г. Танасевич) . Деякі вчені 

момент розкриття переносять на закінчення судового розгляду, уважаючи розкритим злочин тільки 

після виголошення судом вироку й вступу його в законну силу (І.Ф. Головченко, ПЛ. Михайленко). 

Загалом остання позиція на.'1 уважається більш правильною, оскільки тільки суд остаточно вирішує, 

чи винна людина, що за.lУчена як обвинувачений на попередньому слідстві. Окреслені три погляди на 

поняття розкриття називають кри.иіиальио-процесуальии.м. Загальне, що їх об'єднує - це факт 

установлення особи з.точшшя й події злочину. Відмінність -у рівні доказаності цих обставин. 

Але са.м пі.:ІЩ не продуктивний, тому що ставить задачу дати універсальне (єдине) поняття 

розкриття з:ючину . Узагалнюючи, можна сказати, що на досудовому слідстві, у процесі розкриття 

злочину, приймають участь дві категорії осіб: оперативний працівник і слідчий. Вони відрізЮІЮться 

правовІL\t статусо~r і функціональними обов 'язками, пізнавальними можливостями, обсягом та 

кількістю інфор~rаuії. якою оперують, особливостями оцінки отриманих результатів тощо. Тобто вони 

забезпечують два ві.:щосно самостійних виду діяльності: оперативно-розшукову та слідчу. 

Виходячи вже із цього цілком зрозуміло , що мають бути принаймі два рівня розгляду поняття 

розкриття з.точлну . не торкаючись третього- судового рівня розгляду . 

To11ry існує й кри.ніиа.1істичие поняття розкриття злочину. Воно не пов'язане зі стадіями 
кримінального процесу . Розь.-риття , з одного боку, розуміють як діяльність органів дізнання й 

попереднього слідства по збиранню й дослідженню доказової інформації стосовно обставин події 

злочину і його суб'єкгів. З іншого боку, як результат діяльності , тобто сукупність інформації, 

зібраної на певний момент розс;rідування. 

Між тим, у юридичній .lітературі й практиці існує й застосовується ще одне поняття -
"розслідування" злочину , тому постає rmтання співвідношення понять "розкриття" і розслідування", 

їхнього змістовного розуміння та субординації. 

Професор І.М. Лузгін свого часу так пропонував визначити ці поняття. Розкриття зло•шну -
характеризує відношення до фаюу злочину: відомий цей факт- розкриго його, не відомий- не розкрито. 

Розслідування злочину, на його думку - характеризує юридичну діяльність, що забезпечує розкриття 
зло•шну й доказування у встановленому порядь.·у його обставин для прийняття відповідного рішення. 

Розкриття злочину в такому розумінні яв.тяє собою слідчу ситуацію, що виникає, наприклад, під 

час затримання злочинця на місці пригоди (з речовими доказами), у разі з'явлення злочинця з каяттям, 

коли особа затримана, але не всі обставини справи ще досліджені. Ці факти більш відомі у випадках 

скоєння умисних вбивств. 

Тому в криміналістичному значенні розкриття злочину може бути здійснене на різних етапах 

розслідування, оскільки воно досягається на попередньому (досудовому) слідстві, є попереднім 

рішенням задачі розкриття злочину й викриття винного органом попереднього (досудового) слідства 

(І.Ф . Герасимов, В.Г. Танасевич). 

Таким чииом, криміналістичне поняття розкриття (розслідування) злочину як певного 

виду (різновиду) юридичної діяльності визначається як комплекс слідчих дій, оперативних і 

організаційних заходів, здійсиюваиих із метою повного розкриття злочинів, викриття вІшиих та 

забезпечеиия умов правильного застосувания закоиу (ст. 2 КПК України). 
Зміст діяльності з розкриття умисних вбивств включає наступні відмінні елементи: 

а) невідкладне провадження слідчих дій і оперативно-розшукових заходів; б) широке використання в 

цій діяльності інформації, що отримується на місці пригоди від людей і речей ; в) концентрування і 
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координувюmя си,1 і засобів для швидкого розкриття злочинів за "гарячими слідами"; г) широке 

використання сил і засобів підрозділів карного розшуку, патрульно-постової служби і ДАІ; 

д) централізація управління силами і засобами в одних руках; є) широке використання допомоги 

державних установ , організацій і громадськості. 

Крім цього розкриття злочинів за "гарячими слідами" слід розглядати як діяльність органів 

дізнання й попереднього слідства, відмінну від звичайної слідчої діяльності , тобто розслідування з 

використанням таких джерел інформації, застосуванням таких прийомів її здобуття, які призводять до 

швидкого й повного розкриття злочинів і викритrя винуватця. 

Тому поняття "розкриття умисних вбивств за "гарячими слідами" можна охарактеризувати: по

перше, як організацію діяльності по забезпеченюо встановлення за короткий час події злочину та 

винних у його скоєнні осіб на основі безперервного здійснення розшукових за,ходів, комплексного 

використання відповідних сил і засобів ; по-друге , як досягнення мети (результату) , або створення 

необхідних передумов для цього , шо визначається функціональними обов'язками відповідної служби. 

Розкритrя умисних вбивств за "гарячими слідами" - це умовне поняття в слідчій і оперативно

розшуковій діяльності, пов 'язане з обов 'язковим викорисrсrnням так званих "гарячих слідів". В іншому 

випадь.'У, коли не використовуються такі сліди, розслідування й розкриття злочину будуть звичайними . 

"Гарячі сліди" - це часова (минуща) характеристика, вона означає якийсь відрізок часу, 

протягом якого можна використати сліди, і отри_;wувати ефективні результати. Саме в цей період сліди 

мають найбільшу інформативність, а отже, і значущістю для розкриття злочинів. Після закінчення 

такого часу сліди "остигають (холонуть)", кількість інформації, шо ними відображується, зменшується 

або втрачаються її якісні властивості, а іноді вона зникає взагалі. Хоч такі сліди в подальшому й 

використовуються для отримання доказової інформації, але процес розслідування в цьому випадку 

вже не носить назви розкритrя за "гарячими слідами" . 

В історичному аспекті поняття "гарячі сліди" виникло в середні віки в період становлення й 

розвитку розшукового процесу, коли основною формою розкриття злочину використовувався розшук, 

"гоніння по сліду", тобто негайний збір поголосу щодо "лихих людей (лиходіїв)" (за сучасною 

термінологією - збір інформації стосовно підозрюваних за місцем їхнього проживання). 

Пізніше всякі дії, що розпочаті негайно після виявлення злочину й спрямовані на його 

розкриття шляхом використання матеріальних слідів, що збереглися та ідеальних слідів у пам 'яті 

свідків-очевидців, стали називати розкритrям злочину за "гарячими слідами". 

.. 

Поняття "гарячі сліди" характеризує принаймні дві обставини: 

час, що пройшов із моменту утворення слідів до моменту їхнього виявлення з метою 

розкритrязлочину; 

відрізок часу, протягом якого можна найбільш ефективно використати "гарячі сліди" в 

розслідуванні. 

За змістом поняття "гарячі сліди" включає матеріальні й ідеальні відображення, що містяться в 

матеріальних джерелах (речах) і у свідомості (пам 'яті) людьми. У першому випадку це с:rі.:ш

відображення, сліди-предмети й сліди-речовини (засоби вчинення злочину, сліди рук, ніг, знаря.:rь 

зламу , мікросліди, сліди запаху). У другому - уявні образи, збережені в па.м'яті обвинуваченого. 

потерпілого й свідка-очевидця . 

Оскільки термін "гарячі сліди" умовний, були зроблені спроби замінити його , напрак:та1. 

замість "гарячі сліди" ввести поняття "свіжі сліди". Однак і це поняття однозначно не вюначас який 

слід уважати "свіжим" , а який "несвіжим". Ця проблема багатогранна й пов ' язана з устаноюеННЯУ 

терміну зберігання слідів і відображеної в них інформації, а названі обставини затrежать ві:І бататьох 

чинників: виду відображення, фізичних властивостей матеріальних об' єктів, шо бер:>ть уча....r-ть у 

відображенні, подальших умов, пов'язаних зі зберіганням, виявленНЮУr і фіксацією . 

Так, наприклад, слід пальця на доброму папері може бути "старим" (за часюr утворення). ar 
втратити своєї інформаційної значущості. Його й після десяти років чожна виявитn розчююv 
піпгідріпа або радіографічним методом. Навпаки, такий же слід пальця на поrdНо прок.RЄНоУу 

вже через чотири години стає непр1щатним, втрачає свою інфор:. rативн:ість. :хоч його. За часОм 
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утворення, треба вважати "свіжим". У криміналістиці проблема збереження інформаційної цінності 

слідів досить складна, вона пов 'язана з установленням відносно кожного виду об'єкта його 

індивідуального періоду , тобто часу , протягом якого предмет залишається тим, чим він є, що дозволяє 

проводити його ототожнення. Отже, поняття, що пропонується, не задовольняє всім вимогам. Тому 

доцільніше зберегти стару назву "гарячі сліди", однак, оскільки цей термін умовний, то його завжди 

потрібно вміщувати в лапки, як це бу ло в перших роботах і підручниках криміналістики. 

Розкриття умисних вбивств за "гарячими слідами" - це діяльність органу дізнання або 

попереднього слідства на початковій стадії розслідування, відразу після виявлення ознак події 

злочину. Вона протікає в особ:швих кримінально-процесуальних умовах, для неї характерне широке 

використання оперативно-розшукових засобів виявлення, закріплення й збереження джерел доказової 

інформації. Ця діяльність ностпь ЯС1.1JаБО виражений пошуково-розшуковий напрям. Перш ніж 

установити ознаки злочину , LX необхідно розшукати. 

Розкриття злочину за "гарячи~ш слідами" характеризує особливий рівень організації роботи на 

початковому еташ розс.-rЦування. том:у його припустимо розглядати як самостійну організаційну 

форму діядьності , яка характеризується наступним: фактором часу, який означає швидкість 

реагування, почннаючи ві.J: ~10~1енту отримання повідомлення щодо злочину. Швидкість реагування, 

оперативність (неві:гк:та.::mість) означає: 1) виявлення такої інформації, негайне використання якої 

дозволить акт1mно вести роботу з виявлення осіб, що скоїли злочин; 2) своєчасно вибрати та 
використати ві.:rпові.:rні засоби і ~rетоди; нале;жною організацією роботи різних служб органів 

внутрішніх справ (чергової частнни, кримінального розшуку, дільничних, слідчих) ; високим рівнем 

професіfrnої грюютності с~-шйстерності) працівників цих служб, сумлінним виконанням ними своїх 

службових обов· язків: безперервністю роботи по збору та використанюо інформації; 

наступапьністю - ініціативністю та інтенсивністю провадження слідчих дій і оперативно

розшукових заходів: ко.нп_1ексністю - використанням усіх наявних можливостей; маневреністю -
використання..11.І си..-т і засобів ефективних у конкретній ситуації т<І негайна їхня ЗfuVІіна інпшми в разі 

змін умов. 

Отже, криміна.-rістІІЧНа сутність розкриття злочинів за "гарячими слідами" полягає в 

найскорішому збиранні інфор'І'rації і її негайному використанні з метою встановлення події зло~шну й 

осіб, ЩО ЙОГО СКОЇЮІ. 
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Kazdy z паs przyпajmпiej raz w Z)'ciu spotkal si~ ze zdarzeпiem, jakimjest wypadek drogowy- b~dq_c 

jego uczestпikiem albo tylko obserwatorem. Jest to zjawisko па ty1e powszec1шe, ze warto Ьу sir;: bylo mп 
b1izej przyjrzec. Liczba wypadk6w піе tylko піе ma1eje, ale systematyczпie rosпie, staj&c si~ jedщ z 
wi~kszycl1 p1ag spoleczпyc11. Wply~·a па to przede wszystkim szybki і ci&gly wzrost 1iczby pojazd6w па 
пaszyc1l drogach. 

\Varto przyjrzec si~ statystykom: w 1995 r. bylo w Po1sce 36.100 wypadk6w (w tym 4.688 zabitych і 
42.290 rаппусh), ajuz w 1990 r.- 50432 (7.333 zabitych і 5.9611 rаппусh), пatorпiast w 1997 r. zaпotowaпo 
пajwi~ksz& ich liczb~t- Ьо az 66.586 (7.090 і 83.162). Со prawda w ciцgu ostatпich ki1ku 1at пast(lpil spadek 
1iczby vvypadkбw, przykladowo vv ubieglym 2004 r. bylo ich "tylko" 51.069 (5.712 і 64.661), а w 2006 r.-
46.876 (5243 і 59123). Wydaje si~ jednak, ze ta teпdeпcja піе utrzyma si~ zbyt dlugo. 

Warto Ьу takze przytoczyc udzial cudzoziemc6w w wypadkach drogo;vych na tereпie Po1ski. W 2006 
roku cudzoziemcy przyczyпili si~t do powstaпia 292 'vypadk6w drogowych, vv kt6rych zgin~ly 63 osoby, а 
425 zostalo ram1ych. Najwi~cej wypadk6w drogo\vyc11 spowodowali kientj(lcy pojazdarпi, b~d&cy 
obywate1arпi takich pailst\v jak: Niemcy (114 wypadkбvv- 44,4%), Ukraiпa (94 wypadki- 36,6%), Litwa (80 
wypadki- 31,1%). Моzпа to 'vytlumaczyc tym, ze Polska z mcji S\vego polozeпiajest krajem traпzytowym і 
zdecydowaпie naj\vir;:kszy odsetek cudzoziemcбvv wjeZdzaj&cych і przejezdzajq_cych przez nasz kraj to 
obywate1e pailst'v oscie1111ych; szczeg61пie z lіпіі wschбd- zachбd. 

Na1eZ)' zazпaczyc, ze jes1i cudzozierпiec spowoduje taki wypadek, to zgodпie z art. 5 Kodeksu 
kamego z б czenvca 1997 r. (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.), ропіеsіе odpowiedzialnosc kamq_ na gшпсіе 
prawa po1skiego. Zasada terytoria1пosci, wyrazoпa we wspomпiaпym art. 5 k.k. , oznacza bo,viem stosowaпie 
пstawy po1skiej do spmwcy, kt6ry popelпil czyn zabroпiony na terytoriпm Rzeczypospo1it~i Po1skiej, chyba 
ze пmowa rпi~tdzynarodowa, kt6rej Rzeczpospo1ita jest stroщ staпowi inaczej. Obowi&zпje со pmvvda 
Koпwencja haska о pmwie wlasci,vym d1a wypadk6\v drogowych z 4 maja 1971 r., ale dotyczy ona ty1ko 
pozaшnowпej odpowiedzialпosci cywilпej , а tematem pracy jest przeciez odpowiedzialнosc kama. 

Przest~tpstwo wypadku drogowego uregu1owaпe jest w art. 177 k.k. Wypadkiem jest zdarzeпie 
odp<)wiadajq_ce cechom zawartym w tym przepisie. Zatem ;vypadkiem drogovvym jest zdarzeпie majq_ce 
rпiejsce \V шchu drogovvym, wyпikle z naщszeпia chociazby піешnуs1піе zasad bezpieczeri.stwa 
obowi&zнjq_cycl1 w tym шсhп, kt6rego skutkiem sq_ пieumys1пie sp0'1'10dowaпe obmzeпia ciala, powodujqce 
пamszeпie czy1111osci пarzqdu ciala 1ub rozstr6j zdro\via, trwajqce dluzej піz 7 dпі albo smierc czlovvieka lub 
ci~zki uszczerbek na jego zdrowiu. 

Przest~tpstwo z art. 177 ша charakter пieuшys1ny, а vvi~c c11arakterystyczue jest d1a піеgо пieostrome 

zachovvaпie si~ sprюvcy: "naшszajqc, chociazby пieumys1нie zasady bezpieczeri.stwa \V шchu" . Zasady 
bezpieczeri.stwa to reguly okres1one w przepisach drogo;vych і ніеріsапе reguly ~'Yпikajqce z istoty шchu 

drogowego і iпterpretacji przepis6w. Do пajistotпiejszych zasad doktryпa і orzeczнictwo zalicza zasadt; 
ostrozпego і rozwamego prowadzeпia pojazd6w - w tym pr~dkosci bezpieczпej oraz zasad~t ograпiczonego 
zaufaпia do il1Пych пczestнik6w шchu. Przez pr~tdkosc bezpieczщ пale;Zy rozпrпiec taka pr~dko sc. h."t6ra 
pozwa1a па рапо;vапіе nad pojazdem і zatrzyшaпie si~ przed ewentua1щ przeszkodq, z jaka za" sze tтzeba si_ 
1iczy6 (por. art. 19 Ustawy z 20 czerwca 1997 r.- Prюvo о шс1ш drogo'l'ryш (Dz. U. Nr 98, poz. 60_ z zm. ). 

Jes1i zas c1юdzi о zasad~ ograпiczoпego zaufaпia, to wymaga опа, аЬу kierowca Ьасzніе obsem·o"·al drog~ і 
i1111ych uczestпik6w шсhп, przewidujqc moz1iwosc ich пiepmwidlowego zachowaпia si~t і " laS.cffi·<t na nie 
reakcj~ (por. art. 4 Р. о r. d.). 

«:> Rafal Sulej, 2008 
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Podшiotem wyst~pku spowodovvania wypadku drogowego пюzе Ьус jedynie нczestпik mchu, kt6rego 
dotyczy obowi'lczek przestrzegania zasad bezpieczerist\va, а wi~c kieщjqcy pojazdem mechaniczпym, pieszy, 
rowerzysta, osoba prowadщca kо1ншп~ pieszych. 

Przest~pstwo spowodowania wypadku drogowego шоzе Ьус popelnioпe піе tylko па drodze 
рнЬ1ісzпеj , а1е tez " ' rniejscн gdzie faktycznie odby"'a si~ mch pojazd6w.(zob. wyrok Sadu Najvvy:Zszego z 
5 gmdnia 1995 r. (WR 286/95, OSNКW 1996, Nr 3-4, poz. 18). 

Przest~pstwo to ша charakter шateria І пу , przy сzуш "" za1ezпosci od skutk6w rozr6zпia si~ sredпi і 

ci~zki wypadek. Sredni charakteryZllje si~ пast~pstwami \V postaci sredпich obrazeri ciala, tj. spowodovvaniu 
пaruszeпia czyruю5ci паrщdн ciala 1нЬ rozstrojн zdrowia mvajqcego dluzej niz 7 dпі (art. 177 § 1 w ru' . z 
art. 157 § 1). Natoшiast ci~zkiш ' vypadkiem mozemy пazwac taki, kt6rego skнtkieшjest sшierc albo ci~Zki 
нszczerbek па zdrowiн (art. 177 § 2 \V Z" ' · z art. 156 § 1). 

Ci~zkim uszczerbkiem па zdro,viн zgodnie z art. 156 § 1 jest uszczerbek "" postaci: 

- pozbavvieпia czlowieka vvzrokн, sh1chн, mowy, zdo1пosci plodzenia; 

- i1111ego ci~zkiego kalect\va, ci~zkiej choroby піен1есzаlпеj lub dlugotrwalej choroby realпie 

zagrazajцcej :Zyciu, trwalej clюroby psychiczпej, calko"'itej 1ub zпaczпej tnvalej пiezdolпosci do 
pracy w zawodzie 1ub tnvalego, istotпego zeszpeceпia lнЬ zпieksztalcenia ciala. 

Skнtki te шaj<t zпaczenie dla odpowiedzialпosci kamej ty1ko vvtedy, gdy ропіоs1а je itma osoba, а піе 
sam spravvca. 

W zalezпosci od rodzaju wywolaпyc11 пast~pstw r6zпy jest tez "'Ушіаr kary. Spravvca sredпiego 
wypadkн drogo'~'ego pod1ega karze pozbawieпia wolпosci od 1 miesiцca do 3 1at. , пatoшiast za 
spowodo\vanie ci~Zkiego wypadku grozi kara pozbawienia wolпosci od 6 шіеsі~су do 8 1at. 

Przest~pstwo spowodowaпia wypadkн drogowego scigaпe jest z urz~du, а па \Vпiosek tylko wtedy, 
jezeli pokrzywdzoпymjest wylцczпie osoba пajblizsza dla spravvcy (art. 115 § 11 k.k.). 

Sq jedпak sytнacje, gdy пast~pstwem "'J'padku jest пamszeпie czy1111osci пarzqdн ciala 1нЬ rozstr6j 
zdrowia trwajqcy піе dluzej піz 7 dпі. Okresla si~ je jako tzw. lekki wypadek. Wi~kszosc doktryпy 

kwa1ifikuje takie zdarzeпie jako wykroczeпie z art. 86 § 1 Kodeksu wykroczeri z 20 maja 1971 r. (Dz. U. 
Nr 12, poz. 114 ze zm.) . 

W art. 178 § 1 prze\\riduje si~ zaostrzeпie ustavvowego wymiaru katy za przest~pstwo spowodowania 
wypadku drogo\vego \vobec spra,vcy, kt6ry popelnil to przest~pstwo b~d<tc "" staпie пietrzezwosci lub pod 
wply"'em srodka odurzaj'lcego lub zbiegl z miejsca zdarzeпia. W takich przypadkach S<ld orzeka ka~ 
pozbawieпia "'olпosci prze\Yidziaп<t za to przest~pshvo w wysokosci od do1пej granicy нstawowego 
zagrozenia zwi~kszoпego о polo'v~ do g6mej graпicy tego zagrozeпia ru'i~kszoпego о polovv~. 

Poj~cie staпu пietrzeiwosci zdefiпio\Yaпo " ' art. 115 § 16 k.k. Zachodzi оп wtedy, gdy: 

- zawartosc alkoholu \ve knvi przekracza 0,5 protnila albo pro\vadzi do st~zeпia przekraczaj'lcego t~ 
wartosc 

- lub za\\'artosc alkoholн w 1 dш3 \Yydyclшпego po\vietrza przekracza 0,25 ш:iligrama а1Ьо prowadzi 
do st~zeпia przekraczajqcego t~ \vartosc. 

Poj~cie srodka odнrzaj'lcego zostalo natoшiast zdefiniovvaпe w art. 6 pkt 2 Ustawy z 24 kwietnia 1997 
r. о przeci\vdzialaniu пarkomaпii (Dz. U. Nr 75, poz. 468). Jest пiqkazda sнbstaпcja pochodzeпia пaturalпego 
1ub syпtetyczпego, dzialajClCa па OSrodkowy uklad Пef\VO\\'Y, okreslona W "'Ykazie srodk6vV odurzajqcych, 
staпowi'lccym zalqczпik do tej ustawy. 

Zbiegni~cie z пliejsca zdarzenia та Iniejsce vVO\VC7.дs, gdy sprawca oddala si~ z шiejsca vv)'padku w 
zamiarze нпiktli~cia odpowiedzialпosci, w szczeg61nosci uпieшozli\vieпia 1нЬ utmdnienia нstaleпia jego 
tozsamosci, okoliczпosci zdarzeпia і stanu пietrze:l\vosci lнЬ stanu pod \vply,vem srodka odнrzajqcego . (zob. 
wyrok SCldн Najwyzszego z 15 marca 2001 r.- ІІІ ККN 492/99, OSNКW 2001, Nr 7-8, poz. 52). 

Ze wzgl~du па obsenvowaпy od lat powazпy wzrost zagrozeпia bezpieczeristwa mchн ze stroпy 

nietrze:l\vych kierowc6w, wprowadzoпo art. 178а, kt6ry kryшiпaliZl!je jako wyst~pek prowadzeпie pojazdu w 
stanie пietrzeiwosci lнЬ pod wplyweш srodka odнrzaj'lcego. 

Skazanie sprawcy "'Ypadku drogowego l'lcczy si~ z kшlieczпosci<t 1нЬ moz1i"'·osci<t orzeczenia srodka 
kamego w postaci zakazн prowadzetlia pojazd6\v шecl1aniczпych. 
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S<td шоzе orzec zakaz prщvadzenia pojazd6w okreslonego rodzaju w razie skazania osoby 
uczestnicщcej \V ruclш za przest~pstwo spowodo\vania wypadku drogowego, w szczeg6lnosci, jezeli z 
okolicznosci popelnionego przest~pstwa wynika, ze prowadzenie pojazdu przez t~ osob~ zagraza 
bezpieczenst;vu ;v komunikacji (art. 42 § 1 k.k.). 

Si~cd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazd6w mechanicznych albo pojazd6w mechanicznych 
okreslonego rodzцju, jezeli sprawca w czasie popelnienia przest~pstwa >vymienionego w § 1 byl \ V staпie 

nietrzezwosci, pod wplywem srodka odurzajilcego 1ub zbiegl z miejsca zdarzenia okresloпego w art. 177 
(art. 42 § 2 k.k.). 

Si~cd шоzе orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazd6w mechanicznych na zawsze, jezeli spra,vca w 
czasie popelnienia przest~pstwa okreslonego w art. 177 § 2 byl w st:1.llie nietrzeiwosci, pod wplywem srodka 
odurzaj<~ccego lub zbiegl z miejsca zdarzenia (art. 42 § З k.k.) 

Wreszcie Si~cd orzeka zakaz pro;vadzenia wszelkich pojazd6w mechaniczпych na zawsze ;v razie 
ponowпego skazania osoby prowadщcej pojazd mechaniczny w waruпkach okresloпych w §З (art. 42 § 4 k.k.). 

Wyzej 'vyшienione zakazy orzeka si~ od roku do lat 10. Orzekaji\cC zakaz okresloпy w art. 42 Si~cd 

пaklada obowi<~czek zwrotu dokumentu upra,vniaj<~ccego do prowadzenia pojazdu; do chwili wykoпania 
obowiqzku okres, па kt6ry orzeczono zakaz, nie Ьіеgпіе (art. 4З § 1 pkt l і 4З § З k.k.). 

W razie skazania spra\\'CY za przest~pstwo spowodowania wypadku drogowego, s<~cd па wniosek 
pokrzywdzoпego lub itmej osoby upra"тnionej orzeka obowiilczek пaprawienia szkody \V calosci albo w cz~sci 
(art. 46 § 1 k.k.). 

Zamiast obowiqzku okresloпego w art. 45 § 1 k.k. Sild mo2:e orzec па rzecz pokrzywdzoнego пawiqzk~ 
w celu zadoscuczynienia za ci~Zki uszczerЬek на zdrowiu, naшszenie czymюsci пarzi~cdu ciala, rozstr6j 
zdro\via, а takZe za doznaнa krzywd~ (art. 46 § 2 k.k.). 

W razie skazania sprawcy pro\vadz<~ccego pojazd mechaniczny za przest~pstwo spowodowania wypadku 
drogowego, jezeli byl on w stanie nietrzeiwosci lub pod wplywem srodka odurzajilcego albo zbiegl z miejsca 
zdarzenia, Si~cd moze orzec пawiqzk~ па rzecz instytucji, stowarzyszenia, fundacji lub orgaпizacji spolecznej, 
wpisaпej do wykazu prowadzoпego przez Мinistra Sprawiedli,vosci, kt6rej podstawo\\rym ?..adaniem lub celem 
Statutowym jest spelnianie SWiadczeti На cele bezposrednio ZWЇі\с2:аПе Z пdzielanieш роШОСу ОSОЬОШ 

poszkodowaпym w wypadkach komunikacyjнych, z przezпaczeniem па ten cel (art. 47 §З k.k.) 

Jesli zas chodzi о to, w jakiej wysokosci Si\cd orzeka пawiqzk~ to nie moze ona przekraczac 100.000 
zlotych (art. 48 k.k.). 
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В уголовном процессе собирание доказательств возможно путем как производства 

следственньІх действий, так и иньши процессуальньІми способа.'І1и. ПроцессуальньІе действия по 

собиранюо докюательств в своей конструкции более простьІ по сравнеюпо со следственньІми 

действиями, что нашло отражешrе в менее детальной правовой регламентацин порядка их проведения. 

Однако относительная простота зтих епособов доказьrвания не означает, что доказательства, 

полученньІе в резуль тате их применения, имеют меньшую ценность, чем те, которьІе бьши полученьІ 

при производстве следственньІХ действий. В зтой связи особьІй интерес представляют иньІе 

(неследственньІе) процессуальньІе способЬІ собирания доказательств. 

Истребование является самостоятельньІМ процессуальньІМ способом получения доказательств, 

не сопровождаемьІМ мерами принуждения, отличающимся соответственно простотой правовой 

регламентации, которьІЙ может бьпь применен в любой стадии уголовного процесса. Истребование 

доказательств - зто процессуальнЬІе действия, состоящие в предьявлении лицом, ведущим уголовиьІй 

процесс по находящемуся в его производстве делу (материалам) требования, абращеиного к 

участникам процесса, должностньІм лицами и гражданllіVІ, о представлении обьектов, которьІе могут 

установить по делу необходимьІе фактические данньІе , а также исполнение требования последшrми и 

фиксация зтого действия в материалах дела. 

Из ч. 2 ст. 173 и ч. З ст. 452 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь 1999 года 
(далее - УПК) следует, что до возбуждення уголовного дела органьІ уголовного преследоваюrя могут 

получать «дополнительньІе документьІ» и «другие материальІ». Как свидетельствует практика работЬІ 

правоохранительньтх органов, чаще всего зто письменньІе документьІ (накладньrе , справки, актьІ 

ревизий , вьmиски из приказов, характеристики и т.п.). По нашему мнению, под термином материальІ 

понимаются не только письменньІе документьІ, но и предметьІ. ДаниьІЙ вьrnод вьпекает из анализа 

закона, в соответствии с ч. 2 ст . 103 УПК органам уголовного преследования при собирании 

доказательств разрешено требовать представлення необходимьІх предметов и документов. 

Истребование пре;:щетов и документов можно подраздеmпь на: 1) требование представить уже 
имеющиеся предметь1 и ;юку!І-ІентьІ: 2) требование составить и представить документьІ (справки, 

характеристики и т.п.). Требованне о представлешm материалов распадается на его составление и 

направление адресату. Его направлешrе к.тІадет начало второму зтапу истребования - деятельности 

лица, которому оно адресовано, состояшей в его исполнеюm. Зтот зтап законом не регламентирован. 

Думается, что указашrе в законе сроков, в предела.-х которьІХ должно бьпь исполнено такое требование 

(3-5 суток) , и санкций за его неисполнение , позволи.по бьr в определенной степени повьІсить 

зффективность данного способа собираюrя доказательств, т.к. при изучении нами практики 

встречались случаи, когда промежуток между истребовашrем и представлением документов составляп 

7-8 дней и даже 13 дней. Третий зтап истребования - представление необходимьІХ материалов лицу, 

ведущему уголовиьІй процесс . Далее должен следовать осмотр истребусмого обьекта, и в случае 

установления его етносимости и допустимости - приобщение в качестве доказательства к материалам 

или уголовному делу. 

Истребование необходимьп;: материалов в порядке предусмотренном УПК - самостоятельное 

уголовно-процессуальное действие. Если зто так, то такое действие должно и оформляться 

соответствующим образом, в форме процессуального документа. Вместе с тем, закон не устанавливает 

формьІ и порядка предьявления требования о представлении предметов и документов. МЬІ разделлем 

© Шпак 1:3. , 2008 
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мнение тех ученьtх . которьrе обоснованно считают, что требование о представлении предметов и 

документов должно бьrть облечено в письменную форму. Ло позволяет уточнить, какой именно 

предмет кnr ;щку~ент истребуется, какие данньrе и за какой период необходимо представить и т.п., 

что предотвращает получение ненадлежащего обьекта . Для всех документов, возникающих в 

результате деятельности предприятий, учреждений и организаций, запрос является основанием для их 

вьщачи. Кроме того, наличие в деле письмеиного запроса обьясняет пути появления доказательства, 

без чего невозможно судить о его допусти.м:ости. 

Считаем необходимьrм закрепить процессуальньrй порядок нетребавания предметов и 

документов путем введения в УПК нормьr следующего содержания - «Требование органа уголовного 

преследования и суда о представлении предметов и документов, по находящимся в их производстве 

материалам и уголовному делу, облекается в письменную форму. Такое требование обязательно для 

исполнения указанньrми в нем органами и лицами в течение трех суток, либо в более 

продолжительнЬІй срок, в случае указания такового в требовании». 

Содержание представлення доказательств как познавательного приема исчерпьrвается 

доставленнем обьекта (предмета или документа) без предварительного требования об зтом. В 

литературе указьrвается, •rто представление доказательств включает в себя, кроме непосредственного 

представлення обьекта, и ходатайство о приобщении его к делу в качестве такового. Лица же, не 

являющиеся участника.,\іи процесса, не имеют права заявлять ходатайства, а могут лишь ставить 

вопрос о приобщении обьекта путем подачи соответствующего заявления. Без рассмотрения 

заявленного лицом, доставивтим данньrй обьект, ходатайства или заявления и принятия по нему 

решения, данньrй прием теряет свою доказательственную значимость. Считаем, что представление 

доказательств является одним из епособов собирания доказательств, заключающимся в добровольньrх 

действиях по передаче органам уголовного преследования и суду предметов и документов, могущих 

установить фактЬІ, имеющие значение для дела, и включает в себя рассмотрение заявленного 

ходатайства (заявления), споследующим его удовлетворением или отказом в зтом. 

ГІредставление доказательств обь~ІНо понимается как непосредственное представление 

предметов и документов. В mпературе вьrсказьrвались различньrе мнения о представлении не только 

предм:етов и документов , но и сведений об их местонахождении, с соответствующими поясненнями об 

обстоятельствах и источниках их получения. Однако, сообщение о месте нахождення обьекта - зто 

показание, но не представление в натуре предмета или документа, которьrй после может бьrть признан 

вещественньrм доказательством. 

ГІроцессуального порядка представлення доказательств в своих работах касались многие 

ученьrе. Однако ни теория, ни практика не вьrработали устоявrшtхся процессуальньrх правил 

представлення доказательств, не дается в законе нанменованне и процессуального документа, 

!<Оторьrй, по логике вещей, должен составляться при представлении доказательств. Как показал опрос, 

проведениьrй нами среди прокурорав по надзору за дознаннем в органах внутренних дел, 53 ,8% 
респондентов полагает, что факт представлення доказательств должен фиксироваться в 

процессуальньrх документах. 

Считаем нужньІМ закрепить процессуальньrй порядок представлення доказательств посредство~ 

введения в УПК нормьr следующего содержания: «Представление предметов и документов бе з 

предварительного требования об зтом органу уголовного преследования и суду включает в себя 

рассмотрение заявленного ходатайства (заявлення) о принятии представленньrх прещrетов и 

документов в качестве доказательств лицом, производящим расследование, и судом, с пос.:rе.:~;уюrшr:м 

его удовлетворением или отказоМ>>. 

Закрепление (фиксация) доказательств в уголовно-процессуальном праве рассматривается в 

качестве самостоятельного процессуального института и понимается как регламенпrрованная законом 

деятельность уполномоченньrх лиц по процессуальному закреплению фаь.--тически:х .:ІаННЬlХ 

посредством предусмотренньrх уголовно-процессуальньrм законом процедур. УТІК пре.:rу :мач>и:вает 

возможность представлення доказательств участниками уголовного процесса не опре.:rе.lЯЯ rrpoiR'~ _· 

фиксации и.х представлення, что следует признать пробелом. Некоторьrе авторьr огранпчпваю 

указанием на то , •rто такая передача материалов должна бьrть оформлена. не поясняя_ БаК зто ж.:rует 

сделать. Именно в данньrй момент обьект вводится в уголовиьІЙ процесс , и от того. нaci-"O.ThF-"0 точНо ІІ 
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полно он зафиксирован в своих свойствах , зависит признание за ним значения доказательства. В связи 

с зтим обоснованно возникает вопрос о необходимости составлення спецнального процессуального 

документа, в котором должен бьrть отражен факт переда•ш предметов и документов, сообщеньr 

сведения, которьrе необходимьr для оценки их как доказательств. 

В процессуальном плане фиксация доказательственной информации есть вьrражение 

удостоверительной деятельности субьекта доказьrвания. При истребовании документов лицом, 

ведущим уголовньrй процесс, функция удостоверения относительно проста и сводится к приобщеюпо 

к делу запроса и полученньrх результатов . 

Предлагаем закрепить в УПК процессуал:ьньrй порядок приобщения к материалам и уголовному 

делу истребованньrх предметов и .::юкументов следующим образом: «Предметьr и документьr, 

истребованньrе органом уголовного преследования и судом, приобщаются к находящимся в их 

производстве материала.І\1 и уго.-rовНОМ)' делу вместе с требованнем об их предоставлении. Факт 

приобщения предметов и доч~rентов к материалам и уголовному делу, предоставленньrх участниками 

уголовного процесса без пре;:щарите:rьного требования об зтом, удостоверяется путем составлення 

протокола». 
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