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Формування демократичного громадянського суспільства і 

розбудова nравової держави обумовлюють гостру необхідність нау

кового обгрунтування політико-правової реформи в Україні . Широ

кому колу проблем, що виникають на сучасному етапі демократич

них перетворень в Україні, і присвячено збірник наукових праць мо

лодих учених Національної юридичної академії України ім. Яросла-
ва Мудрого. · 

Відкривають збірник статті, присвячені загальнотеоретич

ним питанням співвідношення понять "предмет" і "сфера" правово

го регулювання, а також механізму наступництва у праві та повно

важенням парламенту в системі стримувань і противаг. 

Важко переоцінити значення історичного досвіду багатьох 

поколінь українського народу на шляху до власної державності. То

му природним є звернення молодих науковців до проблем прав лю

дини в політико-правовій думці України, до судово~реформа
торської діяльності гетьмана Павла Полуботка, правqвого забезпе

чення діяльності індивідуального господарства в умовах реформ 

1861 та 1906 років. 
Досить вагомо представлені праці з конституційного права, 

що є безпосереднім наслідком посилення ролі Конституції у право

вій системі Укра"t"ни як нормативного акта прямої дії. Так, автори 

торкаються окремих пИтань співвідношення міжнародного і консти

туційного права, функціонування державної влади в аспекті полі

тичного режиму, розвитку українського конституціоналізtvху і соці~ 

альної держави, критеріїв оцінки конституuійності законів, функцій 

Президента України, правового статусу автономії в унітарній дер

жаві, розробки статутів територіальних громад, демократизації пра

вового статусу людини, механізмів забезпечення і реалізації прав 

громадян, що в цілому висвітлює широке коло науково-теоретичних 

і практичних проблем, які виникають при застосуванні Конституції. 

Значне місце в збірнику посідають статті, присвячені адмі

ністративному праву: поняттю джерел адміністративного права, ад

міністративно-правовому статусу громадян, відповідальності юри

дичних осіб, адміністративно-правовій охороні природи та ін. 

Необхідність правового забезпечення ринкових відносин в 

У країні обумовили звернення науковців до питань Ліцензійно і' угоди 
~ сфері промислової власності, класифікації посередницьких орГані

зацій, права інтелектуальної власності, формування <:татутнюс фон

дів господарських товарИств. Автори порушують проблему міжна
родного економічного співробітництва, зокрема, уніфікації регулю

вання іноземного інвестування і застосування правових режимів для 
з . 



регулювання зовнішньоекономічної діяльності . 

Розглядаються питання повної матеріальної відповідальнос

ті за незаконне звільнеюІя або переведення на іншу роботу, відпові

да.Jтьн ісп, за порушення дисциттіни праці , удоскона.пення еколого

nравових принципів, об'єктів права користування лікувально

рекреаційш1м фондом. 

Заслуговують на увагу статті, n яких досліджуються важливі 
rштання цивільного процесуального права, зокрема, цивільної про

цесумьної правосуб'єктності і процесуальної форми у цивільному 

судочинстві. 

· Проблемам боротьби зі злочинніспо присвячені статті з 
кримінального і криміна.~хьно-процесуального права, а також кримі

нології. Аю.:>ри розглядають питання співвідношення родовwл 

об' єктів злочинів проти порядку управління та службових злочинів, 

правового стану начальника слідчого відділу, поруrпують проблеми 

латентної злочинності, сучасного ігорного шахрайства, діяльності 

по попередженню злочинності неповнолітніх у США та деякі інші. 

Науково обгрунтоцані пропозиції та практичні рекомендації 

щодо вдосконалення чинного законодавства і правозастосовчої дія

льності стануть у нагоді усім спеціалістам-юристам, а також широ

ким колам громадськості. 

О.В. Тарасов, канд. юрид. наук 

Е.Б. Ручкин 

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ "ПРЕДМЕТ" И ".СФЕРА" 
ПРАВОВОГОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

В последние годьІ наряду с традиционно употребляемой в 

отечественной правовой науке категорией "предмет правового регу

лирования", отражающей специфичньrе чертьr, свойственнЬІе юри

дически значимьхм социальньrм связям, отдельньІми ученьrми пред

принямаются попьпки введения в ее поР.ятийньхй строй новой абст

ракцни, терминологически обозначасмой "сфера правового регули

рования". Принимая во внимание недостаточность существующего 

категориального аппарата для адекватного отображення некоторьІх 

аспектов правовой действительности и связанньrе с зтим дополни

тельньхе трудности в разрешении ряда актуа.пьньrх проблем, касаю

щихся воздействия права на общество, такие усилия, по-видимому, 

следует признать своевременнЬІми. Вместе с тем необходимо пом

нить, что полезность уламянутой и других подобньхх новаций в зна-
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чительной степени зависит · от того, насколько органично они впи

сЬІваются в уже сложившуюся систему теоретических обобщений. В 

любом случае их использованию в научном абиходе должно пред

шествовать убедительное обоснование соответствующей потребно

сти с обязательньrм отграничением последних от близких, но не то

ждественньrх понятий. К сожалению, указаннЬІе требования методо

логического характера не всегда в полной мере учитьшаются иссле

дователями, обращающимися к данной пр~блематике. 

Так, не совсем ясно, есть ли смьrсл различать предмет и 

сферу правового регулирования, если и первьrй, и вторая рассматри

ваются как совокупность общественньІх отношений, которьrе могут 

и должньr бьпь урегулированЬІ правом (правда, при таком Подходе в 

сферу правового регулирования включают и отношения, "уже под

вергнутьJе правовой регламентации" и кроме того еше ряд явлений 

социальной жизни, но зто, думается, мало что меняет по сути) 

[5, с. 108, 319) . 
В некотором уточнении нуждается и позиция П.М. Рабино

вича, отождествляюшего предмет правового регулирования с сово

купностью обшественнЬІх отношений, урегулированньrх правом, а 

сферу правового регулирования - с социальнмм пространством, на 

которое распространяется правовое регулирование [7, с. ·145, 146]. 
Само по себе пространство, как известно, помимо возможности 

бьrть заполненньrм чем-либо (в нашем случае - теми же общест

венньІми отношениями, которь1е, будучи формой определенного по

ведения людей, тоже "пространственньr"), не обладает никаким дру

гим свойством . Но тогда, в чем, собственно, специфика? 

Малоубедительньrм представляется подход Р.З. Лившица, 

понимающего под предметом правового регулирования социальньrе 

связи, испьпьшающие воздействие одной отрасли права, тогда как к 

сфере правового регулирования он причисллет все отношения, регу

лиру:емьІе правом, вне зависимости от их отраслевой "прописки" 

[3, с\ 94]. Зто вьвьшает недоумение еще и потому, что понятие 
"предмет правового регулирования" применяется и для фиксации 

типичнь1х признаков отношений, опосредуемЬІх нормами опреде

ленной отрасли права, и в более общем плане для отображення всех 

социальнЬІх связей,> упорядочение которьrх достигается юридиче

скими средствами. 

И тем не менее основания для разграничения предмета и 

сферь1 правового регулирования как самостоятельньІх понятий, ка
ждое из которЬІх отражает различньrе сторон:ЬІ правовой реальности, 

все же имеются. Дело .;, том, что правовое реІ-улирование предстан-
5 



ляет С(Ібой осуществляемое с использованнем специфичнЬІх ниет

рументов (норм Права, правоотношений) и с()образное его целям ре
зультативное, преобразующее воздействие на общественньrе отно

шения, сопровождающееся существенньrми изменениями их струк

турьІ н содержания. Так, с зкстраполяцией регулятивной знергии 

права на определенньrе области социальной жизни в них наблюдает

ся установление новьrх, упрочение, корректировка, частичное либо 

полное пьпеснение уже сложившихся форм социального взаимодей-... 
ствия, а под другим углом зрения _;__ согласование поведения соот-
ветствующих субьектов с требсвания:ми правовь1х норм. Отмечен

НЬІе изменения отr-подь не случайньr, напротив, они свидетельствуют 

о качествеином преобразовании данньrх участков общественного 

бьпия и обусловленьr их переходом в иное состояние - состояние 

урегулированности. А коль скоро процесс правового регулирования 

сопряжен с переводом о,;гношений, опосредуемь1х правом, в новое 

качество, встает вопрос о понятийном освоении по меньшсй мере 

двух аспектов зтого воздействия, один из которьіх касается обьекта 

nоследнего (разнообразнЬІх общественнЬ!х отношений, подвергаю

щихся юридической регламентации), а другой - его результата: 

возникновения особой области социального существования, чье 
своеобразне заключается в непосредственном влиянии nрава на ее 

организацию и функционирование. Решение указаиной задачи и 

обеспечивается:, соответственно, с nомощью понятий "предмет" и 

"сфера" правового регулирования. 

С учетом изложенного возможньІ такие их определения. 

Предмет правового регулирования представляет собой со

вокупность общественньІх отношений, регулируемьtх nравом, 

обобщенная модель которЬІх находит свое опосредованное закреп

ление в юридических нормах и лежит в основе построения всей сис

. темь1 нормативно-правового регулирования. 
В~tшеnриведенное определение требует некоторьІХ поясне

ний. Прежде всего необходимо отметить, что предмет правового ре

гулирования следует рассматривать как абстракцию общественньІх 

отношений, регламентируемь1х юридическими нормами, "взятЬІх" в 

их изначальном, неупорядоченном состоянии. В известном смь1сле 

указаиное понятие может бьпь охарактеризовано как предправовое, 

поскольку явлення социальной жизни, мьІсленньtм аналогом кото

рЬІх оно вЬІступает, еще не несут на себе "отпечатка" nрава. Собст

венно в зтом и состоит его назначение - отражать общественньrе 

отношения в том виде, в каком даннЬІе отношения существуют. И 

значит, более точной будет дефиниция предмета nравового регули-
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рования как совокупности отношений именно "реrудируеммх", а не 

"урегулированньrх" правом: 

Важно обратить внимание и на другую особенность зтой 

категории. Предмет правового регулирования (как абстрактная мо

дель общественньrх отношений) находит свое опосредованное 

(ввиду преломления в целях, которь1е преследуют субьектr~І право
творчества, конструируя с помощью юридических средств различ

ньrе формьr поведения людей в конкретньrх жизненньrх ситуациях) 

закрепление в правовьrх нормах, направленнь1х на урегулирование 

отражаемь1х им отношений. Зная упомяНутьtе цели, всегд<t возможно 
путем анализа юридических норм "воссоздать" предмет правового 

регулирования, получив достаточно полное о нем представление , 

которое, однако, будет адекватнь1м содержанию ::пого понятия лиш ь 

на момент урегулирования соответствующих социальнмх связей. 

Позтому под определенньrм уrлом зрения правовЬІе нормь1 могут 

рассматриваться как опосредованное и · статичное отображение 

предмета правового регулирования. И здесь кроется обьективно су

ществующее противоречие между реальнь1ми общественньrми от

ношениями, находящимися в постоянной динамике и развитии, в аб

страктном виде .отражаеммми понятием "предмет правового регули" 

рования", и одномоментной фиксацией их признаков в правовьrх 

нормах, которьrе должнЬІ зти отношения регулировать. Преодоле

нию данного противоречия и служат все известньrе способЬІ прив~

дения юридической формьr в с-оответствие с потребноетями общест
ва в праве, а именно: разнообразнь1е видЬІ толкования правовьrх 

норм, использование аналогии права и закона, индивидуально

правовое регулирование и, наконец, практика неприменения отдель

ньІх наиболее незффективньrх (и чаще всего неправовьІх по своей 

природе) норм. 

Что же касается сферьz правового регулирования, то в целом 

вполне приемлемо ее определение как области социального про

странства, охватьшающей общественнь1е отношения, упорядочивае

мьrе правом, а также определенньrй круг социальнЬІх и иньrх явле

ний, материальньrх и идеальньrх обьектов, имеющих значение для 

их функционирования. 

Положительной стороной определения сферьr правового ре

гулирования как социального пространства, предложенного 

П.М. Рабиновичем, является акцентирование внимания на том об

стоятельстве, что она имеет некоторьrй обьем, а следовательно, и 

свои предельr. Вместе с т~м в нем нет ответа на вопрос о содержа

нии зтой сферьr. Недостаточность определения сфер!>! правового ре-
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гулироваимя только как совокупности общественньІх отношений 

подметил уже В.В. Лазарев, одним из первьrх применивШий сфер

ньrй подход при исследовании правовьrх явленИй, полагаюший, что 
в нее входят также и "сопровождающие их (отношения) жизненнЬІе 

фактьr и обстоятельств~" [2, с. 64] . Аналогичную позицию, правда, 
по вопросу о составе предмета правового регулирования, занимает и 

В.Н. Протасов, рассматривающий его как сложное обр~ование, 

включающее помимо самих общественньrх отношений юридические 

фактьr и обьектьr правовой деятельности [6, с. 36-39]. Думается, од

нако, что понятие "предмет правового регулирования" не следует 

перегружать отнесением к нему всех перечисленньrх злементов, по

скольку право не регулирует ни названньrх ситуаций, ни тем более 

обьектов, по поводу которьrх возникают соответствующие отноше

ния, хотя учитЬІвать их при регламентацин каких-либо сторон соци

альной жизни необходимо . А вот абстракция "сфера правового регу

лирования" пригодна для отображення всего круга упомянутЬІх яв

лений, обособляемьrх по признаку вовлеченности последних в про

цесс Г"равового регулирования. 

Развивая вопрос соотношения понятий "предмет" и "сфера" 

правового регулирования, отметим и тот момент, что сферньrй под

ход к освоению правовой действительности связан с ее восприятием 

как целоетвой функционирующей системьr (или же вьrчленением в 

ней отдельньrх подсистем), тогда как использование . предметного 

критерия (особенно на уровне отраслей права) скорее состоит в ее 

рассметрении в виде совокупности хотя и качественно однородньrх, 

но разрозненньrх фрагментов. 

Право есть социальная р~альность и являет собой единство 
сущности (идеи, принципа) права и определенньrх форм ее обьекти

вации. Адекватньrм и необходимь1м вь1ражением права в его офици

альной признанности, общеобязательности, определенности и кон

кретности (права как юридического феномена) вЬІступает правовой 

закон (в широком понимании зтого термина) [4, с. 36]. С учетом 
производности категории "правовое регулирование" от категории 

"право" обозначеиная позиция не согласуется с отнесением к сфере 

правQвого регулирования наряду с уже опосредованньІм правом со

циального пространства, где только ощущается сходная потреб

ность. Кроме того, данная трактовка игнорирует качественнЬІе отли

чия, имеющиеся между указаннь1ми секторами социального спектра, 

не позволяющие рассматривать их в виде единого целого. Точно так 

же, как нельзя допускать смешею1Я категорий "должное" и "cywee", 
"возможность" и "действительность", не следует обьединять в рам-
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ках одного понятия представленк.ч о том, что есть, и тем, что могло 

бьr бьпь при определеннь1х обстоятельствах . Тем более, что такая 

позиция не способствует четкому уяснению места права в системе 

социального р<:гулиропанк.ч и·по сути является одннм их проявлений 

правового релятивизма. Отождествление сферь1 правового регули

рования с более обширной областью отношений, нежели шtходя

щейся в зоне действия нормативньrх установлений защищаемьІх го

сударством, получило бьІ известное аправдание в связи с признанн

ем правовой природь1 и ІШЬJХ видов социапьного нормирования, об

ладающих сколь-нибудь значимЬІм регулятивнмм потенциалом. Но 

здесь мьr уже вь1ходим за рамки собственно правовой проблематики. 

Право существует лишь постольку, поскольку оно д.'~йству

ет, так или иначе проявляет себя в социальной среде Позтому при 

установлении обьема правовой сферьt следует основьшаться не на 

правовьrх притязаниях ра.зличнь1х субьектов и даже не на ана.;шзе · 

содержания действующих юридических норм (во всяком случае, не 

только на нем), а на вьшвлении тех участков общественньrх отноше
ний, где обеспечивается воплощение юридически должного в фак

тическую правомерную деятельность людей. Если же упорядочи

вающее воздействие на общество, реализуемое посредством права, 

не влечет за собой в силу разньп( причин никаких социальнь1х по
следствий, то навряд ли представляется уместньrм говорить о право

вом регулировании ( а следовательно, и о его сфере) в том смьrсле, 
которЬІй обЬІчно вкладьшают в зто понятие. 

Оnределеннь1й интерес в данном контексте представляет 

позиция П.М . Рабиновича, _ предлагающего различать сферЬІ воз

можного, необходимого, законодательного и . правореализующего 

регулирования, хотя при :пом трудно согласиться с включеннем в 

nравовую сферу всех отнощений, фактически подверrнутмх юриди

ческому опосредованию. По-видимому, более правильнь1м и с со

держательной, и с формальной точек зрения бьrло бь1 вьщеление 

сфер правового и законодательного регулирования, а наряду с ними 

и сфер правовой и законодательной регламентации, поскольку не 

всякое нормативное установление, апробированное государством, 

является правовьtм по своей природе. Даже принимая во внимание 

"диа.пектику права как социального регулятора, которая предполага

ет в нем как позитивнь1е , так и негаrивнь1е сторонм", явно неспра

ведливьІе юридические нормьІ нельзя признать правом, равно как 

нельзя отождсствлять со сферой правового регулирования участки 

социального пространств_?-, пqдверженньІе их действию (6, с. 78, 79]. 
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Л.В. Авраменко 

МЕХАНИЗМ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ В ПРАВЕ 

В научной литературе лишь вскользь уnоминается о струк

туре и механизме преемствеНІшсти в праве. Специальной постанов

ки такой проблемьr не бьrло, а следовательно, отсутствует рассмот

рение злементов структурьr и механизма :ного явлениЯ. Данная ста-
тья nосвящена воnросу механизма nреемственпости в праве. • 

Преемственность в праве, может бьrть "зксплицитной", или 

"сознательной", т.е. на официальном государствеІ:Іном уровне, и 

"имnлицитной", или "несознательной", т.е. происходить стихийно. 

Предметом нашего изучения. является зксплицитная преемствен

ность, которая имеет социально-правовой характер, представляет 

собой социальное действие. Зто действие происходит прежде всего 

в сфере юридической деятельности (праnотворческой, правоприме

нительной, интерпретационной, контрольно-надзорной, судебной, 

следственной и т.п.), и само является его частью. Позтому преемст

венность в праве на официальном уровне можно считать своеобраз

ной юридической деятельностью, но не самостоятельной, а орга

нично елитой с иньtми формами юридической деятельности и преж· 
де всего с законотворческой. Здесь уместно вспомнить, как тракту

ется понятие "преемственность в праве" в изложениИ Н.П. Колдае

вой, которая усматривает в преемствеююсти фактор законодатель

ной деятельности (2, с. 141 ). 
Не все в преемственности вкладьrвается в понятие спеІ.щфи

ческой юридической деятельности, процесс преемственности проте

каст ·неорганизованно, спонтанно, однако ее стержнем, основ.ой Яв
ляется правовая деятельность. 

Преемственность в праве как специфическая юридическая 

деятельность по отбору и перенесенню на национальную почву зле

ментов предшествующей или рядом функционирующей правовой 

системьІ имеет свою структуру, механизм, стадии . 
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Механизм nреемственвости в праве - зто порядок воспри

ятия ( сохранения, nеренесення, использования, усвоеІ!ия) злементов 
(норм, институтов, принципов права, терминологии и др.) правовой 

системой из его предьщущего зтапа развитИя (по вертикали) или 
смежно развивающихся правовьtх систем (по горизонтали). Он со

стоит из таких злементов: 

l) профессиональная культура субьектов преемственности 
странЬІ-рецепиента; 

2) воспринимаемьtе злементь1 (содержание), обьективиро
ваннЬІе в правовой форме (правотворческие, правоприменительнЬІе 

и другие правовЬІе акть1); 

З) методЬІ преемственности (они же составляют сущность 

категории "преемственность", т.е. сохранение, перенесение, исполь

зование, усвоение достижений в области права); 

4) результат преемственности (постепенное или полное 

вписьrвание, восприятие, отторжение). 
'на всем протяжении действия механизма преемственности 

в праве "действуют" факторь1 преемственности. Они же составляют 

основной фон преемственности, являясь причинами зтого процесса. 

В механизме правопреемствеиной деятельности весьма зна

чима роль профессиональной культурьІ субьекта, от которой зависит 

правильньtй вьrбор воспринимаемого злемента, удачного его вписьІ

вания в национа.rІьную почву. Сама же профессиональная культура 

тесно связана с правовой культурай общества, структура которой, 

как известно, состоит из таких взаимосвязанньrх злементов, как уро

вень правосознання в обществе, режим законности и правопорядка, 

состояние законодательства, состояние юридической практики 

(работа правоприменительнь1х органов, в том числе праноахрани

тельньrх и др . ) (3, с . 20-29). Чем вЬІше уровень правовой культурьІ 
субьекта преемственности в праве, тем общество более открьrто к 

восприятию правового материала, содержащего обіцечеловеческие 

ценности. Чем вЬІше уровень профессиональной правовой культурьІ 

странь1-рецепиента, тем больше сила его притяжения ко всему луч

шему, что достигнуто в правовьrх отношениях в других странах, и 

тем более многогранньІМ являются ее связи в данной сфере с други

ми национальньrми правовЬІми системами. Вмсокий уровень право

вой культурьr странЬІ направляет ее субьектов -- государственнь1е 

органЬІ, должностнЬІе лица - на избирательнмй характер преемст

венности, на освое'ние и переработку отечественного предшествую ... 
щего и современного> иностранного злемента в соответствии со 

своими принципами, ментальностью народа, национальной почвой . 
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От профессиональной правовой культурьІ субьекта механизма пре

емственности, его тщательности в анализе правового материала и 

удачного вЬІбора преемсшенного зл.емента во многом зависит ре

зультат. 

Для прогрессивной результативности действия механизма 

преемственности в праве важно, чтобь1 профессиона.Jіьная правовая 

культура и правовое мьн.І.:ление субьекта зтого процесса опиралась 

на: а) знание о состоянии отечественной правовой системьІ, ее про

белах и несовершенствах, несоответствии ее отдельнь1х злементов 

или цельJХ блоков :них злементов развивающимся. общественнь1м 

отношениям, незавсршенности законодательства и как следствие -
слабости и ошибках в правопреемствеиной деятельности; б) всесто

роннюю информирован\юсть о той правовой системе . и ее злемен
тах, которЬІе могут стать обьектом восприятия, об оставшемся от 

предшествующего общества правовом материале и о том прогрес
синном материале, которьІй параллельно накоплен действующими 

правовьrми системами; в) уяснение соответствия злементов/ зто й 

правовой системь1 отечественной, т . е. менталитету народа, разви

вающимся общественньrм отношениям, уровню правосозвания и 

культурьІ, возможности согласования с инь1ми злементами воспри

нимаемой правовой системЬІ. 

Можно вьщелить существеннЬІе чертЬІ профессионального 

мь1шления юриста в области преемственвости в праве. Оно связано 

с вьшолнением общественньІх (госущірственньrх) задач с помощью 
юридических средств и способов, действий и операций, придания 

общественньrм отношениям, конкретнЬІм социальньІ.М ситуациям 

правовой формьr либо путем переноса старого uравового опь1та в 

новую обстановку, либо отказа от него и определенного учета миро

вьІх достижений в зтой области и переноса злементов :них достиже

ний на отечественtІ)'Ю почву. МЬІшление юриста, причастного к 

преемственности в праве на официальном уровне, прагматично по 

своему характеру, так как для него важен прежде всего процесс 

осуществимости, практической реализации прииятьІх субьектом 

решений, их законность, соответствие задачам органа, фактической 

и норматИвной основе правового регулирования. 

Сила васпринятого и использованного злемента предшест

вующей или параллельно действующей правовой системьІ может 

бьпь значительной и незначительной в плане воздействия на зконо

мические, политические и другие социальньrе процессЬІ, на индиви

дуальное и общеетвенное правосознание и др. Зто во многом зави

сит от содержания и формЬІ васпринятого правового материала. 
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Обьект механизма преемственности в праве обнаруживает 

себя в формах юридической деятельности, главньІМи из которьІх яв

ляются nравотворчество и правоприменение. Именно в процессе по

следних происходит передача одной правовой системь1 восприни

маемьrх злементов другой. Рецепированньrе злементь1 (норма права, 

институт права и т.п.) нормативно-правовьІх, интерпретационно

правовьІх и правоприменительнмх актов составляют содержание 

nреемственности в праве. Формой преемственности в праве вьrсту

пают сами акть1. В механизме правоприменительного процесса со

держание и форма имеют принципиальное значение; зто то, на что 

направлена воля (интерес) субьекта преемствеnности в праве. Одна

ко бьrло бьr неверньІм рассматривать в качестве злементов механиз

ма правопреемственности сами по себе правовьrе актЬІ (норматив

ньrе, индивидуальнь1е, интерпретационньrе и др.). Лишь будучи 

включенньІМи в правоприменительньІй процесс, они предстаяют в 

качестве функциональньrх злементов его механизма. 

Важнь1м злементом структурьr и механизма преемственво

сти в праве следует признать ее методЬІ (от греческого "metho
dos" - путь исследования или познания) --- сохранение, перенесе

ние, использование, усвоение имплементируемьІх злементов право

ВЬІХ систем, прошльrх и настоящих. Методьr преемственности про

являют себя на стаднях правопреемствеИного пр~щесса: а) изучение 
субьектом преемственвости обьекта (правового материала), что 

требует от первого творческой, мьІслительной деятельности; б) вос

nрнятие (передача) правовьіх ценностей определенной правовой 

системой из своей предьІдущей или параллельно действующей с ней 

правовой системь1; в} усвоение и использование в различньrх фор

мах воспринятЬІх правовьrх ценностей. 

Следует оговорить, что кроме обстоятельно продумавного и. 

организационно оформлеююго внедревня злементов одной право

вой системь1 в другую могут действовать методь1 косвенного ІШНЯ

ння, внесения в юридическую практику некоторьІх злементов з·ару

бежного опьпа и др. Заслуживает бьrть отмеченнЬІм и то, что в пре

емственности по вертикали преобладают методьІ удержання и со

хранення, а по горизонтали - перенесения и пользовання. 

Усвоение ценностей и норм есть результат процесса преемr-

ственности в праве, которь1й протекает . отчасти стихийно, отчастн 

целенаправленно в различнь1х правовЬІх формах государственной 

деятельности. Известнь1 три пути перевода :Jлементов в отечествен

вую правовую систему из предтествующих ей (по вертикали) или 

одновременно действуЮщих (по горизонтали) таковь1х систем: 
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а) традиционнЬІй способ, когда субьект nравопреемственности чер

пает правовой материал из хранилищ правового опьпа собственной 

страньr; б) предметньrй способ, когда субЬект правопреемственности 
непосредственно включается в систему актуальньrх обьектов - ци

вилизованньrх правовь!х систем и, изучая их, постигает их свойства, 

осваивает наиболее приемлемьrе злементьі из них (нормЬІ, институ
тьr, принципьr и др . ) для восприятия отечественной правовой систе

мой; в) сознательно-рациональньrй (направленньrй на унификацщо) 

способ, когда субьект изучает преемственность в праве других гщу

дарств через взаимоотношения на международном уровне и усваи

вает соответствующие международно-правовьrе образцьr, стандартьr 

общечеловеческих ценностей (правовьrе принципьr, доктринЬІ). 

Завершающим самостоятельнь1м злементом структурЬІ пра

вопреемствеиной деятельности, механизма ее осуществления явля

ется результат. Он может бьпь благоприятньтм (n<,шожительньтм) и 
иеблагоприятиьrм (отрицательиьrм) для воспринимающей правовой 

системьr. Результат может привести к: а) акцептации, т.е. полиому 

"вписьшанию" злемента в воспринимающую правовую систему; 

б) адаптации, т .е. к постеnенной приспособляемости имплантируе

мого злементак новьrм условиям; в) к отторжению злемента право

вой системьr из предшествующей ей или современной правовой сис

темьr. Следует сказать, что аналогичньте указанньrе результатЬІ оре

еметвенности в праве названьr В.Н. КарташовЬІм применительно к 

категории "аккультурации" ( 1, с. 17), т.е. npdцecca воздействия 
функциоиирующих одновременно правовьrх систем друг на друга. 

Полагаю, что они приемлемьІ для характеристики результатов меха

низма преемственности как по горизонтали, так и по вертикали. Сам 

по себе nроцесс восnриятия правовой материи (правового наследия) 

не является еще основанием для вьrвода о ero результативности. Ре
зультатом действия механизма nравопреемствеиного процесса и то

го, и другого вида nреемственности в. праве является приближение 

зтого процесса к цели - к усовершенствованию правовой системЬІ 

государства, подиятию уровня его целаетности и зффеІ<тивиости, 

оптимального взаимодействия с другими социальньІми системами. 

При зтом не следует смешивать результат с обьектом. Ме

жду тем в литературе имеется взгляд на обьеІ<т деятельности как на 

результат ( 4, с. 45), тогда как зто два с1мостоятельньІх злемента. 
Обоект предшествует правопреемственному процессу, существует 

до его начала. При достижении результата мехщшзма правопреем

ственной деятельности обоект может и не подвергаться изменению, 

особенно nри преемствениести в праве по горизоитали. 
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l.B. Процю1• 

ОКРЕМІ ПОВНОВАЖЕННЯ ПАРЛАМЕНТУ 

В СИСТЕМІ СТРИМУВАНЬ І ПРОТИВАГ 

Стаття 6 Конституції України 1996 р. вперше закріrшює на 
конституційному рівні принцип поділу влади, який є важливою 

ознакою демократичної держави. У цій статті наголошується, що 
"державна влада в Україні здійснюється на засадахПподілу на зако

нодавчу, виконавчу і судову" (3). Цей принцип не слід зво~ити тіль
ки до розмежування функцій, яке є нічим іншим, як поділом праці, 

що існував ще задовго до винv..кнення сам·ої ідеї поділу влади. Про 

необхідність поділу державних органів та їх функцій висловлювали

ся ще античні мислителі: Платон, Арістотель, Полібій та ін . (2, с. 51-
63; 6. с. 188, 189). У Радянському Союз і ця ідея розглядалася як во

рожа, що суперечить принципу повновладдя рад: Вона підмінялася 

принципом nоділу праці: існувало конституційне закріплення роз

межування органів на законодавчий (Верховна Рада), виконавчий 

(Рада Міністрів) та судова (система судів з Верховним судом на чо

лі). Таким чином, саме по собі існування органів законодавчих, ви
конавчих і судових не є свідоцтвом, а тільки необхідною передумо

вою здійснення в державі принципу поділу влади. 

Принцип поділу влади включає, на нашу думку, такі основні 

моменти: 

- поділ функцій і повноважень влади між державними ор

ганами, розмежування головних напрямків їх дія:льності, яка різними 

напрямками здійснюється єдиною державною системою (8, с. 61 ); 
- закріплення в законі певної самостійності кожного орга

ну влади при здійсненні наданих йому повноваЖень; 
- надання кожній гілці влади можливостей за допомогою 

пе'Вних важелів стримувати інші гілки при здійсненні ними функцій 
влади (система стримувань і противаг). 

Слід наголосити, що тільки при наявності системи стриму

вань і противаг можна говорити про реальне існування системи по-
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ділу влади. Значення цієї системи обумовлюється тим, що: по

перше, вона забезпечує взаємодію всіх органів єдиної державної 

влади, які належать до різних гілок ( 1, с. 86); по-друге, забезпечує . . . \ . . .. 
гнучюсть 1 оперативюсть у державному упраВЛІfШІ 1 нормотворчос-

"' ті; по-третє, що, на наш думку, є головним, кожна з гілок влади, бу
дучи самостійною у вирішенні конкретних завдань, може в той же 

час урівноважувати одна одну, попереджуючи можливість узурпації 

всієї повноти будь-якою з них (5, с. 295). 
Система стримувань і противаг передбачає конкуренцію рі

зних органів влади, наявність засобів для їх взаємного стримування і 

підтримання певної рівноваги сил. Уперше в їі класичному вигляді 

така система була втілена в Конституції США. Її основоположні за
сади: 

-усі три гілки влади мають різні джерела формування; 

- головні органи державної влади мають різні строки пов-

новажень; 

__:. кожна з гілок влади може нейтралізувати узурпаторські 
зазіхання іншої (4, с. 277, 278). 

Більшість конституцій демократичних держав сприйняли 

побудову системи стримувань і противаг з урахуванням внутрішніх 

історичних, політичних та економічних особливостей кожної з них. · 
До значущих елементів цієї системи відносять: строковість повно

в·ажень посадових осіб, несу~існість депутатського мандату з за

йманням посади в апараті управління, право вето на законопроекти, 

право розпуску парламенту, контроль за законодавчою владою, який 

здійснюється народом в ході виборів, незалежність судового корпу

су (7, с. 258) та інші інститути і принципи. Для ефективного здійс

нення функцій у цій системі державні органИ різних гілок влади 
(парламент, Президент, Кабінет Міністрів, Верховний Суд, Консти

туційний Суд) наділяються необхідними повноваженнями. Слід за

уважити, що обсяг таких повноважень значною мірою залежить від 
форми державного правління і політичного режиму. У президентсь

ких республіках більшим обсягом повноважень наділений Прези

дент, у парламентських - законодавчий орган . Що стосується дер

Жав із змішаною формою правління, до яких належить Україна, тут 

ці органи в своїх можливостях прирівняні стримувати одна однх. 

У Конституції України система стримувань і противаг між · 
гілками влади знайшла своє закріплення. Так, ст. 76 і ·1 03 Конститу
ції України проголошують, що Верховна Рада і президент України 

обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права 

шляхом таємного голосування, всі інші державні органи та посадові 
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особи формуються безпосередньо Президентом чи парламентом або 

спільно цими органами. Такий порядок вказує на однаковий рівень 

легітимності цих органів, що повинно запобігати виникненню пи

танм про їх взаємопідлеглість . Строки повноважень Президента і 

парламенту різні. Верховна Рада України обирається строком на чо
тири ро·ки, а Президент- на п'ять років. Це положення служить, на 

нашу дум/(у., гарантом спадкоємності і nередбачуваності державної 
влади в цілому. Проте ці елементи не є основними в механізмі стри

мувань і противаг. До більш вагомих слід віднести такі, Що встанов

люють взаємовідносини між гілками влади, коли ІІюдна з них не 

може приймати рішень з найбільш важливих питань сусnільного і 
державного життя самостійно, без погодження з іншими. 

. ЗгіДно з положенням ст. 75 Конституції України "єдиним 
орГаном законодавчої влади в Україні є парламент- Верховна Рада 
України". Тому тільки народ Чи парламент можуть приймати зако
ни, а всі органи виконавчої і судової влади діють виключно у визна

'ІениХ для них межах. До одного з найбільш вагомих повноважень 
Верховної Ради у механізмі стримувань і · nротиваг належить право 
·sатвердження Держа~ного бюджету України, контроль за виконан

ням та прийняття ріШення щодо звіту про йщо виконання (ст. 85), 
що доЗво-:rяє Законі)ДаВ'!0~1У органу контролювати діЯльність усіх 
іншиХ орга'нів влади за допомогою виділення чи невиділення фінан
сів на вИконання їх програм, а також вимагати звіту про Іх викорис
тання. Таким чином, фінансова діяЛьність усіх центральних держав

них орг~нів Підконтрольна парламент)'. Крім' того, Верховна Рада, 
даючи 'згоhу іі; rіриЗнаЧен'ня окремиХ nосадових осіб чи призначаю-
•Іи ї'х;kІ1Ли~аЄ Іш діяльність іншИх гілок влади. · · · · · · 

Одним j ЙаЙбіnьш си:Пьних, але надзвичайІ1их засобів вми-· 
sy на Президента є мбжливіtть його усунення від влади в порядку 
особлИвоїrЇроцедури · (імпічменту)' відповідно до ст. ІІІ КонституЦії 
України. У світовій . практиці вип'адки застосуваннЯ цього інституту 
р[ДІ<Існі. Так', в історії США ті.льки Два президенти стали об'єктами 
застосування процедури імnічменту' ( 4, с .. 84) .. Щодо ст. ІІІ Консти
туції України, то вона передбачає можливість усунення Президента 

з nоста Верховною РаДою уразі вЧинення ним державноївради або 
іншого зльч:Ину . 

. РозгляДаЮчИ систему ' стримуванЬ . і противаг, не можна 
обіЙти увагою такиЙ механізм у цій системі, як відкладальне вето на 
прийняті Верховною Радою закони. Стаття 94 · КонституціУ України 
надає Президенту пра~~ протягом п'ятнадцяти днів після отримання 

закону підписати його або повернути зі своїми змотивованими і 
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сформульованими пропозиціями до Верховної Ради для повторного 

розгляду. Парламент може подолати вето Президента, прийнявши 
закон кваліфікованою більшістю, тобто двома третинами від конс
титуційного складу Верховної Ради (не менше 300 голосів), тоді як 
для прийняття закону згідно зі ст. 91 Конституції необхідна проста 
більшість від конституційного складу парламенту (не менше 226 го
лосів). Якщо ж вето президента подолано, він зобов'язаний закон 

nідписати й офіційно оприлюднити протягом десяти днів. Проте на 

nрактиці виникають ситуації, коли парламент, розглянувши заува

ження Президента ДО закону, приймає його повторно~- кваліфікова
ною більшістю голосів. Але Президент знову накладає на нього ве

то, МОТИВуІОЧИ це ТИМ, ЩО ПОдаНИЙ ЗаКОН Є НОВИМ, тобто ПОДаЄТЬСЯ 
на підпис уперше. У зв'язку з цим виникає запитання: який закон у 

такій ситуації слід вважати новим? На нашу думку, якщо nри повто

рному розгляді закону (після накладення вето) Верховною Радою до 

нього були внесені нові положення або виключені ті, які в законі бу: 
ли раніше, то, безперечно, такий закон можна вважати новим, що 

нібито вперше подається на підпис Президенту і на який може бути , 
накладено ним вето. Якщо ж Верховна Рада при повторному розгля

ді закону внесе до нього зміни згідно :} пропозиціями Президента, не 
вносячи будь-яких інших змін, і прийме його двома третинами голо

сів від їі конституційного складу, то не можна вважати, що цей за

кон nодається на підпис уперше. Такий закон, згідно з ч. 4 ст. 94 
Конституції України повинен бути підписаний і оприлюднений Пре

зидентом протягом десяти днів. Слід зауважити, що в праві відкла

дального вето діє принцип стримуваннЯ і самого Президента. Бо, як 
випливає з тексту ст. 94 Констmуції, Президент може повертати _ 

тільки весь закон, накладаК?ЧИ вето на нього, а не на його окремі по

ложення. Тому, коли є нагальна потреба у прийнятті закону і він у 

цілому задовольняє Президента, за винятком окремиХ статей, а та
кож існує небезпека, що при повторному розгляді закон взагалі буде 

відхилений, Президент, йдучи на компроміс, може підписувати його. 

Проаналізувавши окремі повноваження парламеНту в меха

нізмі стримувань і противаг, можна зробити висновок, що законо- . 
даВЧ\ІЙ орган, посідаючи особливе місце в системі поділу влади, має 

можливість стримувати узурпаторські посягання виконавчої влади 

при їх можливій наяю-юсті. Проте цей орган не є всевладним і пови

нен погоджувати свої дії з органами як виконавчої, так в окремих 

випадках і судової влади. 
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С.П. Мороз 

ІДЕЯПРАВ ЛЮДИНИ В ПОЛІТИКО-ПРАВОВІЙ 
ДУМЦІ УКРАЇНИ (lX-XVIII СТ.) 

Права людини загальновизнані демократичною світовою 

спільнотою у ХХ ст. Сьогодні Україна як незалежна держава в своїй 

законотворчій і правозастосувальній діяльності орієнтується на між

народні стандарти в галузі прав людини. Але до цього часу вона 

пройшла: значний шлях утвердження як держава, протягом !І-Кого 

розвивалась і кріпла ідея про права нації, народу, людини. Її розви
вали і пестували різні покоління прогресивних українських мисли

телів, які вирішували цю проблему в залежності від історичних об
ставин буття українського народу. Доля розnорядилася так, що 

український народ довгий час не мав своєї державності, проте якщо 

вона й утворювалася (Київська Русь, Козацька держава за часи 

Б. Хмельницького, Гетьманщина XVII-XVIII ст., УНР 1918-
1920 рр.), то була несталою. Незалежно від того, була Україна 

"державною" чи "бездержавною" (П землі входили до сКладу інших 
держав - Великого князівства Литовського, Речі Посполитої, Мос

ковського царства, Російської імnерії, Авст(9о-Угорської імперії, Ту

реччини та ін.), ідея прав людини в ній жила і збагачувалась, відчу

ваючи на собі вплив найпрогресивніших європейських досягнень у 

цій галузі. 

Дослідження вітчизняного історико-ідеологічного підгрунтя 

проблеми прав людини має неабияке значення як дJІЯ в·ирішення ак

туальних проблем теорії та філос.офії права, так і для розв'язання 
практичних завдань, пов'язаних з nодальшим удосконаленням меха

нізму захисту прав людини в нашій країні, яка увійшла до складу 
Євроnейського співтовариства і мусить знаходитися на рівні вимог, 

що пред'являютьсяДоП учасників. 
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В одній етапі неможливо детально · висвітлити усі аспекти 

проблеми прав людини в українській політико-правовій думці. 

Постановка такого питання має за мету пока.3ати етапи формування, 

особливості змісту, напрямки розвитку цієї проблеми, чинники 

впливу на 'Неї у різні історичні періоди, їІ залежність від носіїв цієї 

ідеї -- мислителів (І, Вишенський, Г. Сковорода, Я. Козельський, 

Т. Шевченко, М. Драгоманов, І. Франко, Леся Українка, Б. Кістяків-

, ський, Д. Донцов та ін .). У даній етапі автор обмежує висвітлення 

цієї значної проблеми певними хронологічн:ими рамками - ІХ-
~Ш~ . . . . . 

Процесу розвИтку ідеї прав дюдини .в Україні властиві f/K 
кількісні, так · і якісні зміни. Кількісні зміни знання про права люди
ни (його примноження', уточнення 1 конкретизація, збільшення обся
гу тощо) відбуваються в цілому з позицій і в межах тоrо чи іншого 

поняпя ррава. Якісні зміни ідеї црав людини nов' язані з переходqм 

від попереднього понятrя до нового поняпя права. 

Нове поняття права означає новий підхід до вивчення, ро~ 

зуміння і трактування як держави і права, так і вже накопичених те

оретичних знань про них. Адже всяке знання (в тому числі про дер

жаву і право) існує в понятійно пов'язаному й опос-ередкованому ви
гляді, тобто я:к складова частина певного поняття і певної концепції 

теорії (3, с. 1 09-112). Звільняючись від попереднього понятійно
смисловоrо контексту попередньої теорії, нова теорія формується. як 

певна понятійно. визначена система знань, що відПовідає нщшм умо

вам і є якісним показником пізнання лрава (в цашому випадку

ідеї про права людини). 

Нове розуміння прав людини ...,- якісний стрибок у юридич
ному пізнанні. Історія розвитку ідеї про права шодющ - це переду-

. . ' . ' 
сім історія нових понять права і тих нових юридичних теорій, які 

формуються на основі цих понять і місппь ·у собі nроблему прав 

людини. 

Ідейні КQріння проблеми прав людини сягають у сиву дав

нину ча~ів Киівської Русі. Уже в "Повісті минулих літ"(! І 13 р.), 
"Слові о , полку Ігоре~ ім" ( 1187), Київському і Галицько-Волинсько
му літ()ПJ1Сах, у політичних творах духовних осіб ("Слово про закон і 

благодать" Іларіона, "Моління (Слово послання)" Данила Заточника, 
у політичних творах . князів і правових документах ("Повчання" Во

лодимира Мономаха, "Руська Правда") йдеться про правду, рівну 
для всіх людей, однакову для кожної людини, про правителя, який 

мусить турбуватися про своїх підлеглих. "Правда" включала в себе і 

юридичний, і моральний аспекти, стрижнем яких була справедли-
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вість. Юридичний компонент був значним структурним елементом 

усь9го зміСту. Під "правдою" розуміли "закон", справедливий суд, 
вона містила і законні підвалщш всіх видів державної діяльності. 

Згодо~, у XV-XVI .cт., "пр<Івдою" н~ тільки визначалися окремі пра
вові інститути, а й передавалось уявлення про правопорядок зага
лом. 

Серед юридичних пам'ята!< періоду перебування українсь

ких земель у складі Вели~ог9 . князівства Литовського найбільшу 
цінніс'І'ь ,має; І J1цто~ськtffі статут ~ звід законів феодального права 
J!ИТQВСЬJ(ОЇ д~рЖаІЗИ (Tpti редакції- 1529,: 1 ~66, 1588 років) . . НеЗВ<;l
ЖаЮЧ.И на , свій кла~ово-становий характер, І Литовський статут вті

JІював гуманістичні .ідеї епохи він був , одним з найпрогресивніших у 

вропі того часу. В ньому проrолошувались ідеї рівності людей пе

ред законом (записано правило, за яким усі особи- як бідні, так і 

багаті - цовинні судитися за. нормами, викладеними в статуті), від

вовідальності уряду перед народом (у феодальна-становій інтерпре

тації цього поняття), 0суду деспотизму, особистої .недоторканності, 
юридичного захисту прав вільної (шляхетної) особи, , інщrвідуальної 

nідпавідальності перед законом ("Никто ни за кого не .должен нести 

наказание, но каждь1й сам за себя"), відповідішьності усіх пер·ед за

коном, незалежно f!ід майнового і соціального стаІ:ІУ. Робилася ~про~ 
ба обмежити джерела "холопства" (вільна лЮдина за злочин: ш~ по
ІІИнна Передаватися у вічну невоЛю) . І ~оч крім Цих положень у цьо
му статуті були втілені ідеї, ·притаманні феодальному устрqю, і від
бивали його класово-станову сутність Справо на Ф.еодальну влас
ність, на постуnове закріпачення селян, їх особж;ту .. з.алежність та 
іІІ.), ПеВНОГО рОЗВИТКУ В НЬОМУ набули ідеіправ ЛЮдИНИ, ЯІ~і Пі~,НЇШе 
увійШли до загальнолюдського арсеналу моральни;х і правових цін-
ностей . · · · 

У щіріод перебування українських земель у складі Речі По
сполитої проблема прав людини встала з ·новою силою, що було зу
мовлено соціально-економічним і релігіЙним гнобленням (у зв'язку 
з ухвалою Брестської церковної унії) . Яскравий вираз вона знаfішла 
в полемічній літературІ (відомо близько І 40 полемічних творів, з 
яких майже 80 написано католиками і близько 60 . --:-: православни
ми), зокрема в таких'' православно qріЄнтованиХ працях, ~к 
"Апокрисис" (1598), "Пересторога" (!'606), "Тренос" ("Плач", 1610), 
"Протестаці я" ( 1621 ), "Палінодія" ( 1619-1622), авторами яких були, 
відповідно, Х. Філалет (псевдонім), анонім, М. Смт:рицький, І. Бо

рецький, З. Копистенськ~й. Зміст багатьох з них виходить 3а межі 
історико-теоЛогічної полеміки й ідеї засудження · церковної унії та 
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. національно-релігійного гнобЛення . 

Так, у творі Христофора Філалета, який став на захист ши

роких верств народу, стрижневою була і'дея рівності людей, якій він 
дає релігійно-природне обгрунтування. Відстоюючи договірний ха
рактер співвідносин короля і підданих із справедливим змістом, він 

доводить обов'язо.к короля як "присяглого сторожа прав и свобод 

наших" охороняти їх, а народу в особі кожної людини стерегти і за

хищати свої права (передовсім, соціально-економічні і релігійні). 

Таке ж спрямування має творчість письменника, демократа, 

ідеолога селянських мас Івана Вишенського (1550-1620 рр.). l Крити

куючи тогочасний суспільно-політичний лад, польських і українсь

ких панів - за соціальний гніт, католицьку церкву - за релігійну 

нетерпимість до православ ' я, він стверджує ідею рівності людей, 

даючи їй божественно-природну, на1уралістично-філософську ін
терпретацію. Він вважає, що рівність лЮдей (незалежно від їх соці
ально-правового стану) обумовлена природою, їх походженням з 

однієї божественної субстанції- матерії. Навіть королі-та царі, на
голошує І. Вишенський, "толко властию сродство людское перевос

ходят, а плотию и кровию, и смертию всем ровни суть" . Виходячи з 

ідеї рівності всіх людей від nрироди, І . Вишенський, хоч і не відсту

пає від традиційної трактоnки походження влади від бога, nроте но

сія влади зображує рівним усім людям, над якими його підносять 

лише надані йому владні повноваження. На його думку, царю, коро

лю треба віддавати царські, королівські почесті, а не божеські, бо 

влада не є їх абсолютним привілеєм. З цього полоЖення він робить 

два логічно обгрунтованих висновки, які певною мірою перегукую
ться з сучасним вирішенням проблеми співвідношення держави 

(влади) і людини, за яким вони взаємовідповідальні одна перед од

ною. 

Перший висновок І . ВиШенського полягає в тому, що особа, 

якій належить влада, за природою своєю рівна підвладному, а зна

чить, вживання нею влади повинно бути обмежено природним пра

вом людини на власний духовний світ. Другий - що властитель зо

бов'язаний нести відповідальність перед народом за помилки, особ

ливо ті, які пов'язані з волюнтаризмом, зловживанням своїм стано

вищем, порущенням природного права людини, справедливості. 

Якщо цар у своїй діяльності не керується божественними істинами, 

не турбується про бідних і убогих, то він - не божий слуга, а 

"диявол-миродержець". У такому разі влада його суперечить приро

ді людини і божественним істинам (чеснотам). Влада державна тіль

ки в тому разі незаперечна, коли властитель nідкоряє особисті при-
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страсті головному завданню - забезпеченню найбільшого блага, 

підданим згідно з вимогою божественних чеснот, Правда, І. Вишен

ський згідно з християнським вченням не тільки розглядає рівність 

як моральну і юридичну категорію, а й вимагає майнової рівності, 
спільності майна, "обЩаго житла", вважаючи це принциповою на

становою самого Христа. У цьому питанні він віддає данину ідеям 

раннього християнства. 

У XVIII ст. ідея прав людини .в політико-правовій думці 

України засвітилася новими гранями, що було обумовлено епохою 

Гуманізму, епохою Відродження. коли в центрі світобутгя постала 

людина. За буржуазною теорією природного права, яка оформилася 

в цей період і охопила своїми ідеями країни Європи й Америки, лю

дина від народження має невідчужувані права на життя, свободу , 

недоторканність тощо. Ця теорія опосередкованим шляхом охопила 

Україну (через переклад творів іноземних мислителів, інформацію 

про них, що передавалася з уст в уста та ' ін.) .. Наприщшд, в Україні, 
яка входила до складу Росії. був поширений твір С. Золотницького, 

який являв собоЮ зібрання перекладених на російську мову голов
них nоложень зарубіжних прихильників теорії природного права (1). 
Проте, крім такого шляху запозичення прогресивних ідей, прита

манного, до речі, українському філософу Якову Козельському, про 

ідеї якого ми скажено нижче, іс.нували своєрідні теорії про цінність 

людського буття, які виникли одночасно з зарубіжними буржуазни

ми теоріями і мали специфічне вітчизняне морально-юридичне заба

рвлення, спрямоване на захист простої людини, людини-трударя. 

Такою була філософія Григорія Сковороди (1722-1794 ), який спро
мігся піднятися до вимоги рівності як міри справедливості, обrрун
товуючи їі природною властивістю. Український Сократ, як його на

звали на Заході, вважав людину мірилом й критерієм правди, а їі 

nрагнення до щастя, умовою якого є свобода, - природним і· зако
номірним. Вказуючи на природну рівність людей і вимагаючи юри

дичної рівності, він не відкидав відмінності людей за здібностями і 
нахилами. Щасливою людиною ·він вважав ту, яка, будучи вільною, 

nрацює у вільному суспільстві за своєю природною вдачею: Він пи

сав, що "сродний труд", тобто праця за покликанням і здібностями, є 

rоловн'J:rм принципом демократичної республіки, що має сформува

тися в Україні і Росії шляхом просвіти і реформування (5, т. l, 
с. 2 І 7; т. 2, с . 80 та ін.). У своїй творчій діяльності він акцентував 
увагу на соціально-економічному аспекті буття людини і ці його ідеї 

є nевною передумовою розвитку соціально-економічних прав люди

ни, які сформувалися і •були офіційно закріплені в міжнародно-пра-
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вових документах в ХХ ст. · 

У Якова Козельського ( 1728-1764 рр.) теоретичні природно
правові засади знайшли більший вияв, ніж у Григорія Сковоро:пя, 

хоча він .(як і Г. Сковорода) у перебудові суспільства покладався на 

уряд, реформи, просвіrу. Перебуваючи під значним . впливом ідей 
епохи Просвітнищва, Яків Козельс.ький звертався до теорії природ

нщо права і суспільного договору, _стверджув~в природні права лю- І 
дини на, рівІ{ість в усіх аспектах суспільного .життя. В умовах па~-

. ' ;, І > ' \.. • ' ' ' ' ....,. · •' • 

вання самодержавного режиму з притаманним ному кршосним пpa-

.SOJ\.f, д~ св'о6і:ща 'нале),Кащі диШе пану, він ВИ!\fаrав роступового вста
цовлен~ офіційної свободи для ' усі~, рівності перед за~щюм, гар
~оційНQЇ Єдності інтересів людини і суспільства. · Ос~бливу · у~агу 
мисліпе~ь. Щ,мілиц пит.:шmо про вз(:1ємодіЮ Л\<)дrщи У державної 
~лад~, груюуючись на теорії 'суспільного договору. ПолемізуюЧи з 
англійським ученИм Томасом Гоббсом., Яків Козельськцй наполягав 
на взаємовідповідальноці державної влади і громадян~на та можли

вості громад~ І-і розірІJа~и суспільниМ: дого~ір у разі невИконання йо
го умов правителем (2, <;. 497, 525 ., 530 та ін.). 
, ·. Цінцою стороін)'? . ~олітико-пра~ової думки XVIII с~. є 
GBQf;pЇдl!e закрjплення іщ:ї _rтр~в ЛJО.Д,ИНИ у ,П~Оf~ті , Коне1;иrуції ПІ'\
лиші.Qрлика JI?tO р.) - . перщ;ої КОfІСТИтуції нез,ал~Жної України, 
,яка прогgлошувала відповідальність влади перед людиною, рівність 

nрав і . свобод, у тому чи~лі fJ<;t прав'? приватнqї ~ласності, ммокра
,ТИЧ:І;І)' організаці~ віщди з,принЦ~;~ІіоN іюдіір; ~!І?Д (4). ЦейДопмен-r 
є н~д~ання~ уJ.{раїнсьІ.<о.ї констиtу~ійнqї думкИ; ,зокре~а в асіj,екті 
лрав та свобод ЛюдИнИ. - ~ · ·. , ·· · · · ·.·. . .. ' ~ · · : 
. ,·' Отже, . пр~шосвІдоrv:ість . у~r.аїнського нароДу ·знайrрл~. своє 
відбиття І втіЛЩП:UІ в. ЛітоПи'сах:, nраЦЯх' і коІіспі'rуці~них Проектах 'й 
найкращих nредстішkиків, rіочйнаючи з Часїв 'kиївсЬкоі' Русі. Досяг
нення розробк~ і~еї прав лІОДИнk . Х~Р~їнсЬкою . Пол,іти~о~'rір~вовою 
ft)імкою кожного насrу~ног<_) · П()І(Олііпі,* мис;ш:rелj~ свідчили . fІРО: ії 
зб.ara"jeнiut . ЗіlВДіІки 'врахуваіпоо надбанЬ попереДніх ві~чизняни:Х ' До
робок ' у' Цій галузі, а також зв' язку З прqгресИвноЮ єврсіnе 'й'ською 
правово'Ю традифєЮ.' І хоЧа не всі ;tу{ИСЛИТелі цього tiircy Зйертались 
до проблемИ rірав ЛюДИнИ на основі чітко виЗначенИх • юридичних 
кат~J;;орій, ' з''профес'ійно~rіравової точки зору, їх внесок в утверджен
ня і розвиток прав людини був чималий. Насrупні покоління мисли

телів гуманістичного спрямування міцно підхопили їх естафеrу і до

несли до наших часів . 

Слід зауважити, що специфіка становлення і розвитку ідеї 

прав людини в політико-правовій думці "недержавноі" України по-
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передніх історичних періодів, на відміну від народів, які мали свою 

державність з давніх-давен, полягає в тому, що тут дихотомія "дер

жава - людина" вирішувалася не по прямій, а опосередковано, че

рез категорії "народність" (до кінця ХVШ ст.), "нація" (з ХІХ ст.) . 

Тому ідея нацїj, "працювала" на проблему державності і проблему 

nрав людини з того часу, коли оформилась українська нація, і вела 

до утвердження в свідомості прогресивної інтелектуальної еліти 

концепції демократичної правової держави. Виразніше це виявилося 

в Україні у ХІХ ст. " 

Список лimepamJpu: 1. Золотницкий В . Сокращение естественного 
11рава, вь1бранное из различнь1х авторав для пользь1 российскоІ'О общества. - СПб. , 

1764. 2. Избраннь1е nроизведенИя русских мьІсшпелеі\ второй nоловюш XVIII века. -
М.: 1952. З. Нерсесянц В.~. Юрисnруденция-- наука о свободе//Адвокат.- 1997.
N2 9. С. 109-112. 4 . Орлик Пилип. Вив ід nрав УкраіннІ/Вивід nрав України. - К: 

1996. 5. Сковорода Г.С. Твори у 2-х т.- К., 1961.- Т. і; 1962.- Т. 2. 

Л.€. Гамбург 

СУ ДЕБНО-РЕФОРМАТОРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ГЕТМАНА П.Л. ПОЛУБОТКА В БОРІ>БЕ ЗА УКРЛИНСКУЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ 

Среди факторов, определяющих силу, авторитет и зффек

тивность государственной власти, особое место занимает прогрес

сивность судебной системЬІ. Ярким подтвержденнем тому является 

uдин из зтапов истории украинского суда периода ГетманщинЬІ, свя
'!аННЬІЙ с судебно-реформаторской ~еятельностью гетмана П.Л . По

луботка. 

Собьпия Северной . войньІ 1700-1721 гг. в период перенесе

ння военнь1х действий на территорию УкраиньІ, связаннЬІе с пере

ходом гетмана И.С. МазепЬІ и его приверженцев на сторону коро

левекой шведекой армии Карла ХІІ, стали поводом для резкой акти

визацин унитаристских тснденций российского самодержавия в про

водимой им политике относительно автономни Гет'манщинЬІ. 

В 1722 г. после смерти И.И. Скаропадекого вЬІборьr нового гетмана 
бьши отложень1 на неопределеннь1й срок. Временно исполняющим 

обязанности гетмана указом Петра І бьш назначен наказной гетман 

П.Л. Полуботок. Одновременно бьша учреждена указом от 29 апре
ля 1722 г. Малороссийская коллегия (Первая) во главе с президен

том бригадиром С.Л. Вельяминовьгм в качестве органа самодержав

ного контроля за деятельностью гетмана и генеральной старшиньІ. . ~ 
Она состояла из шести офицеров россинеких полков, расквартиро-
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ваннІ:.іХ на Украине, и прокурора, находцлась при гетманекай ставке 
в Глухове и подчинялась Сенату ( 4, с. 464, 466). Зти действия пет
ровского правительства свидетельствьвали о недвусмЬІсленном на

мерении позтапно ликвидировать автономию Левобережной Украи

НЬІ, подтверждая мнение Б. Нольде о том, что именно с Петра І на

чишіется борьба с украинской автономней (7, с. 37, 38). Коллегия 
призвана бьша представить царское самодержание в сознании рядо

ВЬІХ казаков, крестьян и мещан защитником законности при отправ

лении правосудня от произвола старшинЬІ в интересах широких 

масс украинского населения (10, с. 239). В инструкции Петра І 

С.Л. Вельяминову, определившей компетенцию новой коллегии, 

среди nрочего вменялось вьшолнять функции вь1сшей судебной 

апелляционной инстанции Левобережья, причем nодавать апелляци

онньІе жалобь1 разрешалось, минуя предшествующие украинские 

судебнь1е инстанции. В качестве обоснавания зтих полномочий 

Петр І соспалея на якобь1 имеющиеся соответствующие положения 

"Переяславских статей" Б. Хмельницкого (2, с. 97, 99; 7, с. 37, 38). 
Украинская государственвость призвана бьша отстаять зко

номический потенциал nривилегированньІх сословий перед лицом 

угрозм его перехода в руки российского дворянства. Но для зтого 

необходимо бьшо обеспечить зтой государственвости поддержку 

большинства украинского народа. Позтому контрмерь1 антономи

стов заключались в попьrтках нейтрализации популизма Малорос

сийской коллегии путем ограничения сиюминутнь1х классово

згоистических потребностей старшинЬІ (10, с . 239, 240). 
Приняв 11 июля 1722 г. исполнение обязанностей гетмана, 

П.Л. Полуботок уже 19 июля издал универсальІ, обязьшавшие стар
щину прекратить насильственное привлечение казаков к работам в 

своих частнЬІх хозяйствах, уважать их честь и достоинства, а каза

кам предписьшалось лишь вьшо~нение их непосредственнЬІх воин

ских повинностей; одновременно здесь же указьшалось не необхо

димость упорядочения судапроизводства (1 О, с. 240). 
12 августа 1722 г. бьш издан один из важнейших универса

лов Л.Л. Полуботка, в котором наряду с повторением запретов 

старшине зксплуатировать казаков (дополненньІх угрозой привле

чення к строгой юридической ответственности) (5, с. 7) шла речь и о 
восстановлении законности в работе судов. Прежде всего уставав

ливалось требование коллегиапьности судопроизводства, причем в 

рассметрении дел должнЬІ бьши участвовать не только судья и 

старщинь1, но и лица из "безурядовьІх, только бь1 честнь1х и разум

_ньІх особ, которЬІх нарочно к тому определити належит" (5, с . 7). 
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Зто бьши так назьшаемЬІе "зацньrе персоньr" с положительной об

щественной репутацией, не являвшиеся чиновниками (6, с. 90), что 
говорит о стремлении к демократизации суда. Судебньrе заседания 

должньr бьши проходить лишь в специальньrх судебньrх зданиях. так 

как там хранились юридические кодексьr и сборники, располагался 

служебньrй персонал (осаульчики, возньrй, сторожа и др.), имелись 

помещения Для предварительного заключения подследственнЬІх (3, 
с. 345). СудебнЬІе коллегии обязанЬІ бьши рассматривать дела 

"обще, совестно и поистине, як право и самая слушность показует, 

без жадного пристраетил и неправости и без накладов, не наровячи 

некому и не посягаючи не на кого" (5, с. 7, 8), т.е. в соответствиис 
nринципами коллегиальности, справедливости, законности, целесо

образности, обьективности. Судебньrе пошлиньr не должньr бьши за

вьrшаться. 

Особой критике в универсале подверглась порочная прак

тика пресловутьrх "корчемньrх судов" (3, с. 345; 5, с. 8), сопровож
давшаяся публичньrм взяточничеством войтов и атаманов- во время 

их пиршеств в корчмах. Под страхом строгого наказания 

"корчемньrе судЬІ" предписьrвалось немедленно прекратить, перене

ся судебньrе заседания в "пристойньrе места" и судить "не пянствен

нЬrм, но трезвьrм· умом" (5, с. 8). 
Одна из норм универсала устанавшівала юридическую от

ветственность за злоупотребления старшиньr по отношению к рядо

вьrм казакам: " ... А если кто вЬІшеписаному явите я прислушен, а 
опосле тое на его донесено и вправду доказано будет, ·таковьrй, без 

пощадения, якого бьr ни бьш чину, знатно наказан будет" (5, с. 7). 
Зта норма свидетельствует о намерении ПЛ. Полуботка использо

вать принцип юридического равенства в борьtе за восстановление и 

укрепленИе режима заю:шности, что в условиях феодального госу
дарства и сословной структурьr общества явилось очень смелой и 

прогрессивной мерой . 

Большое значение придавалось в универсале упорядочению 

всей судебной системьr, для чего устанавливалИсь четкая иерархич
ность судебньrх органов, а также обязанности судей по обеспечению 

рассмотрения апелляций : "Если ж хто, сельским албо сотенньrм не _ 
довольствуючися судом, апеллиоватимент до полкового или з пол

ковогодоенерального суда, теди велено судям, пред которЬrми тот 

аппеллянт судим бьш, письмеиное за руками своими требуючой сто

роне дати сведителство, . з подлинною всеей справи и контрверсии 

обоих сторон описю" (5, с . 8). Судья скреплял изпQжение обстоя
тельтсн дела своей поДПисью (8, с. 314). Тем самьrм повЬІшалась от-
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ветственность судей за качество судопроизводства, усиливалась ох

рана прав лиц, обращавшихся в судебнЬІе инстанции, облегчался· 

процесс рассмотрения дел по апелляциям . 

ПЬІтаясь не допустить дискредитацин гетманской судебной 

системЬІ Малороссийской коллегией, приступившей к непосредст

венному приему апелляционнЬІх жалоб, в декабре 1722 г. П.Л . По

луботок издал распоряжение, обязь1вающее рассматривать апелля

ции лишь в порядке их следования по судебнь1м инстанциям: из 

СеЛЬСКИХ И СОТеННЬІХ судов -В ПОЛКОВЬІе, а ИЗ ПОЛКОВЬІХ -В гене

ралЬНЬІЙ суд (10, с. 240). Такой порядок прохождения апелляций 
способствовал окончательному оформленню правового статуса пол

.ковьІх судов и укреплению должностей полковь1х судей. Тем самЬІм 

разрешалось противоречие между горбдскими мещанскими судами 

и казацкими судами, существовавшее в силу активного вмешатель

ства казацкой старшинь1 в дела городекого патрициата и силового 

подчш1ения городских судов казацким (что заставляло мещанскую 

знать искать зашиту у царекого правительства еще со времени 

Б. Хмельницкого) (І, с. 172, 173). С 1715 г. полкового судью избй

рала полковал старшина .из своей средьr. Универсал П.Л. Полуботка 

определил возможность заменЬІ судьи на другого представителя 

старшинь1 в случаях нарушения первьrм требований законности. Но

вьrй полково й суд бьш устроен по образ цу . полковь1х канцелярий, но 

с несколько измененньrм устройством. Ему бьши подведомственньІ 

и гражданские и уголовнЬІе дела (8, с. 314 ). До 1722 г. процесс в 

полконом суде не имел единой письменно_й либо устной формь1, но · 
после юридического оформления зтого суда осуществлялось пись

меиное протоколирование (8, с. 313). К подсудности полковь1х судов 
относились до І 722 . r. _ и уголов нь1е дела, связаннЬІе с вьшесением 
смертньrх приговоров, однако после реформЬІ требовалось обяза
тельное утверждение таких приговоров гетманом и генеральньrм 

войсковьІм судом. В затруднительнЬІх процессуальнЬІх случаях пол

коной суд обращался за ратьяснениями к генеральному судье или к 

самому rетману (8, с. ЗІ і). 
С целью упорядочения работьr Генерального Войсконого 

Суда и повьrшения оперативности рассмотрения им дел П.Л. ПоЛу

боток ввел в его состав должности асессоров, заимствовав зтот зле

мент из польского судоустройства по Л.итовскому статуту. В состав 

Генерального Суда стали постоянно входить два генеральньrх судьи 

и четьrре асессора. Он .стал коллегиальньrм и превратился в одну из 

вьrсших апелляцио'нньІх инстанций, в которой работа асессора уско
ряла рассмотрение апелляций. Асессорьr назначались гетманом из 
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юридически образованнь1х старшин в званнях бунчуковЬІх товари

щей (8, с. 91). 
Преобразованию Генерального Войсконого Суда в коллеги

альньІй и апелляционнЬІй орган nредшествовало намерение 

ПЛ. Полуботка создать nри Генеральной Войсковой Канцелярии 
особьІй коллегиальньІй орган административной юстиции - трибу

нал из старшинЬІ (9, с. 72). Но nравительство Петра І в уnреждение 
')Тому абразовало Малороссийскую коллегию~ Однако в дальнейшем 
идея ПЛ. Полуботка воплотилась в создании Коллегиального Гене

рального Суда, апеллировать на которЬІй можно бьшо гетману и 

ВЬІшестоящим российским органам контроля и надзора над Украи-
ной. . ' 

Судебно-реформаторская деятельность ПЛ. Полуботка, не

с.мотря на непродолжительность его правлення, способствовала 

продлению украинской государственности и нашла свое продолже

ние в судебной реформе гетмана Д.А. Апостола (1727-1734 гг. ). 
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Д.А. Селіхов 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ · 
ІНДИВІДУ АЛЬНОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА 

В УКРАЇНІ В УМОВАХ РЕФОРМ 1861 ТА 1906 РОКІВ 

Сімдесятирічний досвід існування в нашій країні командно

адміністративної моделі господарювання дає підстави для висновку 

про їі нездатність. забезпечити більш високу продуктивність суспі
льної праці порівняно з · ринковою. Спроби центральних органів 

державної влади після прqголошення незалежності України утвер-
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дити ринкові структури зіткнулися не тільки з об'єктивними труд
нощами цього складного процесу, але й з нерозумінням деякими 

nредставниками керівництв-а (як ресnубліканського, так і місцевого 

рівня) найголовніших умов функціонування ринку. Особливо яскра

во ця теза nідтверджується в аграрно-промисловому комплексі, де з 

різннх, переважно суб'єктивних причин уже кілька років (з 1994 р.) 
ніяк не може завершитися процес паювання землі з наступним пере

творенням їі на товар. 

Звертаючись до зарубіжної практики правового регулюван

ня господарської діяльності дрібних товаровиробників, яких у нас за 

американською традицією називають фермерами, варто було б, на 

нашу думку, вивчити насамперед відповідний вітчизняний досвід. 

Йдеться про так звану епоху вільного підприємництва, що настала 
після скасування в 1861 р. кріпосного права. Столипінська реформfі, 
розпочата у 1906 р., сприяла становленню в аграрному секторі еко
номіки України ринкового господарства західноєвропейського типу. 

Яким же чином законодавство царської Росії регулювало господар

ську діяльність селянина-власника після скасування кріпосного пра

ва і чому виникла невідкладна проблема у приватизації селянської 

надільної землі на початку хх ст.? 
Ліквідація кріпосного права регламентувалася цілою низ

кою законодавчих актів, початок яким поклав царський Маніфест 

від 19 лютого 1861 р. Одночасно з Маніфестом (2, с. 7l-7J) протя
гом 9-19 березня цього ж року в Україні було опубліковано 

"Загальне Положення про селян, що вийшли з кріпосної залежнос- 

ті'', "Положення про об_лаштування дворових людей, що вийшли з 

кріnосної залежності", "Положення про викуп селянами, що вийшли 

з кріпосної залежності, .їх садибної осідлості і про сприяння уряду в 

купівлі цими селянами у власність польових угідь", "Положення про 

губернські і повітові у селянських справах установи", "Правила про 

порядок приведення в дію Положення про селян, що вийшли з крі

посної залежності", "Місцеве Положення про поземельний устрій 
селян, поселених на поміщицьких землях в губерніях Великоросій

ських, Новоросійських та в Білорусї1"', "Місцеве Положення про по

зе)\tельний устрій селян, поселених на поміщицьких землях в губер-
~ ніях Малоросійських: Чернігівській, Полтавській і частині Харківсь
коГ ', "Місцеве положення про rюземельний устрій селян, поселених 

на поміщицьких землях в губерніях: Київській, Подільській і Волин

ській" (6; 1863, т. XXXVI, N~ 36657-36664). Протягом настуnних ро
ків аж до початку ХХ ст. час від часу публікувалися різноманітні 

додаткові Положення, що найчастіше роз'яснювали або уточнюва-
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ли той чи інший попередній законодавчий акт (5) . 
Згідно з Маніфестом 19.02.186 1 р. селяни за nраво користу

вання наділом зобов'язані були виконувати на користь поміщиків 

визначені у відповідних Положеннях повинності , причому упродовж 

перших 9-ти років вони не мали права відмовлятися від користуван

ня наділом, за яким вони, власне , і несли повинності . Огже, реформа 

1861 р . фіксувала нечуваний у світовій практиці аграрних відносин 

феномен примусової купівлі землі, якою селянин користувався задо

вго до свого звільнення. Вишезгаданим Маніфестом rюм іщикам на-· 

давап:ося право підписувати з селянами "добровільні" угоди про 

розмір поземельного наділу і , відповідно, повинностей . 

Особливістю законодавства, за допомогою якого регулюва

лася сільськогосподарська ·діяльність дріб1:1их товаровиробників до 

1906 р., було те, що воно приймалося комплексно , з урахуванням 

становища усіх соціальних груп населення. Це по-перше. По-друге, 

одночасно з оприлюдненням відповідного законодавчого акта пере

дбачався і механізм введення його в дію, що, Н'! жаль, у 11аш час 

практикується не завжди. По-третє, при підготовці такого важливого 

соціально-економічного і політичного заходу, як докорінна перебу

дова виробничих відносин в аграрному секторі економіки країни, 

були враховані регіональні особливості не лише на рівні одніЄї чи 
групи губерній, а нерідко навіть на мікрорівні, тобто в межах волос

ті , а інколи і села. Знову ж таки доводиться констатувати, що наші 

теперішні законодавці такого підходу в реформуванні АПК практи

чно не застосовують. 

Щодо доцільності саме такої практики за){онодавчого за

безпечення аграрних реформ історія дала чітку й однозначну пози

тивну відповідь. Упродовж сорока пареформених років в Україні 

виникли десятки тисяч господарств фермерського типу, що при не

значній питомій вазі (15%) забезпечували близько половини всього 
товарного зерна, ~отні мільйонів пудів якого (у 1903 р.- 650 млн.) 

експортувапося за кордон ( 4, с. 445). 
Одночасно слід вказати і на недоліки законодавчих актів 

1861 і наступних років, що на початку ХХ ст. призвело (окрім усьо

го іншого) до необхідності повнішого їх узгодження з вимогами ві

льного підприємництва. Найсуттєвішим гальмом подальшого зрос

тання ефективності суспільного виробництва і, таким •щном, конку
рентоздатності на європейських рщіках українського зерна були чи

сленні державні обмеження і різноманітні застереження на ринку 

землі і праці. Так, в епоху "контрреформ", що наступила після вбив-
• 

ства революціонерами О 1.03.1881 р. царя Олександра Il, був прийня-
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тий (14.12.1893 р.) закон, який обмежував право продажу селянсь
ких наділів при подвірно-сімейному землеволодінні, а також призу

пИнено дію ст . .N2 165 "ПоложеЩІЯ про викуп" щодо можливості до
строкового викупу (6; 1896, т. VIII). 

Під час засідань так званої "особливої наради про потреqи 

сільськогосподарської промисловості", що була створена згідно з 

царським указом від 22 квітня 1902 р. для внесення необхідних змін 
і доповнень до аграрного законодавства, вищезгаданий закон про 

обмеження підприємницької діяльності на селі був підданий нищів

ній критиці. Визнаючи причини наявних труднощів у сфері сільсь

когосподарського виробництва, проф~ Л.І . Петражицький на одному 

із засідань констатував, що "відсутність належної Підтримки з боку 
доброго права і доброт юстиції веде до загальної деморалізації ... 
Етничне значення безправ'я і свавілля відіграє більш серйозну роль 

у справі економічної безрадісної дійсності, аніж безпщ:ереднє запе

речення ·впливу незабезпеченності прав на господарську діяльність" 

(7, пр . .N2 4, с. 35). 
Червоною ниткою на засіданнях Особливої наради, що під 

головуванням міністра фінансів С.Ю. Вітте продовжувалися протя

гом 1902-1904 рр., проходила ідея переваги приватної власності над 
колективним (общинним) землеволодінням . На думку С.Ю . Вітте, 

при сучасному стані справ община "мали багато рцс публічно

правової організації, що мимоволі нагадувала про військові посе

лення" (3, с. 89). Учасниками наради неодноразово цитувалася фор
мула англійського економіста А. Юнга про магічну силу приватної 

власності: "Дайте людині у власність голу скелю, і вон<: перетворить 

їі на сад" (7, пр. ·.N2 12, с. ЗО). Общинне землеволодіння, яким згідно 
з перелисом 1905 р. в Україні було охоплено 43,6% селянських дво
рів (у Росії- 98%), (10, с. ХХІІ, ХХХІІІ) не давало права селянино
ві вільно купувати і продавати одержаний лише в користування на 

певний термін наділ. Результатом такого правового стану ()езпосе

реднього товаровиробника було те, що в програші були не тільки 

селяни, але й суспільство в цілому . За вимогою 2/3 членів общини у 
будь-який момент міг бути оголошений новий переділ. · 

Та найдошкульнішим була не формальна зміна власника, а 

черезсмужжя, неминуче при наявності землі різної якості , і кругова 

порука. У 1906 р. земський відділ Міністерства внутрішніх справ так 
роз'яснював суть общинного права : "Общинним називається те зви

чайне користування, при якому землі, за ріщенням загальних зборі в, 

переділлються або розподіляються між . селянами : по душах, по тяг

лах або іншим способом, а поізинност:і, що лежать на землі, викону-
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ються у відповідних випадках за круговою порукою" (8, с. :;). Саме 
•1ерез кругову поруку, що була д)ТЯ державної .адміністрації дуже 

1ручним способом стягування податків, община і трималася аж до -
Іючатку ХХ ст. 

Остаточну крапку в дискусіях навн:оло общинної форми зе
млеволодіння, яку народники вважали зародком соціалізму, поклав 

соціальний вибух 1905 р. Один з фахівців у галузі права сенатор 

І '.0. Євреївнов, що у 1903 р. виступив з книгою "Селянське питання 
11 його сучасній постановці", через тиждень після відомих подій у 

ІІетербурзі 9 січня 1905 Р-· Вllі\Шгав від голови Комітету міністрів 
С.ІО. Вітте вжиття негайних заходів щодо приватизацїі селянськоі· 

надільної землі: " ... Створепня дрібної поземельної власності в ши
rоких колах селянського населення дало б найміцнішу підналину 

1ромадському і державному ладу Росії. Численний Imac дрібних по-

1СмеЛьних ,власників-землеробів склав би найконсервативніший 
елемент населення країни, що знає ціну власності і тому солідарний 

1 приватними власниками інших станів" (7, пр. 1 О, с. 17). 
Розгул революційної стихії, що в будь-який момент могла 

ІІилитися в криваву громадянську війну, примусив урядові кола не 

•1скати затяжних думських дебатів. Указ01і1 царя від 3 листопада 
1905 р. були скасовані викупні платежі . майже одночасно 

(відповідно 10 і І 1 січня 1906 р.) цар одержав записки від С.Ю. Віт
rс і П.А. Столипіна, що був тоді саратовським губерна:гором, в яких 

обгрунтовувалася ідея невідкладного введення приватної власності 

ІІа селянські надільні землі ( 1, с. 80). Остаточні коливання глави 
лержави припинилися після рішень дворянського з'їзду, що відбувся 
7-11 січня 1906 р. в Москві. Одним з пунктів резолюції була вимога 
ІІадати селянським громадам право закладати свої наділи для купівлі 

1емлі і дозволити продаж "наділів .. •.при виході з общини" (9, с. 127). 
Реакція удару була дуже швидкою. Уже 4 березня 1906 р. був підпи
саний царський указ "Про заснування: а) Комітету по земельних 
справах при Головному управлінні землевпорядкування і землеробс

тва і б) губернських та повітоних землевпорядних комісій .. . " 
(6, 1909,т.XXVI,c.l99). 

Після створе·ння механізму реалізації запланованих аграр- · 
них перетворень на селі 9 листопада 1906 р. цар підписав указ "Про 
доповнення деяких постанов діючого закону, що стосуються селян

ського землеволодіння і землекористування" (6, 1909, т. XXVI, 
с. 970). Пройшовши складну процедуру думських дебатів 14 Чj::рвня 
1910 р., вишезгадамий указ було доповнень і розширено новими по
ложеннями. Він увійшов в історію держави і права як "Закон про 
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зміни і доповнення деяких постанов про селянське землеволодіння" 

(6, 1913, т. ХХХ, с. 746). Завершив процес формування правових 
умов вільного господарюванnя дрібного товаровиробника закон 

''Про землеустрій" від 29 травня 1911 р. (6, 1914, т. ХХХІ , с. 456). 
Якщо для виходу ·з общини і створення свого власною хутору чи 

відрубу (єдиний масив угідь без господарських будівель) .згідно з 

У казом від 09.11 .1906 р. потрібна була згода 2/3 общинників, то за
кон від 14.06.1910 р . передбачав наявність простої більшості голо

сів, а закон від 29.05.1911 р . взагалі не вимагав згоди односельців. 

Більше того, закон від 14.06.1910 р. проголошував власниками землі 
тих общинників, де з часу наділення їх землею не було загальних пе

реділів. Одночасно приватною власністю Проголошувалася і земля, 

що була в користуванні селян на основі подвірно-сімейного права. 

Упродовж 1907-1914 рр. уповноважені 1403725 (46,6%) се
лянських дворів України звернулися до землевпорядних комісій з 

проханням забезпечити їм землеволодіння відповідно до нового за

конодавства (!І, с. 66). Беручи до уваги те, що до столипінських пе

ретворень біЛьшість селянських дворів (56,4%) володіли землею на 
основі подвірно-сімейного права, можна вважати доведеним факт 

абсолютної переваги в нашій країні напередодні соціальних потря

сінь 1917 р. дрібного землеволодіння західноєвропейського типу . Не 

важко. у цьому зв'язку прогнозувати його інтенсивний розвиток в 

умовах вільного підприємництва протягом наступних десятиліть. 

Однак історія розпорядилась інакше, запропонувавши соціальний 

експеримент розвитку на основі утопічних уявлень · про загальне 

благоденство після ліквідації приватної й утвердження колективної 

(державної) власності на . засоби виробництва. Результати відомі. 

Тож, чи варто зволікати з відновленням у повному обсязі дії 

об'єктивних економічних законів у народному господарстві взагалі і 

сільському зокрема? Запитання риторичне. 
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О.В. Тарасов, канд. юрид. наук 

МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ЗАСТОСУВАННЯ 

Ч. І СТ. 151 КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 

Однією з найскладніших теоретичних проблем сучасної 

юридичної науки є застосування норм міжнародного права у внут

рішньому nравопорядку держав (2; 3). Прийняття нової Констиrуції 
України з усією гостротою поставило цю проблему перед юридич

ною ·практикою . Визнання у ст. 9 Констиrуції чинних міжнародних 
договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою, 

частиною національного законодавства України, зобов'язало безпо

середньо застосовувати відповідні норми міжнародного права. 

І>ільш 'Fого, згідно з ч. 2 ст. 17 Закону "Про міжнародні договори 
України" від 22.12.1993 р. (1; 1994. - N'2 10. -Ст. 45), якщо таким 
міжнародним договором установлено інші правила, · ніж передбачені 

1аконодавством України, то застосовуються правила міжнародного 

договору України. Єдиний виняток передбачено длЯ. випадку, коли 
міжнародний договір суперечить Констиrуціі' (ч. 2 ст. 9). 

Отже, можна зробити висновок, що норми ратифікованих 

міжнародних договорів знаходяться в ієрархії норм національного 

1аконодавства поміж Конституцією (яка має вищу юридичну силу) 

та законами України (що повинні відповідати нормам міжнародного 

nрава і нормам Конституції) (б, с. 239, 248). 
Важлива роль у функціонуванні норм міжнародного ~рава 

як частини національного законодавства належить Констиrуційному 

Суду України. Згідно з ч. 1 ст. J 51 Констиrуції "Конст,иrуційний Суд 
України за зверненням Президента України або Кабінеrу Міністрів 

України дає висновки про відповідність Констиrуції України· чинних 

міжнародних договорів України або тих міжнародних договорів, що 

виосяться до Верховної Ради У країни для надання згоди на їх 

обов'язковість". · 
У зв 'язку з цим виникає ціла низка питань щодо практИчно

го застосування ч. І ст. ,.151 Констиrуції України . 
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По-перше, процес визнання неконституційності міжнарод

них договорів поділяється на два різних за значенням етапи - до 

ратифікації (так званий попередній контроль) і після ратифікації {так 

званий наступний контроль) (5, с. 78). 
Якшо Конституційний Суд визнає міжнародний договір, що 

вноситься до Верховної Ради на ратифікацію, неконституційним, то 

ніяких міжнародно-правових наслідків для України не настає (хоча 

можлива негативна політична реакція з боку інших учасників дого

вору). 

Інша справа, коли визнається неконституційним уже рати

фікований договір. Згідно з загальновизнаним імnеративним прин

ципом сумлінного виконання міжнародних зобов'язань і ст. 27 Ві
денської конвенції про право міжнародних договорів від 23 травня 
1969 р. (1; 1986. - N!! 17. - Ст. 343) учасник договору не може поси
латися на положення свого внутрішнього права як виправдання ддя 

невиконання ним договору і, як наслідок, несе міжнародно-правову 

відповідальність . 

Єдиний виНяток зроблено Віденською конвенцією 1969 р. 

на випадок, коЛи держава посилається на nоложення свого внутріш

нього права щодо компетенції укладати договори, якщо це пору

шення було явним і стосу~алося норми внутрішнього Права 

"особливо важливого значення" (ст. 46). Інакше кажучи, визнання 
неконституційності чинного договору можливо тільки відносно пи

тань процедури розгляду, ухвалення або набращт чинності відпові

дним міжнародним договороі'f (ч. 1 ст. 152 Конституції). Такий кон
ституційний контроль іноді називають формішьним на відміну від 
матеріального, коли перевіряється сам зміст міжнародного договору 

(5, с. 79). 
По-друге, згідно з ч. 2 ст. 152 Конституції закони та інші 

правові акти, що визнані неконституційними, втрачають чинність з 

дня ухвалення Конституційним Судом відповідного рішення . 

Однак денонсацію міжнародних договорів віднесено до 

компетенції Верховної Ради (п. 32 ч. І ст. 85 Конституції). Тому ви
знання ,неконституційності міжнародного договору не припиняє йо

го дію як джерела міжнародного права. Якщо такий висновок Конс

титуційний Суд зробив згідно зі ст. 46 Віденської конвенції 1969 р. 
(тобто немає порушення міжнародного права), припиняється засто

сування ратифікованого договору як джерела національного законо

давства України. Одночасно, з нашої точки зору, це повинно розгля~ 

датись як своєрідне звернення до Верховної Ради з питанням мож

ливої денонсації договору або про необхідність його перегляду шля-
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хом переговорів з іншими учасниками міжнародного договору. 

По-третє, необхідно чітко визначити процедуру звернення 

інших суб'єктів національного права (навіть громадян) до Прези

Jtснта або Кабінету Міністрів з клопотанням звернутися до Консти

Іуційного Суду з поданням про конституційність міжнародного до

ІОВору. 

Ця проблема може виникати у діяльності судів загальної 

kОмпетенції, які відповідно до п. 4 Постанови Пленуму Верховного 
t'уду України від І листопада 1996 р . , N<:! 9 (8) застосовують чинні 
міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верхов

ною Радою, якщо вони не суперечать Конституції України . 

Крім того, при розгляді у Верховній Раді поданих. на рати

фікацію договорів може бути встановлена їх розбіжність з І<онсти
Іуцією (п. 7 ст. 7 Закону "Про міжнародні договори України"). Згід
Ію з Регламентом Верховної Ради України в редакції від 2 липня 
1997 р . (І; 1994.- N~ 35.- Ст. 338; 1997.- N~ 29.- Ст. 195) Верховна 
І'uда в цьому випадку може "зажадати висновків Конституційного 

l'уду України щодо відповідності таких договорів Конституціі~' 
(ст. 9.4.5.). 

По-четверте, слід звернути увагу на те, що хоча Конституція 

(•1 . І ст . 151) та Закон "Про Конституційний Суд України" від 16 жо
ІІТІІЯ 1996 р. (ст. 41) (І; І 996. - N~ 30. - Ст. 142) вказують, що 
·уб'єктами права на конституційне подання до Конституційного Су

ІІУ з питань конституційності міжнародних договорів є тільки Пре

ІІІдент або Кабінет Міністрів, іноді й інші суб'єкти національного 

11рава теж можуть отримати висновок Конституційного Суду з цього 

ІІІІТання. Наприклад, за конституційним nоданням як Президента, 

І ,tк і не менше 45-ти народних депутатів, Верховного Суду, Уповно

Іtаженого Верховної Ради з прав людини, Верховної Ради Автоном

ної Республіки Крим може бути відкрите провадження у сnраві щo

JtO конституційності норм двох чи більше актів міжнародного права, 
ІІІІ3Наних обов'язковими на території України, що встановлюють рі

ІІІий порядок реалізації одних і тих же конституційних прав та сво

нщ, чим суттєво обмежуються можливості їх використання (ст. 84, 
Х5 Закону "Про Конституційний Суд України"). Причому Кабінет 

Міністрів серед цих суб'єктів не згадується. 

Інша можливість отримати цима суб'єктами висновок щодо 

Іюнституційності міжн!іродного договору існує у процедурі, яка пе

редбачена ст. 89 Закону "Про Конституційний Суд України" . Розг

лядаючи справу стосовно конституційності правового акта про наб

рання nевним міжнарод1іим договором чинності для України, Конс-
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титуційний Суд одночасно дає висновок і відповідно конституційно
сті самого міжнародного договору. 

По~п'яте, раніше діючий Закон "Про Конституційний Суд 

України" від З червня 1992 р. (І; 1992. - N2 33. - Ст. 472; 1993. -
N2 15.- Ст. 133) відносив до компетенції Конституційного Суду пи
тання щодо відповідності не тільки Конституції, але й міжнароДним 

актам, визнаним Україною, будь-якого закону або іншого норматив

ного акта, що порушує права ї свободи людини (ч. 5 ст. 14). На 
жаль, чинний Закон "Про Конституційний Суд України" від 16 жов
тня 1996 р. не передбачає такої можливості. Однак, на нашу думку, 
Конституційний Суд все ж таки має розглядати питання щодо відпо

відності конкретного національного правового акта не тільки Конс

титуції, а й міжнародним договорам України у процесі своєї діяль

ності. Це обумовлюється тим, що перелік нормативних актів Украї

ни, що застосовується npY. обгруfІтуванні рішення Конституційним 
Судом, не обмежений. Більш того, з цілого ряду питань (наприклад 

захисту прав людини) просто неможливо прийняти глибоко аргу
ментоване рішення або дати авторитетне тлумачення норм Консти-

- туції України без зверненІіЯ до норм міжнародного права. А це без
посередн!'о вимагає від Конституційного Суду вирішення питання 

відповідності національного права міжнародним зобов'язанням 

України. 

Слід відзначити, шо Регламент Верховної Ради у гл. 9.7. 
"Процедури, зумовлені рішенням Конституційного Суду України" 

побічно допускає таку можливість. Згідно зі ст. 9.7.5., "у разі ви
знання законодавчого акта чи його окрем~ положень такими, що не 

відповідають . . . міжнародним договорам, Верховною Радою при
ймається рішення про врегулювання цих nитань". 

Як nриклад можна навести практику Росії, де Федеральний 

закон "Про Конституційний Суд РФ" 1994 р. теж не передбачає 

функції контролю за відповідністю законів міжнародним договорам. 

Однак Конституційний Суд Росії знайшов придатну форму вирішен

ня цієї проблеми ( 4, с. 1 ОО). 
По-шосте, відповідно до ст .. 150 Конституції офіційному 

тлумаченюо Конституційним Судом України підлягають Конститу

ція України і й закони. Можливість офіційного тлумачення міжна" 

родних договорів не nередбачена і принциnово неможлива у міжна

родному правопорядку. З іншого боку, Регламент Верховної Ради 

проголошує: 'Тлумачення міжнародних договорів, щодо яких при

ймалося рішення Верховною ·Радою, здійстоється нею відповідно 

до цього Регламенту, Закону України про міжнародні договори 
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України і Віденської конвенції про право міжнародних договорів" 

(ст. 9.4.19.). Крім того, ч. 2 ст. 15 Закону "Про міжнародні договори 
України" зобов'язує Міністерство закордонних справ f{a вимогу ор
ганів, що застосовуЮть міжнародні договори України, надавати офі

ційну інформацію щодо питань, які виникають у зв'язку з виконан

ням міжнародного договору України. 

Постає логічне запитання: чому разом з Конституцією по

требують незалежного від законодавчої та виконавчої гілок влади 

офіційного тлумачення і закони, а ратифіковані міжнародні догово

ри, що мають вищу від законів юридичну силу, офіційному тлума

ченюо Конст111уційним Судом не підлягають? 

На нашу думку, тлумачення норм міжнародного права може 

бути необхідним при тлумаченні положень Конституції та законів 

України, що стосуються прав людини (7, с. 12), компетенції держав
них органів на укладання міжнародних договорів, надаНІJ.Я згоди на 

їх обов'язковість, припинення їх дії тощо (1 О, с . J 83). При цьому 
слід враховувати нерозривний зв'язок міжнародного договору з усі-

ю міжнародною. нормативною системою і застосовувати відповідні 

правила тлумачення (6, с . 155-162; 9, с. 10, 11). 
З огляду на те, що висновки та рішення Конституційного 

Суду є обов'язковими, то фактично і тлумачення міжнародних дого

ворів, що було при цьому здійснене, буде розглядатися як офіційне 

тлумачення Конституційним Судом Укr;аїни відповідних норм між

народного права. Інша справа, що чинне законодавство не передба

чає самої можливості звернення до Конституційного Суду з питання 

офіційного і:х тлум'\чення . 
Практика застосування норм міжнародного права всіма гіл

ками __влади, органами місцевого самоврядування, активна позиція 

громадян у захисті конституційних прав і свобод виявлять у майбут

ньому необхідність розширення компетенції Конституційного Суду 

R цій сфері. 

Підсумовуючи мож.Jі.иві наслідки застосування ч. 1 ст. 151 
Конституції, слід констатувати безпосередній вплив цього процесу 

tta міжнародно-правовий статус і політичний авторитет України у 

~.:nітовому співтоваристві як демократичної правової держави. 

Список літератури: l. Відомості ВерховноІ Ради УкраІни. 2. Дени
•·un В.Н. Проблеми створення nублічного nорядку в зовнішньоnолітичній діяльності 
УкраІннІ/Суверенітет України і міжнародне право.- К.: Манускрипт, 1995 . - С. 7-36. 
1 Евюпов В.И. МеждународньІй и внутренний nравопорядок в струюуре междуна
ІІОдtюrо сообщества//Реализаuия международно-nравовЬІх норм во внутреннем пра

tІ' • К: Наук. дум . , 1992. - С. 25-40.4. Комментарий к Федеральному закону "О 
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международньІХ договорах Российской Федерации"/Отв. ред. ВЛ. Зsеков, Б.И . Ос

минин. - М.: СПАРК, 1996. - 228 с. 5. Констиrуционное (rосударствснное) право за
рубежнЬІх стран. - В 4-х томах. - Т. 1 - 2/Отв. ред. Б.А. Страшун. - 1'1·: Изд--во БЕК, 
1995. - 778 с. 6. Лукашук И.И. Международное право в судах государств. - СПб.: 
СКФ "Россия-Нева", 1993. - 301 с. 7. МеждународІіьІе нормь1 о правах человека и 
применение их судами Российской Федерации/Под общ. ред. В.М. Жуйкова. - М.: 

Права человека, 1996.- 432 с,. 8. Право України.- 1996.- N2 12. - С. 91-94. 9. Семе
нов В.С., Траrнюк О.Я. Міжнародно-правові аспекти Конституціі' Укра'іни . • К .. Ін 

Юре, \997.- 32 с. 10. Тнунов О.И. КонстиrуциоІшЬІй Суд РФ и международное пра
во//Российский ежегодник международного права, 1995. -СПб.: СКФ "Россия-Нева", 
1996.- С. 179-191. 

Ф. Веніславський 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ 
В АСПЕКТІ ПОЛІТИЧНОГО РЕЖИМУ 

Реформування демократичної української державності, в 

основі якої є народовладдя і права людини, безПосередньо пов'язано 

зі становленням у країні демократичного політичного режиму, при 

якому всі гілки влади в своїй діяльності будуть орієнтуватися на де

мократичні форми і методи реалізації своїх владних повноважень. 

Що ж таке політичний режим? З точки зору етимології цієї 

категорії, термін "режим" походить від французького regime -
управління, правління (7, с . 460) і розуміється в кількох значеннях: 
а) державний лад, форма правління; б) точно встановлений розклад 

життя; в) система правил заходів необхідних для певної мети 

(4, с. 697); г) система правління, будь-який систематичний контроль 
за його здійсненням (1, с. 839). Слово "політика" , яке сьогодні є од

нією з визначальних політико-правових категорій, походить від ла

тинського politica (7, с. 31 0), що означає: а) діяльність державної 

влади, партії чи суспільної групи в галузі внутрідержавного управ

ління та міжнародних відносин (4, с. 261); б) мистецтво та науку 
управління державою, сусnільні відносини та суспільне життя в цій 

сфері (1, с . 777). Звідси політичний режим- це система правил, за

собів, прийомів та методів Іх використання органами державної вла

ди Для ефективного уnравління державою та забезпечення опти

мальних взаємовідносин держави та громадянського суспільства. 

В юридичній науці під політичним режимом мається на ува
зі характеристика обставин, соціальнqї атмосфери здійснення полі

тичної влади в державно організованому суспільстві. Цей режим як 

форма держави, об'єднує всі засоби, принциnи, nрийоми, способи 
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щіІ\снення і гарантії забезпечення державного керівництва суспільс-
ІІІОМ (5, С. 1 03). . 

У політології цей термін вживається дещо в іншому значен

ІІІ -- як сукупність характерних для певної держави правовідносин, 
Іtорм права, що їх регулюють, засобів та методів взаємовідносин 

11ержави та громадянського суспільства, пануючиХ форм ідеології, 

tщіальних та класових взаємовідносин, стану політичної культури 

( І , с. 296); як сукупність засобів і методів, якими пануюча влада, 

ІІЩІЮВідне пануюче угрупування здійснює своє економічне і полі·

ІІ1'ІНе панування, втілює спосіб політичної влади, дає уявлення про 

у1 ь державної влади, що існує в країні у певний період їі історії 

((! , с. 96). 
Як бачимо, існує багато визначень та розумінь поняття 

"ІІолітичний режим". Це значною мірою пояснюється тим, що на

щаний термін має міждисциплінарний характер і міжrа.JJ5;зеве зна-
11t'ІІНЯ. У соціології, політології, юраспруденції він трактується по-

рі нюму. При цьому існують певні відмінн.ості в розумінні політич-· 

ІІОІ"О режиму навіть в різних галузях юридичної науки (в теорії дер-· 

щш та права, конституційному праві , адміністративному праві то

що). Разом з тим усі наукові теоріі: незалежно від їх галу.зевої спря

мованості тісно пов'язують поняття rюлітичного режиму з принци-

11 ми, прийомами та способами здійснення державної влади, з мето
tnми управління . державно-організованим суспільством, іншими 

ловами-- з організацією та функціонуванням державної влади. 

Слід також зазначити, що в юридичній науці немає єдиної 

Н!'Іки зору і щодо співвідношення понять "політичний режим" та 

'державний режим". Укладачі словника термінів з теорії держави, і 

права вважають, що державний режим та політичний режим можна 

ототожнювати (6, с. 96). М.Матузов та А. Малько розрізняють їх, за

ІІІачаючи, що державний режим- це сукупність методів, прийомів, 

нособів здійснення державної влади, а політичний режим - це 

функціональна (дійова) сторона політичної системи суспільства. 
ІІолітичний та державний режими, відбиваючи змістовний момент · 
11рийняття та виконання управлінських рішень, придаючи політич

ному життю певну спрямованість, безпо'середньо зумовлюють осно
ІІІtі риси, стан, загальні параметри правових режимів. Саме за- допо

могою їх практично затверджуються і реально здійснюються режи

МІІ державні та політичні, оскільки останні, як правило, намагаються 

ІІ<Ібути юридичної форми (2, с. 63,.64). 
Автор цієї статті вважає, шо більш обгрунтованою і qрави

ІІІ>ІЮЮ є останfіJ!."[ІОЗиці5(, бо державний і політичний режими спів-
- 41 



відносятьс~~к зміст та форми єдиного державно-правового явища, і 

ототожюовати ці наукові категорії недоцільно. 

Ці терміни тісно пов'язані з поняттйм "правовий режим" . 

Оскільки і політичний, і державний режими відбивають методи та 

способи здійснення державної влади, то буде науковою помилкою 

розглядати й аналізувати їх без nравової основи, без співвідношення 

з правом. Будь~які державні категорії, тим паче такі, що безпосеред

ньо зв'язані з державною владою, важко )'явити без правового закрі

плення (тут під правом розуміється тільки позитивне право). 
ВИзначившись із фундаментальними науковими категорія

ми, перейдемо до аналізу проблеми функціонування державної вла

ди в аспекті політичного режиму. Перш за все слід зазначити, що в 

залежності від тих чи інших способів, прийомів та методів зДійснен

ня упраМіння державою та суспільством політичний режим може 

бути або демократичним, або недемократичним (авторитарним, то

талітарним та ін.) . Це, звичайно, не єдина (виключна) класифікація 

' політичних режимів (8). Як і будь-які державно-nравові явища, полі

тичні режими можна класифікувати за різними критеріями. Голов

не - обгрунтувати доцільність, наукову та практичну значимість ті 

єї чи іншої класифікації. Однак аналіз критеріїв класифікаЦії полі

тичних режимів не є предметом даного дослідження. Для з'ясування 

особливостей функціонування державної влади в умовах того чи ін

шого політичного режиму для нас достатньо скористуватися най

більш поширеною класифікацією політичних режимів на демокра 

тичні та недемократичні. 

До головних ознак демократичності політичного режиму, 

що існує в конкретній країні в конкретний час, майже всі вчені від

носять: народний суверенітет, політичну свободу, повагу основних 
прав та свобод людини, забезпечення і гарантування особистих, 

громадянських та політичних прав і свобод, гарантії прав ме»шості 

та запобігання свавіллю з боку більшості, рівноправність, гласність, 

вирішення найголовніших політичних проблем згідно з волевияв

ленням більшості громадян з урахуванням позиції меншості, вибор

ність органів політичної влади (як державних, так і громадських) , 

існу13ання різних гілок державної влади, рівності прав виборців та 

загальне виборче право, свободу волевиявлення при голосуванні, 
безперервний громадсь·кий контроль, прагнення держави та суспіль

ства ДО попередження МОЖЛИВИХ КОНфліктів на всіх ріВНЯХ, ЇХ реаль
на діяльність у цій сфері . Органи державної влади мають користува

тися взаємною довірою, відносини між суспільством та 

обраними органами мають бути рівноправними, з гарантованою 
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1аконом відповідальністю органів влади перед виборцями (5, с. З7; 
8, с . ІЗО; З, с. 94). 

Недемократичному політичному режиму притаманним є 

иідсутність більшості зазначених (або ж подекуди і всіх) ознак. Та" 
ким режимам властиві: методи командування, здійснення влади об- . 

меженим колом осіб, відсутність реального поділу влади, широкі 

rювноваження їі виконавчих орпінів (у тому числі і в сфері законо

творчості), суттєві порушення гласності або їі відсутність, обмежен

ня громадянських, політичних та особистих прав і свобод громадян, 

відсутність гарантій їх здійснення тощо. 
Таким чином, основні відмінності демократичних і недемо

кратичних політичних режимів полягають у забезпеченні чи неза

безпеченні прав та свобод людини і громадянина, а також у принци
nах та методах організації і здійснення державної влади. 

В умовах демократичного політичного режиму вищі органи 

3Зконодавчої гілки державної влади і Президент безпосередньо оби

раються і наділяються владними повноваженнями народом - . єди
ним джерелом влади. Ці державні органи є рівними за своєю легіти

мністю, вони спільно беруть участь у формуванні інших владних 
структур - органів вторинного представництва. Функції всіх орга

нів державної влади спрямовані на охорону й розвиток головних 
11ринципів демократії. Державна влада існує як інструмент забезпе

•tення різноманітних потреб усього суспільства та кожної людини 

10крема. Людина вважається найвищою соціальною цінністю та 

сенсом усієї діяльності державних органів . Поділ державної влади 

на законодавчу, виконавчу та судову забезпечує в умовах демокра

тичного політичного режиму найбільш ефективне виконання функ
цій державної влади, надійну охорону' і захист прав та свобод люди
ни і громадянина, що є головним завданням усіх владних структур. 
!Іри цьому поділ влади означає не тільки жорстке відокремлення 
функцій та компетенції кожної з гілок влади, а й їх тісну взаємодію і 
СІІівпраu:ю. 

ГоІ:\орити про неефективність функціонування органів дер

жавної влади при недемократичному політичному режимі також бу

ло б помилковим. В умовах його існування державні структури ді
ють досить злагоджено, організовано, цілеспрямовано. Проте, голо

вне їх призначення - забезпечити інтереси перш за все держави, що 

стоїть у центрі правового регулювання, та певного політичного 

угруnування, яке Привласнило державну владу. Отже, органи держа

вної влади існують і діють не для забезпечення прав та свобод гро

мадян, а заради самоі' держави, виражають інтереси не народу, а 
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певної (досить малочисельної) групи осіб, які здійснюють цю владу . 

При цьому майже завжди обмежуються і порушуються ос

новні права та свободИ людини і громадянина . Немає рівноправ'я у 
взаємовідносинах різних гілок дерЖавноі: влади (при цьому законо

давча та судова влада існують лише формально і виконують соці

альне та політичне замовлення рею1ьних носіїв влади). Держава 

проникає в усі сфери суспільного життя, Детально їх регламентує. 

Однак, незважаючи на всі перелічені риси недемократичних 

політичних режимів, давати останнім однозначно негативну оцінку 

не слід. Як свідчить практикй, в конкретних історичюrх умовах, в 

конкретній державі застосування тих чи інших компонентів автори

таризму може призвести і до позитивних наслідків. Прикладом може 

, стати історія розвитКу не -одної демократичної цивілізованої на сьо-
годні країни. 

Однак, безперечно, найбільш оптимальне та продуктивне 

функціонування державної влади, співпраця і взаємодія всіх їі гілок 

можливі лише за умов демократичного політичного режиму, голов

ною соціальною цінністю якого є людина, "й права та свободи. Тому 
завдання суспільства на сьогодні - зробити все , щоб владні струк

тури виконували свої функції демократичними сnособами. Консти
туція України 1996 р. дає для цього всі підстави. Важливо їх чітко 
реалізувати на практиці. 

CllUCOI< літератури: і. New Webester's Dictionary and the saurs of the 
English Language.- 1993. 2. ОбщественІше науки и современность.- 1997. - N2 І.
С. 63С7\. З. Политология: Знциклоп.еди'Іеский словарь. - М.: Изд-во Publishers . -
1993.-43\ с. 4. Словарь русского язЬІка.- Т 3.- М.: Рус. яз., 1987.-750 с. 5. Словарь 
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И.В. Яковюк 

УКРАИНСКИЙ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ И СОЦИАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВО: ИСТОКИ .И ПЕРСІ,ІЕКТИВЬІ РАЗВИТИЯ 

Приняв Декларацию о государствеином суверенитете и Акт 

провозглашения независимости, подтвержденнЬІй І де~абря 1991 г .. 
результатами всеукраинского референдума, нарq_д УкраинЬІ под ру

ководством демократических п9литических сил, политическое рук9-
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водство государства стали на путь утверждения своей государствен

ности, что потребавало определения позиции по вопросу вь1бора 

модели государственного развития. Из преддоженнЬІх мировой 

практикой концептуальнЬІх ос·нов общественного развития Украина 

сделала' однозначиЬІй вЬІбор в Пользу концепции демократического 
социального правового государства, что нашло свое нормати.ІЗное 

-~акрепление в Конституции 1996 г. и в частности в ст. 1: "Украина 
есть суверенное и независимое, демократическое, социальное, пра

вовое государство" (3). 
Социальное · правовое государство - :по феномен, пред

ставляющий собой функциональное единство формальньІх и мате

риальньІх злементов, которь1е касаются определенньІх принципов и 

организации государства. Когда речь идет о правовом государстве, 

мь1 прежде всего говорим о господстве принципа верховенства пра

ва, а когда о социальном государстве, - то о его социально

:жономических признаках. 

При таком подходе речь идет " .. . не о социальном государ
стве, ущемленном во имя гарантий для правовой государственности, 

и не наоборот- о правовом государстве, урезанном заповедями со

uиальности" (8, с. 28), а о единстве правового и социального госу
дарства. Как демократическое, оно служит свободе как вьІсшей цен

ности, способствует ее под-ьему вплоть до равного доступа к собст

венности, равнь1х вьrборов, равенства прав на уч3стие в ·осуществле

нии политической власти, обеспечении многообразия политической 

и культурной жизни. Как правовое, зто государство обеспеЧивает 
построение общественной и государственной жизни на принципах 

права, rарантирует правопорядок, которьrй предоставляет человеку 

ІІозможность распоряжаться собой, рациональНую обоснованность 

юридических решений, стабильность правовой системЬІ. Как соци

алЬнре, оно берет на себя ответственность за развитие общества, за
ботится О материалЬНОМ блаГОСОСТОЯНИИ СВОИХ граждан, ЧТОбЬІ 
обеспечить каждому достойное человека существование, осуществ

ляет регулирование зкономики с обязательньrм учетом зкологи•tе

ских требований, обеспечивает зашиту социальнЬІх и индивидуаль

ньrх интересов путем государственньrх вьrпл~п, обеспечения обще
доступности наиболее важньrх благ и услуг и т.д. 

Таким образом, воплошение принципов демократического 

нравового государства создает предпосьшки ддя достижения соци

ального равенства, а осуществление положений концепции социаль

ного государства можно рассматривать как деятельность, которая в 

конечном счете способ'ствует предупреждению нарушений ценно-
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стей государства демократического и правового. 

Изменения условий общественной жизни, благосостояния 

населения, подьем или упадок культурьІ , развитие общественного, а 

для УкраиньІ, необходимо подчеркнуть, и национального самосоз

нания - все зто, по словам Н. Палиенко, закономерно вьІзьшает со

ответствующие изменения в составе и соотношении различнь1.х об

щественньІх злементов, что, в свою очередь, неизбежно отражается 

на устройстве, характере и деятельности . государства. "Таким обра

зом изменяются традиционнЬІе формьІ отношений в государстве, 

изменяется и право как продукт общественной жизни и в тоже время 

его регулятор" (5, с. 133), т.е. государство не придумьшает право, 
оно лишь закреnляет те представлення, которьrе обьеkтивно отве
чают требованням справедливости. Именно позтому nонятие 

"социальное правовое государство" (и на зтом тезисе необходимо 

акцентировать внимание) невозможно вьшести из простой совокуп

ности конституционнь1х норм, ибо оно им предшествует, определяя 
их содержание в качестве ключсвого принципа. Следовательно, 

только изучение социального правового государства может дать от

вет на вопрос о его сущности. 

Идеи свободьІ, сотрудничества нашли свое отражение в фи

лософских изьІсканиJ.Іх многих наших соотечественников, в частно

сти, во взглядах Г. СковородьІ, Т. Шевченко, М. Драгоманова, 

М. Грушевскgго, В, Винниченко, в программнЬІх документах поли

тических партий, а также 'в Пакте конституционньrх законов и воль
ностей Войска Запорожского, Конституции Ф. Орлика, 3 и 4 Уви
вареалах Центральной Радь1, Конституции УНР 1918 г.," Конститу

циях УССР 1919, 1937, 1978 годов. Существенньrй вклад в развитие 
положений теории правового государства в свое время сделали пра

воведЬІ Н. Палиенко и А. Котляревский. Анализ указаннЬІх фило

софских изЬІсканий и документов позволяет nроследить развитие 

трех направлений украинского конституционализма. 

Либеральное течение в ХІХ в. репрезентовал М. Драгома

нов. В его проекте "ВольньІй Союз" бьша предложсна модель госу

дарства, которая "смягчала, а не уничтожала совсем несправедли

вость современного :жономического строя, основанного на частвой 

собственности" (7, с, 10). В ХХ в. отдельньrе nоложения либераль
ной концепции широко испо.Льзовались в практике многих полити

ческих партий. Нацример, идеи либерализма видньr в проекте, под

готовленном правительствеиной комиссией УНР. 

Консервативное направление связано с именем гетмана 

И. Скоропадского. Исследование изданнь1х им "Законов о времен-
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ном государствеином устройстве", 'ТрамотЬІ ко всему украинскому 

народу" позволяет утверждать, что за время гетманщиньІ Ht: бьшо 

сделано никаких шагов по утверждению на принципов демократии, 

на принципов правового государства, ни тем более принципов госу

даро:rва социального. Фактически имела место попьпка консервации 

основ УНР и прогрессивньІХ начинаний в сфере зкономики и соци

альной политики. 

Сегодня приходится констатировать, что опиравшиеся на 

даннЬІе модели обшественного развития политические силь1 Украи

НЬІ, боровшиеся за утверждение государственнасти в 20-х годах на

шего сто:Петия, проиrнорировали политические реальности и обnек

тивное соотношение сил . В их действиях отсутствовала зволюция в 

вопросах стратегии и тактики, они не учли (или не захотели в долж

ной мере учесть) непосредственнЬІе социалЬІ-ІЬІе интересьІ народнЬІх 

масс, упустив шанс об"Ьединить национальную и социальную . знер

гию нации во имя достижения государственнасти УкраиньІ. Как 

справедливо отмет-ил И. Дзюба, "Центральная Рада, УНР все-таки 

проиграли в большей мере не только в результате военной агрессии 

большевистской России,~ но такЖе и потому, что не смогли найти 

убедительное для масс сочетание национальнЬІх интересов с соци

альньrми" (!, с. 1 0). 
-несомненно, наиболее популярной в Украине бьша социа

листическая идея. Попьпка практической реализации зтой идеи бЬІ

ла предпринята во времена Советской власти, все последствия кото

рой, как положительнЬІе так и отрицательнЬІе, нам известньІ и ана

лиз которь1х не является целью работЬІ: . 

Среди указаннь1х направлений непосредственно имеют вьІ

ход на современную ситуацию идеи либерализма и идеи социально

го государ,ства. От первого Конституция 1996 г. унаследовала цен
ности демократического правового государства, т.е. общечеловече

ские ценности, центральнь1м злемент9м которь1х являются личнь1е и 

гражданские права человека: "Человек, его жизнь - и здоровье, честь 

и достоинство, неприкосновенность и безопасн:ость признаются в 

Украине наивьrсшей социальной ценностью" (ст. 3), "КаждЬІй имеет 
право владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственно

стью" (ст . 41) и т.д. Призтом система личнь1х и гражданеких прав 
получи.па широкие возможности их применения и обеспечения, о 

чем свидетельствуют положения Конституции (ст. 27, 29, 32, 55, 56 
и др . ). 

Положения,. отвечающие принципам социального государ

ства, не бьши скопировань1 с прежних Конетитуций с учетом 
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" 
74-летнего опьпа построения социаJJизма. Они перешли в новую 

Конституцию УкраиньІ, приобретя новьrе акцентЬІ, новьrе подходьr к 

их осуществлению. Так, хотя "утверждение и обеспечение прав и 

свобод человека является главной обязанностью государства" 

(ст. 3), " ... право на социальную защиту ... гарантируется общеобя
зательньrм государственньІм содиальньrм страхованием" (ст. 46) и 
т.д., государство не возлагает все обязанности по обеспечению со

циально-зконо_мических прав на себя, не гарантируст теперь все и 

всем, а лишь способствует гражданам, побуждает их к личному 

обеспечению зтих прав "КаждьІй имеет право .. . зарабатьшать себе 
на жизнь трудом ... Государство создает условия для полного осу
ществления гражданамн права на труд" (ст. 43) и призтом все-таки 
заботится о социально-незащищеннЬІх слоях населения (ст. 46, 47, 
52). 

Такой подход к осуществлению социальной политики очень 

важен, так как с одной сторонь1, народ не отрьшается от своей исто

рии и традиций, однако учитьшается, что готовность людей к реши

тельнЬІм преобразованиям своей жизни на данном зтапе, 'как указьІ
вает И. Изензее (2, с. 12), не всегда соответствует имеющимся в их 
распоряжении средствам . С другой - принимается в расчет тот 

факт, что народ на стадии nостроения своей государственпости тре

бует именно приоритета свобод - свободьr зкономической инициа

тивьІ, свободьІ в частвой сфере, политической свободЬІ (6, с. 79). В 
зтой связи недопустимо обременять, едерживать индивида патерна

листической заботой государства. 

Исходя из вьІшеизлоЖенного, можно сделать вь1вод о том , 

что целью принятия Конституции 1996 г . бьшо учреждение демо

кратического, социального, правового государства, закрепление его 

форм и целей, а не проектирование государства как такового. Кон

ституция нормативно провозгласила не реальное, а должное состоя

ние государства. 

Таким образом, социмьное правовое государство - зто 

цель, осуществлению которой в Украине предшествует построение 

гражданского общества, укрепление демократии. развитие принци

пов .правового и социального государства, повьrшение правовой и 

общей культурьІ, поднятие уровня зкономического благ,осостояния 

общества в целом и благосостояния каждого человека в отдельно

сти. Все зто свидетельствует о том, что от Пр()возглашения. н до реа

лизации положений социального правового государства необходимо 

пройти долгий и трудиьІй путь, на котором потребуется, как указал 

ПрезИдент УкраиньІ, "сохранить нормалJ>ную, стабильную ситуацию 
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в обществе . , Нельзя допустИть, чтобь1 настроения утомленности И 

безнадежности перевесили стремление к из'менени:ям к лучше му ... 
Мьr обязательно должнЬІ найти и найдем те принципьІ, которьrе ут

вердят наше дальнейшее единство" ( 4, с . І). Как показьшает опьп, 

именно такими могут считаться принциш,r социального правового 

государства. 
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JO.B. Ткаченко 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ КОНСТИТУЦІЙНОСТІ ЗАКОНІВ 

Першоосновою нормального функціонування інститутів 

громадянського суспільства і правової держави виступає панування 

у всіх сферах суспільного життя режиму законності . "РежИм закон
кості в правовій державі передбачає ная.вність я.кісноrо законодавст-

а, що відповідає вимогам суспільного розвитку, а також повну і 

езумовну реалізацію законів на практиці" (6, с. 72). Законність 
nоїми вимогами охоплює як сферу законотворчості, так і сферу 

ІІравореалізації. Конституційною основоЮ цих вимог виступає ст. 8 
Конституції України, згідно з якою в Україні визнається і діє прин

Ltип верховенства права, встановлюється, що Конституція України 

має найвищу юридичну силу і закони та інші нормативно-правові 

кти приймаються на основі Конституції і повинні відповідати їй. 

Будь-який закон у державі повинен бути по своїй суті конс

титуційним, тобто відповідати за змістом конституції, бути прийня-

1 им у межах компетенції владного органу з додержанням встановле

но'! процедури і форми відповідно до вимог конституції, надрукова

ІІІtй і введений у д ію у ВJ,іЗНаченому законом порядку. "Конститу-
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ційний закон - складова ланка режиму законності" ( 4, с. 77). Але 
які б вимоги не пред'являлись, які б найдокладніші процедури і 

форми не розроблялися, реальний перебіг подій відоізняЄться від то
го ідеалу, який міркувався законодавцем. Практика виявляє досить 

чцсто. що закон або його окрема норма у чомусь не відповідають 

конституції. 

Світовою практикою вироблені різні механізми контролю за 

додержанням конституційності законів. Найважливішими з них ви

стуnають загальний судовий контроль (типовий для США і країн 

"загал1,ного права") і конституційне правосуддя як самостійна гілка 

судової влади (характерно для країн Східної Європи) (2, с. 6). 
· Конституція України 1996 р. і Закон про Конституційний 

Суд України від 16 жовтня 1996 р. визначають, що J<онституційний 
Суд - єдиний орган конституційної юрисдикції в державі і тільки 

він вирішує питання про відповідність законів та інших правових 

актів Конституції і дає офіційне ії тлумачення і законів України. 

Проблема оцінки конституційності законів потребує визна

чення ії критеріїв. Можна констатувати , що мало хто з вітчизняних 

учених займається розробкою цього питання. Одна з робіт у цій 

сфері належить К.В. Арановському, в якій він зробив спробу дати 

поняття конституційності нормативних актів виконкомів місцев'их 
рад народних депутатів. На його думку, це їх якість, що передбачає 

відповідність змісту, форми, nроЦедури прийняття акта, характеру та 

об'єму застосування методів нормативного припису· нормам консти

туції в рамках підвідомчої території (1 ). Цю ж проблему порушує 
російський учений Ліфшиц Ю.П. у кандидатській дисертації ''Оцінка 

конституційності норма1ивних актів" (3). 
Енщrклопедичний словник трактує поняТтя "критерій" як 

показник, на основі якого провадиться оцінка, визначення або кла

сифікація чого-небудь, як мірило оцінки (5). З урахуванням цього 

визначимо поняття критеріїв оцінки конституційності законів. Це 

показники (мірило, еталон), на основі яких уповноважений на те ор

ган може здійснювати перевірку змісту, форми, порядку прийняття 

закону і на підставі цього отримує можливість винести мотивоване і 

дет<Щьно обгрунтоване рішенш щодо його відповідності конститу

ції. • 
Розглянемо детальніше підстави визнання закоиів неконс-

титуційними для виявлення критеріїв, на основі яких Конституцій

ний Суд України може винести рішення щодо подальшої долі оці

тованого ним закону. Необхідність розробки цих критеріїв обумов

люється насамперед важливістю даного питання в сфері забезпечен-
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ня режиму конституційної законності і створення наукової бази для 

діяльності Конституційного Суду України. Конституцією та Законом 

про Конституційний Суд України встановюрються підстави для 

прийняття рішення І}онституційним Судом щодо конституційності 

правових актів повністю чи в їх окремих частинах . Такими підста

вами виступають : невідповідність Конституції України; порушення 

встановленої Конституцією України процедури їх розгляду, ухва

лення або набрання ними чинності; перевищення конституційних 

повноважень при їх прийнятті. 

Невідповідність закону Конституції України належить ро

зуміти, наперед усього, як протиріччя букваJrьного змісту норми за

кону нормам Конституції. У цьому випадку шляхом текстуального 

зіставлення двох норм встановлюється наявність в оцінюваній нормі 

положень, що знаходяться в граматичному протиріччі з нормами 

Конституції. Цей критерій Ліфшиц Ю.П. називає формально

юридичним (3 , с. 27). Його також можна назвати критерієм букваль
ної оцінки норм закону . 

. Якщо буквального протиріччя між нормами не встановлено, 

то подальший аналіз конс'титуційності закону передбачає тлумачен
ня його норм та норм Конституції. Конституція України виступає 

тут як джерело апріорних (7, с. 1 О, 11 ), фундаментальних принципів. 
На Цьому етапі .визначається, чи відповідає за змістом оцінювана 
норма таким закріпленим в Конституції загальновизнаним nринци

пам, як пріоритет інтересів особи щодо держави, народного сувере

нітету, поділу. влади та ін. Тлумаченням норм, що стосуються прав 

та свобод людини і громадянина, nовинно випливати з вимог ст. 19 
Конституції України, яка встановлює, що ніхто не може бути при

мушений робити те, що не передбачено законодавством . Норми ж, 

які встановлюють повноваження органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, їх посадових осіб, слід тлумачити, вихо

дячи з принципу, що вони зобов'язані діяти лише на підставі, в ме

жах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та зако- , 

нами України. 

Принципи, з огляду на які треба оцінювати конституцій

ність закону, на наш погляд, мають бути закріплені на конституцій

ному рівні. Законодавчим підгрунтям їх застосування вистуnає 
ч. З ст. 8 Конституції України, яка закріплює, що норми Конституції 
є нормами прямої дії, що звернення до суду для захисту конститу

ційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на під

ставі Конституції України гарантується . 
.Науковим фундаментом застосування норм-принципів при 
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оцінці конституційності закону виступає вчення про основи консти

туційного ладу, в яких вті[Іюються основні визначальні принципи 

права. Це досить важливо, аокільки основи конституційного ладу є 

сукупністю споріднених політико-правових норм великого держав·· 

но-правового інституту, який має особливе значення як дJrя всього 

конституційного тексту, так і правової системи України в цілому. За 
своїми \функціями ці норми є визначальними для всього державно

nравового регулювання. Однією із специфічних рис основ конститу
ційного ладу, на думку Тодики Ю.М., виступає їх юридичне верхо
венство щодо інших положень Конституції, всіх нормативно

правових актів держави (6, с . 15). Під час оцінки норм закону здійс
нюється перевірка його зміС1у на відповідність цілям та завданням 

правового регулювання, що знайшли закріпленНя в Конституції 

України, Декларації про державний суверенітет України, Акті про

голошення незалежності України, Декларації прав національностей 

Укра'іни, різних міжнародних договорах України. Це апріорно

цільовИй критерій. 

· Як окремий критерій в юридичній літературі виділяють за
гальноправовий (3, с. 28), тобто закон визнається конституційним за 
змістом, якщо він відповідає принципам права, що історично скла-

• .... • ~- • • f • ' 
лися в даюи правоВІн системІ, навпь якщо щ принципи законодавчо 

і не закріплені . Але таке трактування цього критерія надає надто 
широкі повноваження органам конституційного контролю при оцін

ці конституційності закону, що може призвести до непередбач:ува

ноrо суб'єктивного підходу. Застосування цього критерія можливе 

лише у випадках наявності прогалин у конетитуцінному регулюван

ні. Якщо Конституцією України, іншими установчими· актами відпо
відне питання не врегульовано, Конституційний Суд України може 

скористатися положенням ч. 1 ст. 8 Конституції України. що в 
Україні визнається і діє принцип верховенства права. Але викорис

товуючи цю статтю, Конституційний Суд повинен, насамперед, зве

рнутися до міжнародно-правових актів, таких, як Загальна деклара

ція nрав людини, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і 

кулЬ1урні права, Міжнародний пакт про громадянські і політичні 

права, до різних міжнародних конвенцій, матеріалів міжнародних 

зустрічей тошо. Якщо цей пошук не призвів до бажаних результатів 

і не знайшлася відповідна норма-еталон, тільки тоді Конституційний 

Суд України при винесенні рішення може скористатися тими прин

ципами, звичаями, традиціями, які історично склалися в правовій 

системі У країни . 

Розглядаючи другу підставу для прийняття Конституційним 
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Судом України рішення про неконституційність правовтс актів пов

ністю чи в їх окремих частинах, можна зазначити, що вона містить у 
собі два окремих критерії конституційності закону. Перший - це 
відповідність процедури прийняття, підпису, оприлюднення і вве

дення в дію оцінюваного закону вимогам Констиrуції України, що 
означає наявність належного суб ' єкта законодавчої ініціативи, кво

руму, своєчасне опублікування в офіційному джерелі та ін. Це так 

званий процесуальний критерій. Другий критерій - вимога належ-, 
ної форми нормативного акта, що відповідає встановленим видам 

нормативно-nравових актів, які може приймати належний орган 

влади . Форма акта · повинна також відnовідати його змісту в залеж

ІІості від предмета і сфери регулювання. У недалекому минулому 
багато підзаконних актів регулювали питання, які за своїм значен

ням повинні регулюватися законами . На жаль, ця практика не подо
лана і сьогодні. 

Одною з підстав неконституційності законів є ·перевищення 

відповідними органами повноважень при прийнятті законів . Так, 

відповідно до п. 4 розд. 15 Констиrуції України ("Перехідні поло
женНя") Президент України протягом трьох років після набуття 
чинності Констиrуцією України має право видавати схвалені Кабі

нетом Міністрів України і скріплені підписом Прем'єр-міністра 

УкраЇНИ укази З еКОНО~ЧНИХ ПИТаНЬ, Не врегульоваНИХ ЗаКОН().МИ, З 
одночасним nоданням відповідного законопроекrу до Верховної Ра

ди України ~ порядку, встановленому ст. 93 Конституції України. 
Такий Указ Президента Укра:іни всrуrіає в дію, якщо протягом три

дцяти календарних днів з дня подання законопроекrу (за винятком 

днів міжсесійного періоду) Верховна Рада України не прийме закон 
або не відхилить поданий законопроект більшістю від Гі констиrу

ційного складу, і діє до набрання чинності законом, прийнятим Вер

ховною Радою України з цих питань . Тобто, згідно зі ст. 89 Консти
туції України право прийняття законів належить тільки Верховній 

Раді У~раїни, яка характеризується як єдиний законодавчий орган 
державної влади. 

Список літератури: І. Арановский К.В. Коистиrуцнонность норма
І'ІІВНЬІх актов исполкомов местнь1х советов народньrх депуrатов//Вест. Ленинград. 

УІІ-та.- сер. 6.- 1990.- Вьш. І (N2 6).- с. 96-101 . 2. Боботов С.В. Констиrуционная 
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С.Г. Серьогіна 

ФУНКЦІЇ ПРЕЗИДЕНТ А УКРАЇНИ 

Кожна держава здійснює свої функції через сnеціально 

створені державні органи, які наділяються відповідними владними 

повноваженнями. При цьому правильне теоретичне вирішення пи

тання про взаємозв'язок функцій держави і структур, які забезпечу

ють їх виконання, має величезне nрактичне значення, оскільки дер

жавний орган, як слушно відзначає А .Б. Венгеров, слід створювати 

під ту чи іншу функцію, а не навпаки - створювати орган, а- потім 

уже знаходити йому заняття (функцію) (11, с. 160). Президент -
відносно новий монократичний орган державної влади України, за

снування якого ластавмо перед сучасною державознавчаю наукою 

низку проблем, nо.в'язаних з визначенням сутнісних характеристик 

цього інституту. У ряді таких питань проблема визначення функцій 

Президента України стоїть особлv..во гостро з двох головних причин : 

через особливу важливість даного органу серед вищих органів дер

жавнqї влади, широту і значушість його повноважень, закріплених 

Конституцією; і через гадану "відсутність місця" для глави 

держави при розбудові державного апарату за принципом поділу 

влад. 

Питання про основні напрямки діяльності глави держави, по 

суті, зводиться до визначення його місця та ролі в системі вищих ор

ганів держави. Воно виникло в умовах переходу до конституційних 

форм правління, і його доля нерозривно пов'язана з долею консти

туціоналізму. Адже в умовах абсолютизму питання про функції мо

нарха не має сенсу з· двох причин: по-перше, абсолютний монарх не 

є органом держави у власному розумінні слова, бо саме він, і тільки, 
він і є державою, йому належить суверенітет; по-друге, термін 

"функці"С' передбачає певні юридичні рамки діяльності, а саме най

менування "абсолютний монарх" говорить про абсолютну, тобто 

необмежену (ні правом, ні будь-чиєю волею, крім власноі) владу . 

Саме цією обставиною зумовлений той факт, що у державоз..іавчій 
літературі дореволюційної Росії була відсутня згадкапро функції rо

_сударя-імператора. Лише після маніфесту 17 жовтня 1905 р., який 
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виявився вимушеним заходом в умовах Першої російської револю

ції, стало можливим ставити питання про статус монарха якоргану 

держави . "Монарх тепер стоїть не над державою, а в ній як ·ІЇ ор

ган",-- указував з цього приводу видатний російський державозна

вець М.І. Лазаревський (9, с. 120). 
З 1917 р . по 1990 р. вітчизняне державне право не знало .ін

ституту глави держави, чим обумовлена відсутність достатніх роз

робок у даній сфері. Тому видається доцільним звернутися до історії 

світової політико-правової думки для пошуку можливих паралелей у 

дослідженнях функцій глави держави. ·теорія · Ш. Монтескьє тут не

nридатна, оскільки в його концепції функціонального розподілу 

влади, яка стала класичною, главі держави (монарху) ввірялася ви

конавча влада, а Конституція України не включає главу Української 

держави в жодну _з тріади влад. Тут доречно згадати деяких послідо

вників Монтескьє, які намагалися доповнити теорію поділу влади 

шляхом приєюшння до трьох (за Ш. Монтескьє) четвертої влади. 

Носіями виконавчої влади (у власному розумінні слова) вони визна

вали не монарха, а міністрів; монарху ж присвоювали особливу вла

ду- "упокорюючу", або "врівноважуючу". Призначення цієї влади, 

на їх погляд, полягає в тому, щоб регулювати діяльність останніх 

трьох влад, забезпечувати їх рівновагу і вирішувати їх взаємні конф
лікти. Ця думка була вперше висловлена у 1791 р. членом н1щіо
нальних Зборів Франції Клермоном де-Тоннером і згодом, у 18 І 4 р., 
докладно розвинута Бенджаменом Констаном (3, с. 281-283; 5, 
249-251 ). У Німеччині вона була · сприйнята Г. Гегелем (2, с. 311, 
316-322) і в своєрідній метафізичній формі викладена його учнем 

Лоренцом фон-Штейном (5, с. 250). 
Під натиском теорії парламентаризму, що отримала широке 

поширення в Європі з середини ХІХ ст., теорія врівноважуючої вла

ди поступово зійшла зі сторінок державознавчих видань, а в ХХ ст. 

міцно ввійшла до "архіву" політичної думки. Разом з тим, здається, 

що ця теорія ще може бути успішно "реанімована" в умовах зміша

ної, напівпрезидентської форми правління, особливо у тому вигляді, 

в якому вона закріплена Конституцією України 1996 р. (7). 
При цьому доречно пригадати і той факт, що теорію врівно

важуючої влади поділяли й деякі вітчизняні державознавці, особли
во після першої російської буржуазно-демократичної революції. У 

той період перша хвиля загальної захопленості теорією Монтескьє 

про поділ-влади змінилася на критиrщзм з приводу можливості реа

лізувати цю ідею на практиці. З'явилися спроби вивести державний 

механізм із "прокрустова ложа" трьохчленного поДілу шляхом 
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вичленування четвертої, врівноважуючої влади, в якості якої назива

вся виборчий корпус (Ф.Ф. Кокошкін) або глава держави (Н.А .. За
харов). Особливо слід відзначити позицію Н.А. Захарова, який напо

лягав на тому, що "при надзвичайно складному і розвиненому суча

сному державному житті, при безлічі самих різноманітних прагнень 

та інтересів не можна не бачити необхідності існування влади нейт

ральної, врівноважуючої, що стоїть вище всіх · окремих інтересів і 

сутичок" (3, с. 280). В обгрунтування своєї nозиції цей автор указу
вав на перелік nовноважень конституційного монарха, які явно ви

ходять за межі функцій виконавчої влади: скликанНя палат парла

менту, призначення міністрів, розпуск nарламенту, зміщення мініст

рів, право вето і право санкціонування законів, право амністії та по

милування тощо, особливо підкреслюючи його роль у вирішенні 

конфліктів між різними гілками влади. 

Питання про виділення нової гілки влади на сьогодні обу-

. мовлено переходом багатьох держав до змішаних форм правління , 

зокрема до напівпрезидентської, де чітко позначається вичленення 

особливих функцій глави держави, не пов'язаних з виконавчою дія

льністю, і взагалі, з обособленням, відокремленням глави держави 

від виконавчої гілки влади. Уперше з такою проблемою зіткнулись у 

Франції в період П'ятої Республіки. Під час перебування nри владі 

президента Ш. де Голля отримала дуже широке поширення теорія 

так званої зарезервованої за президентом · сфери (domaine reserve) 
державної діяльності, до якої належать питання міЖнародних відно

син, оборони і співдружності . Однак питання про віднесення глави 

держави до якоїсь гілки влади так і залишилося відкритим, а з при

ходом до влади президента В. Жискар д'Естена ця доктрина була 

замінена доктриною абсолютної сфери президентської діяльності, а · 

всі гілки влади (хіба що за винятком судової) виявилися фактично 

допоміжними органами при президенті (8, с. 151-155). 
У Росії з прийняттям у 1993 р. Конституції. яка також закрі

пила напівпрезидентську форму правління, державознавці почали 

звертати увагу на те, що президент не входить до жодної з гілок вла

ди, а лише виконує функції гаранта Конституції, прав і свобод гро

мадя!І, координатора дій усього державного механізму (1, с. 334; 
4, с. 326); По суті, цим же шляхом пішли й багато хто з вітчизняних 
авторів (6, с . 233; 10, с. 96). Апе такий підхід страждає низкою істо
тних недоліків, оскільки вступає в протиріччя з текстом Конституції, 

п. 1 ст. 6 якої говорить, що "державна влада в Україні здійснюється 
на засадах їі поділу на законодавчу, виконавчу і судову" . За 

смислом цієї статті, всі органи державної влади незалеt,Кно від назви, 
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порядку створення та території діяльності належать до певної (однієї 

з трьох) гілок влади в залежності від Генеральної (головної) функції, 

що ними виконується. Однак розгляд повноважень Президента 

України дає підстави стверджувати, що він має певні повноваження і 

в законодавчій (право вето, законодавчої ініціативи, підписання за

конів), і у виконавчій (формування органів виконавчої влади, зовні

шньополітичні повноваження, керівництво Збройними Силами), і в 

судовій сфері (право помилування). Виникає дилема: або сам факт 
існування глави держави суперечить проголошеному принципу по

ділу влади, або ж він виконує особливу роль у межах вказаного 

принципу. Оскільки абсурдним було б припускати, що Конституція 

передбачає функціонування антиконституційного інституту, слід 

особливу увагу приділити виявленню й аналізу функцій Президента 

України в межах принципу поділу . влади на законодавчу, виконавчу 

та судову гілки. 

У цілому можна констатувати, що спроби вітчизняних пра

вників вичленити і науково обгрунтувати систему функцій глави 

держави у напівпрезидентській республіці поки що не завершились 

успіхом. Значною мірою це обумовлено, на нашу думку, невдало 

обраною методикою наукового аналізу: це так звана методика "post 
factum", коли правове явище досліджується не з теоретично обгрун
тованих уявлень про належне, а з формулювань, що містяться в за

конодавстві. У цьому випадку наявність певних ознак явища не до

водиться, а припускається, головне ж завдання зводиться до пошуку 

в законі необхідних підтверджень раніше встановлених положень. 

Такий підхід містить серйозну загрозу надмірної ідеалізаЦії позити

вного права на шкоду конструктивній критиці і заважає пошуку 

шляхів поліпшення законодавства. 

Слід абстрагуватися від конкретних формулювань, які міс

тяться в Основному Законі, і спробувати узагальнити всі вказані в 

ньому повноваження Президента України, з'ясувати роль глави 

держави у цілісному, але поділеному на самостійні гілки державно

му механізмі. Вказівка в якості такої функції гаранта не дає можли

вості визначити справжнє його місце в державному механізмі і не 

пояснює наявності низки істотних повноважень (наприклад, право 

зміщення Прем'єр-міністра, прийому вірчих грамот, нагородні пов

новаження та ін.). Головні повноваження Президента покликані 

перш за все забезпечити нормальне функціонування держави як 

єдиного організму, тобто організаційну та функціональну єдність 

державної влади, як~ діє на основі і щt виконання Конституції. Вва

жаємо, що саме так слід тлумачити положенщ ст. І 02 Конституції 
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України, яка проголошує, що Президент є гарантом додержання 

КонстиТуції, nрав та свобод людини і громадянина. Однак у широ
кому розумінні гарантувати це зобов'язані вс і органи держави в ме

жах своєї компетенції: Верховна Рада - прИЙІ:іЯ1тям правових зако

нів. Кабінет Міністрів - впровадженням їх у життя, а суди - юри

дичним захистом шляхом відправJІення правосуддя . Але тільки Пре

зидент може (оскільки має відповідні повноваження) і зобов'язаний 

гарантувати додержання Конституції і прав Jlюдини шляхом ство

рення умов для нормального функціонування державного механізму 

в цілому . 

Функція забезпечення єдності державної влади, в свою чер-

. гу, підрозділяється на такі три підфункції, як І<оординація діяльності 
всіх гілок влади, врівноважування гілок влади (створення "балансу 

сил"), припинення (присікання) дій органів, які порушують єдність 

влади. 

З указаною функцією пов'язаний ще один головний напря

мок діяльності Президента України- представництво. Адже в ряді 

випадків необхідне виконання дій від імені держави в цілому як 
єдиної організації гюлітичної влади . Цілком природно, що такими 

повноваженнями найбільш доцільно надіЛити орган, саме який і за

безпечує таку єдність, до того ж орган одноосібний, здатний уособ

лювати єдність націі' та єдність державної влади як у внутрішньопо

літичних, так і в зовнішньо-політичних відносинах. З виконанням 

цієї функції rюв'язана наявність у глави Української держави таких 

повноважень, як право на звернення з щорічними і позачерговими 

посланмми до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становише 

України, на ведення переговорів і укладенм міжнародних договорів 
України, на прийняття вір•шх та відзивних грамот дипломатичних 

представників зарубіжних держав та ін. У залежності від сфери ви
яву ця функція розподіляється на дві підфункції: внутрішньополіти

чне представництво і зовнішньополітичне представництво. 

Крім двох означених функцій Президента, які є визначаль

ними ·в його правовому статусі, він виконує ще низку важливих фун

кцій, пов'язаних з безпосереднім впливом на публічно-пра.вові від

носини. Аналіз ст. 93, 94, 102, 106, 107, 1!3, 114, 118, 128, 136 та ін. 
Конституції України дає можливість виділити шість таких функцій : 

забезпечення державного суверенітету та національної безпеки 

У країни; забезпечення реалізації основних прав і свобод громадян ; 

установча функція; нормотворча функція; формування персонально

го складу органів державної влади (кадрова функція); зовнішньопо

Літична (функція керівництва зовнішньополітичною діяльністю 
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держави). 

Указаний перелік функцій президента України обумовлений 

його місцем серед вищих органів державної лади, а також тим , що 

він як глава держави є їі уособленням, персоніфікує єдність держав

ної влади. 
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Б.І .. Кичун 

СПЕЦИФІКА ПРАВОВОГО СТАТУСУ АВТОНОМІЇ 
В УНІТАРНІЙ ДЕРЖАВІ 

Аналіз територіальної організації різних держав світу свід·· 

чить, що існує досить багато політико-правових форм взаємовідно
син складових частин певної держави між собою та з центральними 

органами державної влади, які становлять суть державного устрою. 

У науці конституційного (державного) права під державним устроєм 

розуміється політико-територіальна організація влади, що визначає 

правовий стан різних частин єдиної влади, їх взаємовідносини між 

собою та з центральною владою, міру централізації та децентраліза

ції влади. Фахівці з теорії держави та права і вчені конституціоналіс

ти виділяють дві основні форми де-ржавного устрою - унітарну та 
федеративну, кожній з яких властиві певні характерні риси. 

Унітарною вважається держава, в якій немає інших держав

них утворень, і відnовідно, адміністративно-територіальні одиниці 

такої Держави не мають політичної самостійності. Федерація - со

юз державних утворень, кожне з яких має певну політичну само

стійність. У федеративних державах з так званою симетричною фе

дерацією суб'єкти феДерації мають однаковий політико-правовий 

статус і ріІ\Ні права. У світі існують також федерації, суб'єкти якої 
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мають різний nолітико-правовий статус. Це так звані асиметричні 

федерації, в яких державні утворення та інші адмІНІстративно

територіальні одиниці мають ріщі і політико-правовий статус, і 

компетенцію. До такого виду федерацій належить Російська Феде

рація. 

Розглядаючи форми державного устрою, автор цієї статrі не 

аналізує таке об'єднання, як конфедерація. У літературі немає думки 

щодо Гі політико-правової nрироди, однак більшість учених справе

дливо вважають їі не формою державного устрою, а об' єднанням 

незалежних, суверенних держав, яке має міжнародно-правовий ха

рактер (1, с. 255, 256). 
Таким чином, відмінність між двома зазначеними вище 

формами державного устрою досить сутгєва, оскільки федеративна · 
держава складається з тих чи інших державних утворень, що мають, 

як правило, значну міру політичної самостійності, а унітарна держа

ва складається лише з адміністративно-територіальних одиниць, які 

взагалі не мають ознак державності. На території держави з унітар

ною формою державного устрою діють місцеві органи єдиної цент

ральної влади та органи місцевого самоврядування, які в основному 

не володіють сутrєвою політичною правосуб ' єктністю. 

Разом з тим у світі існують держави з унітарною формою 

державного устрою, складові частини яких не можна вважати лише 

адміністративно-територіальними одиницями. Крім адміністратив

но-територіальних одиниць, до них входять ще й політико-правові 

утворення, що мають nевні ознаки державності, але не мають такої 

політичної та правової самостійності, як суб'єкти федерації. Йдеться 
про автономії, які входять до складу унітарної держави. Практика 

свідчить, що правовий статус автономії в унітарній державі - це 

досить не проста політико-правова проблема. 

Виходячи з цього, слід з'ясувати, що в науці розуміється під 

терміном "автономія". Автономія (від грецького autonomia - само

управління, незалежність) означає широке внутрішнє самоуправлін

ня політико-національного утворення в рамках єДиної держави 

(4, с. 15). Велика Радянська енциклопедія, крім цього, під автономі
єю розуміє право самостійного управління; вирішення державних 

питань певною Частиною держави, ЩО закріплено В загальнодержав
ній _конституції, однак менше ніж у федеративній державі (2, с . 162). 

Вважаю, що автономія - це особлива форма державного 

устрою (в складі унітарної чи федеративної держави), при якій авто

номна територіальна одиниця в федеративній державі часто є їі 

суб'єктом (прикладом можна вважати Російську Федерацію- ст. 65 
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Конституції Російської Федерації), а в унітарній - вона самостійна 

у вирішенні питань тільки місцевого значення в межах, визначених 

центральною владою (деколи за взаємною згодою центральної влади 

та влади автономії) і закріплених у конституції держави. 

Світовий досвід та практИка свідчать, що є кілька видів ав
тономії: політична, напівполітична, адміністративна, націонапьно

кулиурна, націонапьно-персо.нальна. Різні форми (види) автономії 
можуть існувати ){К у федеративній, так і в унітарній державі. З цьо

го виходить наука конституційного (державного) права. Тому "Є не

Dбхідність коротко розкрити зміст кожного з видів указаних автоно
мій. 

Політична автономія пов ' язана зі статусом держави, до 

складу якої вона входить . Це найвищий рівень автономії, при якому 

тономні утворення мають значний обсяг nолітико-правових Лов

оважень (свою конституцію, законодавство, представницький ор

rан, інколи свій уряд, можуть самостійно вирішувати деякі питання 

Ідміністративно~національного устрою тощо). Правовий статус по

ітичної автономії найбільш повно проявляється в федерації. 

Напівполітична автономія у порівнянні з політичною має 
начно менший обсяг повноважень і в політико-правовій, і економі

ній сферах, і в сфері взаємовідносин з іншими суб'єктами держави. 

о відання напівполітичної автономії в основному належать: органі

ція інститутів самоврядування, планування розвитку . території, мі-

цевого господарства, розвиток культури, соціального забезпечення 

ін. 

Адміністративна автономія означає, що відповідний регіон 

ає право самостійно вирішувати адміністративні (управлінські) 

ункції. За своїм правовим статусом цей вид автономії ближче до 

напівавтономії. Різниця між ними не чітка і полягає в тому, що на
nівполітична автономія при вирішенні адміністративних питань 

більше враховує національний чинник для даної території, аДмініСт

ративна ж, як правило, спрямована на забезпечення більшої ефекти

вності управління у певному регіоні. Звичайно, ці відмінності' в ав
тономіях дещо умовні. 

Націонапьно-культурна автономія - це вид автономії, 

спрямований на вирішення національного питання у багатонаціо

нальній державі, виконуючий завдання забезпечення та охорони ін

тересів населення певної національності, яке компактно проживає у 

межах відповідної території держави. 

Різноманітність форм автономії, неодиаковий їх правовий 

статус в державних з ріЗним державним устроєм свідчать, що ця. 
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nроблема має стати предметом детального грунтовного наукового 

дослідження. При цьому, безсумнівно, найбільшу увагу необхідно 

nриділяти аналізу специфіки правово'rо статусу автономії в унітар

ній державі і вщщдити З того, що вона не визнається державним 

утворенням; а іТ самостійність обмежена. Од,нак існування того чи 
іншого виду автономії в унітарній державі цілком виnравдане, 

оскільки часто вирішує певну етнічну, національну, соціальну чи 

політичну проблему в цій державі. Автономія стала одним із чинни
ків забезпечення етнополітичної стабільності таких унітарних дер

жав, як Іспанія (країна Басків, Каталонія , Андалузія, Галісія), Порту

галія (Азорські о-ви та о-в Мадейра), Фінляндія (Алонські о-ви), Да

нія (Фарерські о-ви та о"в Гренландія), Франція (о-в Корсика) тошо 

(3, с. 442). 
Проблема автономії в унітарній державі є особливо важли

вою і актуальною для України, яка має в своєму складі Автономну 

Республіку Крим . У зв'язку з цим важливQ визначитися, до якого 

складу автономії можна віднести цю республіку як автономне утво

рення. Так. згідно з і ст. 2 Основного Закону суверенітет України 

поширюється на всю їі територ ію і Україна є унітарною державою . 

Стаття 133 Конституції закріплює, що Автономна РесПубліка Кр11м 

разом з адміністративно-територіальними одиницями є складовою 

частиною адміністративно-територіального устрою України. Конс

титуція України містить цілий розділ "Автономна Республіка Крим", 

який встановлює основи правового статусу цієї ресnубліки в склад і 

України. Аналіз положень розділу свідчить, що Автономна Респуб· 

л іка Крим має досить суrтєві ознаки державності : а) це утворення 

зветься "Республікою"; б) вона має свою Конституцію; в) вона маt 

представницький орган - Верховну Раду Автономної Республік ІІ 
Крим, яка вправі приймати Конституцію та інші нормативно-правові 

акти цієї Республіки; г) має Уряд - Раду Міністрів, який також ви

дає нормативно-правові акти. 

Однак названі ознаки державності обмежуються нормам11 

іншого розд. Х Конституції України: а) Конституція Автономної Ре· 

спубліки Крим має бути затверджена не менш як половиною конс· 

титудійного складу Верховної Ради України; б) нормативно-право в і 

акти владних органів Автономної Ресnубліки Крим rтриймаютьс» 

відповідно до Конституції України~ законів України, актів През и 

дента і Кабінету Міністрів України та на їх виконання; в) Автономна 
Республіка Крим має nраво здійсюовати нормативне регулюванн и 

лише з питань, визначених виключно ст. 137 Конституції УкраїнІ І 

(місцевого господарства; повноваження, порядок формування Вер-
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ховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради Міністрів Автоно

мної Республіки Крим визначаються Конституцією України та зако

нами України, нормативно-правовими актами Верховної Ради Авто

номної Республіки Крим з питань, віднесених до їі компетен

ції та ін.). 

Наведені положення Основного Закону України дозволя

ють, на мою думку, зробити висновок, що Автономна Республіка 

Крим у складі України є напівполітичною автономією (виходячи з 
того розуміння цього виду автономії, яке наводилося вище), оскіль

ки повноваження цього утворення надто обмежені Конституцією 
України . 

Таким чином, на підставі викладеного матеріалу можна 

зробити висновки про характерні риси й особливості правового ста
тусу автономних утворень в унітарній державі: 

а) автономія в унітарній державі звичайно має форму адмі
ністративно-територіальної одиниці; 

б) така автономія не є суверенною; 

в) вона виникає не в результаті об'єднання незалежних су

веренних держав або входу однієї суверенної держави до складу ін~ 

шої, а як наслідок наділення цього утворення центральною владою 

більшою ніж звичайно мірою свободи та більш широким колом 

компетенції у порівнянні з іншими територіальними одиницями; 

г) органи влади такої автономії отримують свої повнова

ження не від народу даної території безпосередньо, а від централь

них органів влади унітарної держави (отже, їх умовно можна вважа

ти органами вторинного представництва); 

д) організація влади, їі структура та компетенція в автоно

мії, визначаються центральними органами влади унітарної держави і 

закріплюються в ії конституції; 

е) автономія в унітарній державі не вправі самостійно ви

значати основи своєї організації, приймати свою конституцію і са

мостійно визначати принципи взаємовідносин з центральною вла

дою, оскільки основи правового статусу автономії в унітарній дер

жаві визначаються органами державної влади унітарної держави. 

/ Список літератури: 1. Баrлай М.В., Габричидзе Б.Н. КонстИ'Іуци
онное право Российской федерации: Учебник длявузов. - М.: ИНФРА М КОДЕКС, 
1996. 2. Большая Советская :тциклопедия . - М.: Сов. знцикл., 1970.- Т. !. 3. Мала 
енциклопедія етнодержавознавства. - К., Генеза, 1996. 4. Политология. Знциклопе
дический словарь . - М.: PUBLISHERS, 1993. 
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І 

П.Н. Любченко 

ОРГ АНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЬІЕ ВОПРОСЬ! РАЗРАБОТКИ 

И ПРИНЯТИЯ УСТАВОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНЬІХ ГРОМАД 

Изучение истории развития местного самоуправления сви

детельствует о том, что невозможно создать всеобщий, универсаль

ньrй и исчерпьrвающий свод законов для жителей поселений с раз·· 

ньrми социальньrми, бьповьrми и культурньши традициями и устоя

ми. Система права, совместимая с потребноетями самоуправляемого 

общества, должна бьпь основана больше на разнообразии, в том 

числе и на широте охвата, нежели на единеобразном и исчерпьr

вающем юридическом регулировании. У спех формирования граж

данского общества зависит от того, насколько каждЬІй его член нау
чител пользоваться наукой и искусством ассоциаций, основанньrх на 

взаимопомощи и договорньrх механизмах взаимоотношений 

(3, с . 127). 
Учесть исторические, национально-культурньrе, социально

зкономические и иньrе особенности осуществления местного само

управления можно в рамках нормативньrх актов, принимаемЬІх его 

оргщшми или населением в целом в пределах своих полномочий. 

Конституционньrе и законодательнЬІе положения, регули

рующие местное самоуправление, подлежат детализации. Таким об

разом 'могут бьпь урегулировань1 вопросьr функционирования сис
темьr местного самоуправления, организации работЬІ органов и 

должностньrх лиц местного самоуправления, структурьr исполни

тельнЬІх органов и распределения полноr.:ючий между исполнитель

ньrм комитетом, управлениями, отделами и инь1ми органами. 

СредИ нормативньrх актов органов местного самоуправ)те
ния особое место должньr занять уставЬІ территориальньіх громад 

городов, поселков, сел . У ставЬІ как нормативнЬІе актЬІ локального 

характера представляют собой воплощение демократических начал 

самоорганизации и саморегулирования в рамках Конституции и за

конов Украиньr, которЬІе признают территориальньrе общности на

селения субьектами политических отношений властвования. 

Право представительньrх органов местного самоуправления 
принимать устав территориальной громадь! не имело аналогов в 

России в истории земства, губернского управления и тем более в 

практике функционирования командно-административной системЬІ , 

официальная доктрина которой отрицала совместимость местного 

самоуправления с советской формой организации власти. Идея ме-
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стиого саморегулирования получила наибольшее развитие в США, 

недавно устав как регулятор общественньІх отношений в сфере ме-

стного самоуправления стал применяться в . России . .. 
Следует отметить, что механическое копирование Jар.убеж

ного опьпа без учета специфики средЬІ, в которой он должен бьпь 

nрименен, влечет в конечном счете его дискредитацию и отторже

ние либо радикальную трансформацию. Опьп применения уставов 

должен бьпь тщательно изучен и критически осмь1слен. Например, в 

США муниципалитеть1 принимают хартии. Право их принятия обес

печивает большую самостоятельность в отношениях с органами 

власти штатов, значительвую свободу усмотрения в решении дел 

местного значения, включая вопросьr устройства власти, финю:Ісов, 

собственности, местной политики. Сегодня лишь шесть штатов из 

пятидесяти не предусматривают для своих муниципалитетов хар1:ий 

самоуправления. В ряде штатов право принятия хартий закреплено 

за городами, численность населения которьrх превЬІшает установ

ленньІй минимум (например, в Аризоне - за городами с численно

стью населения 3,5 тьІс. человек, в Техасе - 5 ть1с. человек). І.3 не

которьІх штатах хартии самоуправления предусмотренЬІ помимо го

родов также для графств и тауншипов. 

Использование уставов территориальнь1х громад имеет ряд 

nреимуществ, обьясняющих привлекательность зтого института для 

органов местного самоуправления. В социально-зкономическом 

плане уставЬІ олицетворяют суть самоуправления как возможности 

самоорганизации и саморегулирования, обеспечивающей населению 

активную роль в осуществлении власти на местах. Кроме того, уста

Ві>! обеспечивают большую весомость мнений и положений в про

граммировании деятельности органов местного самоуправления, 

стимулируют интерес граждан к местиому управлению и их участию 

в его осуществлении. В функu.иональном плане уставЬІ способству

ют ограничению вмешательства органов государственной власти в 

местнЬІе дела, содействуют расширеншо местного самоуправления, 

в особенности в таких вопросах, как изЬІскание дополнительнь1х до

ходов, финаисирование капиталовложений, стимулирование пред

принимательства, проведение мер социальной защитьr беднь1х и ма

лообеспеченньІх слоев населения, исnользование земли и иной ком

мунальной собственности, формирование различнЬІх местнЬІх про

грамм. В организационном ллане уставЬІ гарантируют плюрализм 

форм местного управления, позволяют населению избирать прием

лемьІе для него вариантьr устройства местной власти, отношений . . 
между представительнЬІм и исполнительнЬІм органом, структурЬІ 
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исполнительнь1х органов, организации коммунальньІх служб. Значи

тельное место должнЬІ занять нормь1 процедурного характера дея

тельности органов местного самоуправления, исполнения должно

стньІми лицами и коммунальньІми служащими своих обязанностей , 

зффективного использования на местном уровне институтов прямой 

демократии. 

В правовом аспекте задачей уставов территориальнЬІх гро

мад является обобщение законодательства, регулирующего местное 

самоуправление и деятельность его органов. Нормь1, затрагивающие 

местное самоуправление, содержатся во многих законодательнь1х 

актах, количество которь1х настолько огромно, что зти нормь1 труд

нодоступнЬІ не только для населения, но и для специалистов. У ставь1 

должнЬІ оптимально 'их воспроизвести с условием необходимой дое
таточности или содержать ссЬІлку на нормативиьІй акт, чтобь1 избе

жать чрезмерной громоздкости, изложить в логически упорядачен

ном виде, адаптировать к местньrм условиям и тем самь1м облегчить 

работу с законодательством, содейс;твовать вь1работке у населения 

правильнь1х, достаточно полнь1х представлений о том, как устроен и 

работает механизм местного самоуправления, как граждане могут 

его контролировать и участвовать в его работе. 

Закон "О местном самоуправлении в Украине" закрепил пе

речень вопросов, которЬІе определяются уставом территориальной 

громадЬ!: порядок формирования и организации деятельности совета 

(ч. 4 ст. 10), проведения общего собрания гражданпоместу житель
ства (ч. 3 ст. 8), внесения местной инициативь1 на рассмотрение со
вета, обнародования решения совета, принятого по вопросу, внесен

ному на его рассмотрение путем мести ой инициативь1 (ст. 9), орга
низации общественньІх слушаний (ч. 4 ст. 13) (2). 

Отсутствие опьпа разработки и принятия уставов террито-' 

риальнЬІх громад вьІЗьrвает необходимость создания модельного ус

тава, которь1й должен обобщить положительньrе теоретические и 

- практические наработки в зтой сфере. 
Устав территориальной громадь! может иметь следующую 

внутреннюю структуру : 

1. Преамбула, в которой следует изложить цели, задачи и 
принципЬІ местного самоуправления. 

2. Общие положения должнЬІ содержать: описание терри
тории, в рамках которой осуществляется местное самоуправление 

территориальной громадай города, поселка, села; значение устава, 

его место в системе нормативнь1х актов органов местного само

управления, порядок опубликования и вступления в силу ; определе 
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ние терминов, использованнЬІх в уставе; процедуру внесения изме

нений в устав территориальной громадь! для сохранения его рабо

тающим, отвечающим изменяющимся условиям жизни норматив

ньІм актом. 

3. Раздель1 устава: 
3.1. Основь1 местного самоуправления - содержит опи

сание организационно-правовой, финансовой и материальной осно

ВЬІ местного самоуправления. 

3.2. Система местного самоуnравления - регулирует во

просЬ!, связанньrе с формированием и функционированием системьr 

местного самоуправления; определяет статус субьектов местного 

самоуправления, их взаимоотношения внутри системь1 и взаимоот

ношения с органами государственной власти, предприятиями, орга

низациями, учреждениями. 

3.3. Компетенции органов и должностнь1х лиц местного 
самоуправления - определяет компетенцию и принципЬІ разгра

ничения полномочий между органами и должностньrми лицами ме

стного самоуправления, правила несовместимости статуса комму

нальньrх служащих с их участием в коммерчеекай деятельности, 

влекущей конфликт интересов территориальной громадЬІ и даююго 

лица. 

3. 4. ' nрава и обязанности членов территориальной гро
мадЬІ - закрепляет права и обязанности членов территориальной 

rромадьІ, формь1 участия граждан в осуществлении местного само·· 

управления: проведение местньІх референдумов, вЬІборов, общих 

собраний граждан, внесение и рассмотрение местньrх инициатив, 

nроведение общественньІх слушаний; порядок образования органов 

самоорганизации населения, определение их полномочий . 

3.5. Гарантии местного самоуправления - устанавлива

ет ответственность перед территориальной громадой органов госу

дарственной власти, юридических и физических лиц, судебную за

щиту прав субьектов местного самоуправления. 

Разработка и принятие устава территориальной громадь! -
зто длительньІй и сложньІй процесс, осуществляя которьІй необхо

димо обеспечить его соответствие Конституции и законам УкраиньІ. 

О важности зтого условия можно судить, ознакомивтись с прсще

дурой разработки и принятия хартии самоуправления небольшого 

тауншипа Рзндор, расположенного в штате Пенсильвания . В mоле 

1974 r. муниципальнЬІй совет Рзндора принял решение о назначении 
на ноябрь 1974 г. референдума по разработке хартии самоуправле

ния либо о принятИи одного из вариантов организации управления, 
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предусмотренного законодательством. Одновременно с референду

мом бьши проведень1 вьІборЬІ 11 членов специальной Комиссии по 
изучению управления из числа жителей тауншипа. За 9 месяцев ра
ботЬІ, проведя 35 публичнь1х слушаний по данному вопросу, комис

сия пришла к вЬІводу о целесообразности принятия для Рзндора хар

тии самоуправления, о чем в августе І 975 г . известила население. 

После :лого согласно закону комиссия обязана в 9-месячньІй срок 

подготовить проект хартии . После 60-ти публичньrх слушаний с 

участием населения проект бьш подготовлен, направлен заинтересо

ваннЬІм группам и доведен до сведения населения. К середине авгу

ста проект бьш дорабатан и вьrнесен комиссией на новьІЙ референ

дум, состоявшийся в ноябре 1976 г., результатом которого и стало 

принятие хартии . Таким образом, весь процесс занял более nолутора 

лет. Сложность и длительность рассмотренной процедурьr компен

сировалась тщательностью подготовительнЬІх работ и постоянньrм 

обращением комиссии к общественному мнению (1, с. 128). 
Закон УкраиньІ "О местном самоуправлении в Украине" в 

' ст. 19 закрепил, что устав территориальной громадьr nринимается 
представительньІм органом местного самоуправления, однако про

цедура подготовки и принятия устава не определена. 

На мой взгляд, такая процедура должна состоять из сле

дующих лапов: 

l) подготовка представительнь1м органом проекта устава 
территориальной громадьІ; 

2) опубликование проекта для всеобщего обсуждения; 
З) обобщение результатов обсуждения специальной комис

сией; 

· 4) принятие устава территориальной громадЬ! представи-
- ф l тельньrм органом или вьшесение его на местньш ре ерендум; 

5) регистрация устава территорИальной громадьr в органах 
Министерства юстиции Украиньr . 

Отказ в государственной регистрации устава территориаль

ной громадьr возможен только в связи с его несоответствием Кон

ституции и законам УкраиньІ, которьrй Может бьrть обжалован в су

дебном порядке. 

Такой порядок подготовки и принятия уставов сделает его 

действительно работающим нормативньrм актом, рассчитанньrм на 

длительное время. Принятие устава территориальной громадьr от

нюдь не освобождает местное самоуправление из-под власти закона, 

но вместе с тем предоставляет возможность альтернативнЬІх реше

ний и' прежде всего в организационной сфере. 
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О.В. Марцеляк 

ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ 
ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 

Здобуття У країною незалежності викликало демократичні 

перетворення в країні, формування громадянського суспільства і по

будову правової держави, для якої людина є вищою соціальною цін

ністю, а іТ права ta свободи складають зміст і спрямованість діяль

ності держави. Фундаментальною правовою базою цих процесів 

стала прийнята 28 червня 1996 р. Конституція України. Її роль і зна
чення в забезпеченні прав та свобод громадян проявляється в тому, 

що вона виступає способом формалізації конституційного ладу 

України uшяхом закріплення його фундаментальних основ. Консти

туція України визначає основні цінності держави і суспільства, а в 

якості основоположної цінності визнається людина, їі права та сво

боди. Чинна Конституція Українм заклала і юридично закріпила но

ву, відповідаючу міжнародним стандартам, демократичну концеп

цію взаємовідносин держави і людини: l) людина, їі життя, здо

ров'я, честь, гідність, недоторканність та безпека визнаються най

вищою соціальною цінністю; 2) орієнтованість не на класові, а на 
загальновизнані цивілізовані демократичні цінності в галузі регулю

вання правового статусу людини і громадянина, що дало можливість 

наповнити новим змістом основні права та свободи людини і грома

дянина; З) змінено співвідношення і роль структурних елементів 

правового статусу людини та громадянина, на передній план виво

дяться не обов' язки, а права і свободи людини; 4) значно зменшено 
кількість основних обов'язків громадян України; 5) патерналістські 
основи взаємовідносин держави та громадянина замінено вільною 

співпрацею і партнерством у відповідності з принципами та засада

ми громадянського суспільства і правової держави; 6) знято багато 
обмежень, що стосуються прав людини, закріплено правовий поря

док, який грунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може 

бути примушений робити те, що не передбачено законодавством; 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх по

садові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повнова-
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жень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами Украї

ни; 7) розширено і збагачено комплекс юридичних гарантій прав 

людини та громадянина ( 4, с . 79). 
Конституція України закріплює значні обмеження держави 

тю втручанюо в nриватне і публічне життя людини. Із lбl-ої їі статті 

48 статей присвячено регулюваншо основ правового статусу людини 
та громадянина. Велике значення в цьому відношенні мають такі 

констцтуційні положення: усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та 

nравах; права і свободи людини є невідчужуваними та непорушними 

(ст. 21 ); права і свободи людини та громадянина, закріrшені Консти

туцією України, не є вичерпними, вони гарантуються і не можуть 

бути скасовані; nри прийнятті нових законів або внесенні :змін до 

чинних законів не допускається звуження змісту й обсягу існуючих 

nрав і свобод (ст. 22); громадяни мають рівні конституційні права та 
свободи і є рівними перед законом; не може бути привілеїв чи об

межень прав та свобод людини за ознаками раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного і соці

ал.ьного походження, майнового стану, місця проживання, за мов

ними або іншими ознаками (ст. 24 ). Останнє означає· визначення 
nрава як рівного масштабу волі для всіх громадян України . Це конс·· 

титуційне закріплення однакових для всіх умов, стартових можливо

стей. Саме це дає право кожному на "відмінність, яка в рамк.ах права 

є справедливою, оскільки вона-- результат самореалізації людини, 

стимул і джерело соціальної активності людини. 

Конституція України відбиває якісні зрушення в сфері прав 

і свобод людини та tромадянина. У ній, :з одного боку, значно збага

чено зміст традиційних прав і свобод (особистих, політичних, соці

ально-економічних, культурних), а з другого - розширено перелік 

nрав і свобод, які дістали конституційне оформлення, а раніше не 

мали такого, хоча були проголошені в міжнародних пактах з прав 

людини, які Україна підписала і ратифікувала і які чинні на їі тери

торії. Так, отримали конституційне закріплення такі права: на віль

ний розвиток своєї особистості (ст. 23), на життя (ст. 27), на повагу 
гідності людини (ст. 28), свободу пересування та вільний вибір місця 
проживання (ст. 33), підприємницьку діяльність, яка не заборонена 
законом (ст. 42), на страйк (ст. 44), на достатній життєвий рівень для 
себе і своєї сім'ї (ст. 48). Цей перелік можна продовжити. Загалом у 
Конституції України права і свободи людини та громадянина набули 

грунтовнішого матеріального змісту, стали відповідати міжнарод-

, ним стандартам, проголошеним у Загальній декларації прав людИни 
(1948 р.), Міжнародному пакті про громадянські і політичні права 
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(1966 р.), Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні 

nрава (1966 р.), Європейській конвенції про захист прав людини й 
основних свобод (1950 р.); Європейській соціальній хартії (1961 р . ) 

тощо (2). Конституція України відтворює також положення Закоwу 
України "Про дію міжнародних договорів на території України", за

кріпивши, що чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість 

яких надана Верховною Радою України, є частиною національного 

законоДавства України (ст. 9), що має відіграти істотну роль щодо 
відповідності прав і свобод громадян України міжнародним стан

дартам та в забезпеченні цих прав та свобод (3, ст. 137). 
Значно ширше з;:}кріплюються в Конституції України гаран

тії прав і свобод людини та громадянина, до яких тепер віднесено 

цілу низку таких, що забезпечують надійність підтримання режиму 

правового статусу людини і громадянина. Так, ст. 55 Конституції 
України гарантує кожному право на оскарження в суді рішень, дій 

чи бездіяльності орган~в державної влади, органів місцевого само

врядування, посадових та службових осіб. Важливо і те, що згідно з 

цією ж статтею кожен має право звертатися за захистом своїх прав 

до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а після 

використання всіх національних засобів правового захисту - до 

відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів 

міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. 

Для реалізації конституційних прав і свобод громадян України, їх 

гарантованості істотне значення має ст. 56 Конституції України, яка 
встановлює, що кожен має право на відшкодування за рахунок дер

жави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та мораль

ної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльніс

тю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх 

nосадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

Важливе значення мають ст. 57-64 Конституції України, що теж за
кріплюють демократичні засади, які гарантують права та свободи 

людини і громадянина. Проголошення цих та інших гарантій є важ

ливим кроком на шЛяху всебічного забезпечення прав і свобод гро· 

мадян України. Це свідчить про реальність визначеного в Конститу

ції України принципу пріоритетності nрав та свобод людини над ін

тересами держави, що дуже важливо як з точки зору формування в 

Україні демократичних засад взаємовідносин держави і людини, так 

і з позиції становлення демократичних засад суспільного життя в 

Україні в цілому. 

У своїй сукупності права, свободи людини і громадянина та 

їх гарантії, проrолош~ні Конституцією України, свідчать про те, що 
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громадяни України в основному мають усю повноту соціально

економічних, політиччих, особистих; екологічних і культурних юрИ

дичних можливостей поведінки, тобто широкий і різносторонній 

правовий статус. Конституція України, з одного боку, розш'Ирила 
межі правовогс~ статусу людини і громадянина, а з другого- логіч

но завершила характеристику кожної з них. 

У ее це створило . грунтовну правову базу для діяльності ор

ганів державної влади, місцевого самоврядування, інших елементів 

політичної системи України по забезпеченню прав і свобод людини 

та громадянина. Є підстави вважати, що з прийняттям 28 червня 
1996 р. нової Конституції України створено достатньо якісну конс
тИтуційно-правову основу правового статусу людини і громадянина 

й ефективний механізм реалізації державними та іншими структу

рами завдання по охороні і захисту основних прав та свобод людин,и 

і громадянина. 

Список літератури: 1. Констmуція України. - К.: Юрінком, 1996. 
2. Международная защита прав и свобод Человека: Сб. документов . - М.: Юрид. лит. , 
1990. З. Про дію міжнародних договорів на територі ї України: Закон України// 

Відом. Верхов. Ради України.- 1992.- N2 10. 4. Тодь1ка Ю.Н , Супрунюк Е.В . Кон

ституционное право УкраиньІ: отрасль права и наука.- Симферополь: Таврия, 1997. 

Л.П. Маньковский 

ПРОБЛЕМЬІ РЕАЛИЗАЦИИ КОНСТИТУЦИОННЬІХ · 
ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН УКРАИНЬІ 

В условиях построения в Украине демократического, пра- , 
вового, социального государства существенно возрастает роль кон

ституционно-правовой регламентацин основ правового статуса гра

ждан. Констиrуция Украиньr 1996 г. впервЬІе на уровне Основного 

Закона заложила демократическую модель взаимоотношений госу

дарства и личности, закрепив, что человек, его жизнь и здоровье, 

честь и достоинства, неприкосновенность и безопасность признают-

ся в Украине наивьrсшей социальной ценностью, что права и свобо

дьr человека и их гарантии определяют содержание и направлен

ность деятельности Украинского государства, что обеспечение прав 

и .~вобод человека является главной обязанностью государства 

(ст. 3). Из зтого следует, что задача парламента УкраиньІ, Президен
та, Конституционного Суда, Кабинета Министров, судебньrх орга-
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нов, прокуратурь1, других органов государства обеспечить права че

новека и гражданина. Государство берет на себя зто обязательство, 

установив в ст. З КонституЦии приоритет прав личности. Зта задача 

не только структур государственного механизма, но и органов мест

ного самоуправления. 

Проблема обеспечения прав человека и гражданина нахо

дится в центре научнь1х изЬІсканий (5, с . 5-!3). Анализируются роль 
государственного механизма в реализации прав детей (4, с. 32), !ІРО
блемьІ гарантий национальнь1х меньШинств {2, с. 22-28), роль кон
трольно-надзорньІх органов в обеспечении прав граждан (3, с. 22). 
Все зто можно считать позитивной тенденцией. 

Вместе с_ тем перед наукой и государствешю-правовой 

практикой стоит ряд непростЬІх nроблем, и прежде всего в связи с 

тем, что нередко демократические конституционнме установления 

по правам ч'еловека и гражданина расходятел {и довольно сушест

.венно) с реальньІМ состоянием дел в зто й сфере . Принятие Консти
туции Украиі-ш 1996 г. - не завершаюший зтап в решении зтой 

проблемЬІ, а начало большой плодотворной работЬІ в данном на

правлении, причем разлwшЬІх государственнЬІх институций, по раз-_ 

работке, принятию нормативно-прановьІх актов, которь1е бЬІ четко 

регулиронали деятельность государственнь1х структур по обеспече

Н> ' прав граждан. Так, в своем вступительном слове к читателям 
"....,естника Конституционного Суда УкраиньІ" Председатель Кансти

туционного Суда И.А. Тимченко, характеризуя Закон "О Конститу

ционном Суде УкраиньІ", подчеркнул, что зтот закон является важ

НЬІМ шагом к полиоцеиной конституционной демократии,· поскольку · 

его ПОЛОЖеНИЯ напраВЛеНЬ! на зашиту фундаменталЬНЬІХ прав И СВО
бод человека и rражданина (1, с. І). 

Украинское государство вьшолняет большое число различ

НЬІХ функций. В литературе нет однозначного понимания фу1rкций 

государства, по-разному оценивается их обьем, содержание. Счи

таю, что существуюшая ситуация дает основания сказать о наличии 

у Украинского государства функции обеспечения прав и свобод че

ловека и гражданина. Обьем и значимость деятельности государст

веннмх органов в зтом направленин дают основания для такого вьІ

вода. Зта функция по своему содержанию и структуре носит ком

nлекснмй характер, в ее реализации участвуют,-по _сушеству, все 

звенья государственного механизма. Закрепление на конституцион

ном уровне обязанности государства утверждать и обеспечивать 

права и свободьІ человека означ:ает, что реализация гражданских, . . 
nолитических, социально-зкономических и культурньІх прав посто-
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янно должна находиться в центре внимания органов государства. По 

вопросу о содержании правазащитной функции государства в лите

ратуре ВЬІсказьшались различньrе точки зрения. Бьrло мнение, что 

содержание зтой функции сводится только к защите правопорядка, 

прав и свобод граждан от возможнь1х нарушений. Считаю, что такое 

толкование зтой функции слишком узко и не отражает задачи госу

дарства в данной сфере и реальную практику. Защита правопорядка, 

прав и свобод граждан от нарушений -лишь одна ее сторона. Дру

гая, более важная, заключается в создании благоприятньrх условий 

для ее реализации. Зто обязанность правоохранительной деятельно

сти демократического, правового, социального государства, обу

словленная его природой . Именно в качестве такового характеризу

ет Конституция УкраиньІ (ст. 1) наше государство. Содержание дан
ной его функции состоит как в создании и обеспечении благоприят

ньІх условий для претворения в жизнь прав, свобод и обязанностей 

граждан, правопорядка в целом, так и в ,защите их от наруmений. 

Для некоторьІх государствеІШЬІх органов, в частности для парла

мента, Президента УкраиньІ, Кабинета Министров, в вопросах прав 

и свобод граждан главное направление деятельности - обеспечение 

благоприятнь1х условий для претворения в жизнь прав и свобод че

ловека и гражданина, прежде всего с помощью качествеиного регу

лирования общественньІх отношений, активной законотворческой и 

в целом нормотворчеекай работЬІ . 

Основной Закон УкраиньІ саздал конституционно-правовую 

базу дальнейшей законотворческой и нормотворчеекай деятельно

сти государственньІх структур по обеспечению прав и свобод граж

дан. На основе конституционньІх норм, с одной стороньІ, должно 

идти совершенствование текущего законодательства о правах и сво

бодах человека и гражданина, а с другой - создание зкономиче

ских, политических и социальньrх условий для реального воплоще

ния на практике тех вьrсоких стандартов прав личности, которьrе се

годня закрепленьr на конституционном уровне. Не должно бьrть та

кого разительного несовпадения между тем , что закреплено во вто

ром разделе Основного Закона УкраиньІ, и тем, что реально проис

ходит в действительности. 

Важнейшим направленнем государственной деятельности в 

правазащитной сфере является создание надлежащей правовой ос

новьІ обеспечения прав и свобод человека и гражданина, поскольку 

принятие новой Конституции - хотя и основополаrающей, но все 

таки первьrй шаг в :ном направленим. Закрепление в ст. 8 Конститу
ции положения о прямом действии конституционнЬІх норм пробле-
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му не решает, поскольку требуется законодательтсво, которое бь1 

закрепляло процедурь1 их реализации, механизмЬІ осуществления. 

Позтому в ближайшие годьr предстоит большая законотворческая 
работа, КОТОрая будет направлена на ПрИНЯТИе НОВЬІХ ЗаКОНОВ И ПОД
ЗаКОННЬІХ нормативньІх актов по правам человека и гражданина, 

nриведение действующего законодательства по правам лич

ности в соответствие с конституционнЬІми нормами, внесение і 
в него изменений согласно международньІм пактам о правах челове:._.:; 

ка. 

Принятие нового Закона "О вЬІборах народнЬІх депутатов 

Украиньr", в основу которого положена смешанная избирательная 

система, стало фактором демократизации взаимоотношений госу

дарства и гражданина в политико-правовой сфере отношений. Но 

зтого недостаточно. Закон от общественньІх обьединениях в Украи

не не в полной мере отвечает потребностям политической практики. 
С учетом :ного назрела необходимость принятия Закона о политиче

ских партиях, которЬІй бь1 емко закрепил их роль прежде всего как 

суб-ьектов избирательного процесса. Следует учитьшать, что в неко

торьІх странах мира законь1 о вь1борах и о политических партиях со

единенЬІ в едином законе. Тем самьrм законодатель исходит из идеи, 

что участие политический партии в формировании государственнмх 

струюур - важнейшее, приоритетное направление их деятельности. 

Закон о вЬІборах народньrх депутатов УкраиньІ не дает отвстьІ на все 

вопросЬ! участия политических партий в :шекторальном процессе. 

В соответствии с конституционнЬІми положениями в новой 

редакции дан Закон ·о гражданстве УкраиньІ. Назрела не,обходи

мость внесения изменений в законЬ! о правовом статусе Ішостран

цев, о беженцах. Есть основания сделать вьrвод, что постепенно идет 

процесс нормативного урегулирования политических прав граждан. 

Сегодня необходимо законодательство о митингах, уличньrх шест

виях и демонстрациях, поскольку до сих пор в :пом вопросе дейст

вует союзное законодательство, x,o:r~ Украина как суверенное- гоеу

дарство существует более б-ти лети имеет собственную новую . Кон-.-......-==.... 
ституцию. В Основном Законе УкраиньІ '(-<:I~ J9) устанавливается, 
что граждане имеют право собираться мирно, без оружия и прово

дить собрания, митинги, шествия и демонстрации, о проведении ко

торьІх заблаговременно уведомляются органЬІ исполнительной вла

сти или органь1 местного самоуправления. В данной конституцион

ной норме развиваются положения, закрепленньІе в ст. 11 Европей
ской конвенции о защите прав и основнь1х свобод человека. Вместе 

с тем ст. 39 КонституЦии несколько отличается от нормь1 конвен-
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ции, поскольку в последней речь идет о "каждом человеке", $.1 в 

Конституции-- только о гражданах УкраиньІ. Таким обра..1ом, огра

ничения установленного в Конституции права, о котором говорится 

в ч . 2 ст. 39, могут касаться прежде всего иностранцев и лиц без 
гражданства. ПрИ зтом следует учитьшать, что ст. 16 Европейской 
конвенции позволяет устаЬІовить такие ограничения в национальном 

законодательстве. Однако некоторЬІе учень1е считают, что ино

странцЬІ и беженцЬІ также имеют право проводить собрания, митин

ги, шествия, демонстрации. Тем более, что такая практика в Украи

не имеет место . Проблема зта не простая. Соответственно, необхо

димо толкование зтой статьи Конституционщ,Ім Судом УкраиньІ . Но 

зто не снимает главной задачи - должен бЬІть принят закон:; кото

рЬІй бь1 четко закрепил процессуально-процедурнЬІе положения nо

рядка проведения даннЬІх мероприятий. 

Необходимо принятие законодательства, более емко гаран

тирующего избирательньrе nрава граждан . НовьІй ЗакоІ=І о вьr6оj)ах 
· нарОДНЬІХ депутатов УКраИНЬІ сориентирован Прежде В.СеГ"о на· суще
ственное усиление роли политичесJ<:ИХ nартий в избирательном про

цессе. Членами политических партий являются менее 1 о/онас-еления 
УкраиньІ, а согласно Закону им отдано 225 мест в парламенте Ук

раинЬІ. Кроме того, любая партия , шбирательнь1й блок из оставших

ся 225 мажоритарнь1х избирательньІх блоков тоже может вьщвинуть 
своих к~щдидатов в деnутатьІ. А учитьrвая, что лидерЬІ партий как 

известнЬІе в республике люди могут параллельно проходить как по 

пропорциональному, так и мажоритарному округах (ограничений 

Закон о вЬІборах не устанавливает), то создается определ_енное кера

венс:т.до І! поли-rических правах граждан, что противоречит .ст. _24 
Конституции, устанавливающей, что граждане имеют равнме J<_он
ституционнЬІе права и свободЬІ и равньІ перед законом . Законода

тельство, регламентирующее правовой статус граждан в политиче

ской сфере, как и в инь1х областях социальной практики, долЖно 
формироватЬ-ся ПJ!ежде_ всего с учет~м демократических установле
ний, нашедших закрепление в Конституции УкраиньІ. 

Список литературЬІ: \. Вісник Конституційного Суду України. -
\997. - N2 1. 2. Колісник ВЛ. Повага до національної гідності особи як складової 
правової культуриІ/Вісн. АІ<ад. nрав. наук України.- 1997.- N2 2/9. 3. МарL(еляк О В 
Контрольно~наглядові органи в конституuійно-nравовому механізмі забезпечення 

основних nрав і свобод громадян України: Автореф. дис. . канд. юрид. наук. - Хар
ків. - 1997. 4. Полешко А. Правові асnекти захисту прав дітей в Україні/ffіраво 

України . - 1996. - N~ 7. 5. Рабінович П.М. Межі здійснення прав людини 
(загальнотеоретичний аспеІ<Т) //Вісн. Акад. nрав. наук УІ<раїни. - \996. - N2 6. 
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М.М. Мінченко 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕНнЯ 
КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН УКРАЇНИ 

Прийнятrя Конституції 1996 р. стало вагомою базою ре

формування правової системи України на демократичних засадах. 

Вона закріпила такі цінності, як народний суверенітет, поділ влади, 

пріоритет прав особи, верховенство права, пряму дію конституцій

них норм, політичну, економічну та ідеологічну багатоманітність. 

Все _це має осІювололожне значення для забезпечення прав людини і 

громадянина. Для становлення України як суверенної держави вели

ку роль відіграє закріплення на конституційному рівні характерис

тики нашої держави як демократичноУ, правової і соціальної. В під

валини концепції Конституції закладені основні права та свободи 

людини і громадянина, які визначають зміст і спрямованість діяль

ності держави. Вперше в практиці конституційно-правового регулю

вання суспільних відносин в нашій країні встановлюється положен

ня, що держава відповідає перед людиною за свою діяльність . Сьо

годні процес національного відродження і побудова правової держа

ви спрямовані на забезпечення прав та · свобод особи. Вважаю, що 
наше суспільство дійсно стане вільним, демократичним і гуманним 

тільки тоді, коли буде реально втілений у життя конституційний 

принцип, зафіксований у ст. 3 Конституції, що людина, їі життя, 

здоров'я, честь, гідність, недоторканність і безпека визнаються в 

Україні найвищою соціальною цінністю, що саме утвердження і за

безпечення прав та свобод людини і громадянина є головним 
обов'язком держави. 

Закріплені в Конституції права людини і громадянина ста

ють одним із головних ціннісних орієнтирів суспільного розвитку, 

суттєво впли!:;ають на політичну та правову системи України, спри

яють становленню демократичної практики взаємодії державної 

влади і особи. Конституція встановила міру взаємної свободи і від

повідальності держави й особи, визначила межі втручання держави в 

сферу житrєдіяльності індивіда. При цьому rромадянлн Укра1ни не 

тільки виступає зобов'язаною стороною, а й володіє правами, яким 
відповідають обов'язки держави, їі органів та посадових осіб. Ши

роко закріпившИ основні права і свободи людини та громадянина, 
Конституція тим самим визначила обов'язки держави по забезпе

ченню цих прав. Конституція встановила не тільки основні права і 
свободи, а й основfі компетенції державних органів по їх ~шбезпе-
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ченmо. Таким . чином, можна зробити висновок, що під сучасний 
правовий статус громадянина підведена якісно нова законодавча ба

за, основою якої є норми Конституції. Чинне конституційне законо
давство по правах людини відповідає високим міжнародно

правовим стандартам. Суттєво посилюються юридичні гарантії прав 

особи. Знято багато обмежень особистої свободи індивіда. Патерна

лістські основи відносин української держави і громадянина зміто

ються вільним співробітництвом і партнерством згідно з принципа-

' ми та засадами громадянського суспільства. 
Разом з тим положення з правами людини і громадянина в 

Україні є далеко не найкращим. Для сучасного правового статусу 

особи характерними рисами є нестабільність, недостатня соціальна і 

правова захищеність, слабка гарантованість, відсутність усіх необ

хідних ' механізмів забезпечення прав та свобод, бюрократизація 
управлінських процесів. Все це не допомагає втіленню в життя кон

ституційних приписів щодо прав громадян. Правовий статус особи в 

Україні чітко відбиває . реальну ситуацію глибокої соціаJІьно

економічної, політичної і духовної кризи, в якій перебуває Україна. 

Суттєво змінилася і матеріальна основа статусу громадянина. Це 

пов'язано насамперед з функціонуванням різних форм власності, з 

появою безробіття, падінням життєвого рівня більшості населення . 

Дестабілізуючими факторами статусу особи в Україні стала соціаль

на напруга, політичне протистояння, складна криміногенна ситуація, 

зріст злочинності, несприятлива екологічна ситуація, яка значною 

мірою є результатом аварії на Чорнобильській АЕС. За таких умов є 

всі підстави звернути увагу на пошук оптимальних механізмів за

безпечення основних прав і свобод громадян України з урахуванням 

існуючих в Україні реалій. 

Проблемі гарантій та механізмам забезпечення основних 

прав і свобод людини та громадянина в останні роки приді.пяється в 

юридичній літературі все більше уваги, насамперед, у літературі з 

конституційного права (1). Вона є досить гострою і їі треба вирішу

вати. В реалізації прав людини і громадянина багато зале~ить від 

того, чи є необхідні організаційно-правові механізми забезпечення 

прав і свобод особи. Тому вважаю, що слід чітко визначитися з пи

танням, що входить до механізму реалізації прав і свобод. На мій 

погляД, це досить складний і багатосторонній як , в організаційно
політичному, так і в юридичному відношенні організм. 

Аналіз тексту Конституції України свідчить, що суть меха

нізму реалізації прав GВобод зазначається по-різному: 

"гарантується", "охороняється", "не допускається", "забороняється", 
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"забезпечується" то шо. У сі ці терміни відбивають активНу діяль'
ність державних і суспільних структур П() реалізації прав та свобод і 

символізують цей механізм. Законодавець, використовуюЧи ті чи · 

інші терміни, вважає необхідним підкреслити його відповідну сто

рону. Кожний з вище наведених термінів не тільки є даниною зако

нодавчій стилістиці, а й безпосередньо пов'язаний і витікає з зако

нодавчої техніки (2.), несе відповідне змістове навантаження. І це 

дуже добре, оскільки застосовується термінологія , яка враховує мо

жливості Української держави, їі органів по забезпеченюо основних 

прав і свобод громадян. 

Для реалізації конституційних прав і свобод громадян 

України в одних випадках потребується спеціальний механізм реал:і

зації, а в інших - в цьому необхідності немає. Так, ст. 28 Конститу
ції встановлює: "Кожен має право на повагу до його гідності" . Jут 

право на повагу гідності виходить з самого текс·rу Конституції, і для 

його реалізації немає необхідності створювати якийсь окремий ор

ганізаційний чи правовий механізм. Інша ситуація винИкає тоді, ко

ли це право порушується. У такому разі правозахисний механізм є 

необхідним. Особа, до якої була проявлена фізична або моральна 

зневага, може звернутися до суду в порядку, встановленому законо-

давством України. · 
Але ж більшість прав і свобод не можуть обійтися без спе

ціального правореалізуючого механізму, який повинен забезпечити 

Ух в процесі правозастосовчої діяльності. Це означає необхідність 
цілеспрямованої роботи державних органів по виконанню приписів, 

які містяться у правовій нормі, що застосовується. 

З огляду на це, вважаю, що важливою стадією механізму у 

реалізації прав громадян є встановлення загальних ознак носіїв прав 

і свобод особи, її правосуб'єктності. Тому визначальним моментом 

для реалізації прав та свобод особи є з'ясування, чи є відповідна 

особа громадянином, іноземцем або ж особою без громадянства, 

особливо, якщо це стосується реалізації таких основних політичних 

прав, як право обирати й бути обраним, брати участь у всеукраїнсь

ких референдумах. 

Для користування тими чи іншими правами можуть бути 

встановлені відповідні цензи і обмеження. Так; правом обиратись 
народним депутатом України може · особа, яка є громадянином 

України, яка на день виборів досягла 21-го року, має право голосу і 

проживає в Україні протягом останніх 5-ти років. Відповідно, не 

може бути обраним до Верховної Ради України громадянин, який 

має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не 
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погашена і не знята у встановленому законом порядку. Президентом 

України може бути обраний громадянин України, який досяг 35-ти 

років, проживає в Україні протягом 10-ти останніх років перед днем 

виборів і володіє державною мовою. Крім віку Конституцією і зако

ном встановлюються й інші необхідні параметри. Так, суддею Конс

титуційного Суду України може бути громадянин України, який на 

день призначення досяг 40-ка років, має вищу юридичну освіту, 

стаж роботи за фахом не менше І О-ти років і володіє державною 

мовою. Маючи загальну правоздатність, український громадянин не 

може брати участі у виборах, якщо він визнаний судом недієздат

ним. 

Важливими стадіями реалізації права громадян також є: за

кріплення фактичного складу правовідношення; встановлення від

повідному даному фактичному складу норми праnа; тлумачення за

конів і нормативних актів про права та свободи; заповнення прога

лин у законодавстві щодо прав і свобод; вироблення конкретного 

рішення; забезпечення додержання прав та свобод громадян Украї

ни. Усі вони тісно взасмезв'язані і потребують ці11еспрямованої дія

льності різних державних структур, у тому числі і в асnекті законо

давчого забезпечення прав та свобод. 

В останні 6 років нез'алежності України було прийнято nо
над 800 законів. Але це не означає, що з nравами людини і громадя

нина все гаразд. Навпаки, ситуація nогіршується, особливо щодо со

ціально-економічних прав. Тому для забезпечення: реалізації грома

дянами України своїх конституційних прав важливо, щоб усі механі

зми чітко функціонували, щоб права людини і громадянина дійсно 

визначали спрямованість діяльності всіх державних структур. Йде
ться про те, що в діяльності Верховної Ради, Президента України , 

Кабінета Міністрів, Конституційного Суду, органів місцевої вико

навчої влади й органів місцевого самоврядування робота по забез

печенню основних прав і свобод громадян повинна зайняти чільне 

місце, адже заради цього і приймалася нова Конституція України. 

Список літератури: і. Лучин В.О. Теоретические проблемь1 реали
зацИІ'\ конституционнь•х норм.- М.: Юрид. лит .. 1993. 2. Гредескул Н.А. К учению об 
осуществлении права. - Харьков: 1990. 
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В.В. Мацокни 

ВЬІСШИЕ ОРГ АНЬІ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
В МЕХАНИЗМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ 

ГРАЖДАН УКРАИНЬІ НА ДОСТАТОЧИЬІЙ 
ЖИЗНЕННЬІЙ УРОВЕНЬ 

Право на достаточньІй жизненнь1й уровень является одним 
из основнь1х прав человека и гражданина_ Позтому не случайно 

Конституция УкраиньІ закрепила зту норму, гарантирующую каж

дому гражданину право на достаточнь1й жизненнЬІй уровень для се

бя и своей семьи, что включает достаточнее питание, одежду, жи

лище (ст. 48). Необходимо отметить, что данная норма является но
вой для украинского законодательства, хотя еще Всеобщая деклара- _ 

ция прав человека от l О декабря І 948 г. и МеждунарqдньІй пакт об 

зкономических, ,социальньІх и культурньІх правах от 16 декабря 
1966 г. закрепили зто право гражданина. 

Однако не следует преувеличивать значение ее закрепления 

в Конституции нашего государства, хотя в настоящее время реали

з'ация гражданами УкраиньІ конституционного права на достаточ

ИЬІЙ жизненнь1й уровень является важнь1м шагом. А зто невозможно 

осуществить без действенного участия вьІсших органов государст

венной власти и управления государства: Верховной Радьт УкраиньІ, 

Президента УкраиньІ, Кабинета Министров УкраиньІ. Право и обя

занность такого участия предусмотреньІ действующим ОсновньІм 

Законом . Так, в соответствии со ст. 75 Конституции Верховная Рада 
УкраиньІ является единственнь1м законодательньІм органом. Для 

реализации своих функций, обеспечения стабильности конституци

онного строя парламент УкраиньІ обладает широкими . полномочия- . 
ми в социальной сфере, утверждает ГосударственньІй бюджет Ук

раиньІ , общегосуд'!_РственнЬІе программЬІ зкономического и соци

ального развития. Кроме зтого, согласно ст. 92 Конституции исклю
чительно законами УкраиньІ определяются права и свободЬІ челове
ка и гражданина, гарантии зтих прав и свобод. 

НазваннЬІе полномочия позволяют утверждать, что Верхов

ная Рада УкраинЬІ занимает одно из ведущих мест в системе обеспе

чения прав граждан УкраиньІ на достаточнЬІй жизненнь1й уровень, 

так как именно законом определяются черта малообеспеченности, 

минимальнь1й размер зарплатьІ и пенсии, мерь1 социальной защитьІ 

и льготьІ отдельнЬІх, наиболее незащищенньІх слоев населения, а 

также инь1е нормЬІ и nонятия, имеющие отношение к реализации 
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данного права. 

Безусловно , в зтом вопросе Верховной Ріщой УкраиньІ уже 

принятЬ! Закон УкраиньІ "О пенсионом обеспечении" ОТ 5 ноября 
1991 г., Закон УкраиньІ "О черте малообеспеченности" от 04 октяб

ря 1994 г., Закон УкраиньІ "О государственной помощи семьям с 

детьми" от 21 ноября 1992 г. , Концепция . социального обеспечения 

населения УкраиньІ от 2J декабря 1993 г . и др. 

Однако Конституция УкраиньІ определяет более глубокий , 

более осмЬІсленнЬІй в.згляд законодателей на проблемьІ обеспечения 

прав граждан УкраиньІ на достаточиьІй жизненнЬІй уровень, что 

впечет за собой приведение законодательства в соответствии с ее 

требованиями. В зтом смЬІсле очень обнадеживающим и заслужи

вающим внимания является принятие 4 июня 1997 г. Закона "О вне
сении изменений в Закон УкраинЬІ "О пенсионном обеспечении" , 

согласно которому устанавливается минимальнЬІй размер пенсии в 

70 грн. 90 коп. Помимо несомиенного улучшения социального по

ложения пенсионеров принятие данного Закона обьективно будет 

способствовать и повЬІшению заработной платЬІ, по-видимому и по

собий, стипендий, инь1х видов социального характера. ДаниьІй За

кон подписан Президентом УкраиньІ и вступает в силу с 1 января 

1998 г. 
Зто свидетельствует о том, что Президент УкраиньІ облада

ет значительнЬІм весом в политической жизни общества. Будучи 

r.лавой государства, он вьІСтупает также и в качестве гаранта соблю

дения Конституции УкраиньІ, прав и свобод человека и гражданина. 

' А зто означает, что и к реализации ст. 48 Основного Закона Прези

дент УкраиньІ имеет самое непосредственное отношение . В частно

сти, он имеет право "вето" по отношению к принятьІм Верховной 

Радой УкраиньІ законопроектам с последующим возвратом их на 

повторное рассмотрение парламентом. Таким образом, Президент 

обладает действенньІм механизмом, позволяющим в случае об нару

ження нарушений норм Конституции, прав человека и гражданина, в 

том числе права на достаточиьІй жизненнЬІй уровень, накладьІВать 

на такие нормативно-правовЬІе акть1 "вето" и предлагать Верховной 

Раде _УкраиньІ устранить нарушения Конституции УкраиньІ. 

Данное право Президента УкраиньІ важно еще и потому , 

что предоставленное Конституцией право на достаточиьІй жизнен

НЬІЙ уровень зачастую не учитьшаетел при разработке законопроек

тов; более того, нередко на утверждение парламента подаются зако

ньr, ущемляющие права граждан, предусмотреннЬІе соответствую

щей нормой Конституции, или противоречащие междунарЬдно-
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правовьІМ актам. 

Имея право на законодательную инициативу, а также ини

циируя принятие парламентом соответствующих нормативно

правовьrх актов, Президент смог бьr содействовать укреплению за

конодательной баЗЬ! ПО обесnечеНИЮ Прав граждаН УкраИНЬІ На ДОС

ТаТОЧНЬІЙ жизненньІй уровень. Поскольку процедура принятия зако

нов Верховной Радой УкраинЬІ довольно громоздка и медленна, 

Президент обладает возможностью по собственной инициативе соз

давать соответствующую нормативную базу. Представляется, что 

хотя зкономическое и финансовое положение УкраиньІ сегодня 

крайне сложное, тем не менее глава государства, поскольку речь 

идет о вьrсшей ценности, которой в Украине является человек, мог 

бьr содействовать реализации ст. 48 Конституции путем издания 
нормативньrх указов. На зтапе, когда нормьr Конституции УкраиньІ 

только находят свое закрепление в текущем законодательстве, указЬІ 

Президента могли бьr ликвидировать имеющиеся пробельr в реали

зации указаиной нормьr ст. 48 Конституции, а в последующем указьr 
Президента Украиньr могли бьr оперативно реагировать на возни

кающие проблемьr в обеспечение данного права. 

Действующая Конституция УкраиньІ закрепила за Прези

дентом право отменять актьІ Кабинета Министров УкраиньІ и актьr 

Совета Министров Автономной Республики Крьrм, давать прави

тельству УкраинЬІ соответствующие поручения. Таким образом, 

Президент УкраиньІ обладает необходимьІМи контрольньrми полно

мочиями и по отношению к иньІм властньrм структурам, которьІе 

ему следует более зффективно использовать во благо граждан Ук

раиньІ. 

Говоря о праве граждан УкраинЬІ на достаточньrй жизнен

ньІй уровень, невозможно преуменьшить и роль Кабинета Минист

ров УкраиньІ в обеспечении указанного права, являющимся вьІсшим 

органом в системе органов исполнительной власти. В соответствии 

со ст. 113 Конституции он в своей деятельности призван руково-
І 

дствоваться Конституцией УкраиньІ, законами УкраиньІ, актами 

Президента УкраиньІ. Одной из основньІх функций Кабинета Мини

стров является исполнение законов (в том числе и Конституции) и 

актов Президента УкраиньІ, систематический контроль за исполне

нием актов иньrми органами исполнительной власти всех уровней и 

устранение вьrявленньrх нарушений. К тому же правительство Ук

раинЬІ в соответствии со ст. 116 п. 2 КонституЦии УкраиньІ обязано 
принимать мерьr no обеспечению прав и свобод человека и гражда
нина. Таким образо~, если Верховная Рада и Президент УкраинЬІ . 
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формируют нормативно-правовую базу nрава граждан на достаточ

ИЬІЙ жизненньrй уровень, то Кабинет Министров должен исполнять 

данньrе нормативно-правовЬІе актЬІ, реализовьшать их. 

К сожалению, очень часто путь от принятия законов до их 

реального воплощения в жизнь довольно продолжителен и непред

сказуем . Кроме того, на местах исполнение принятьrх нормативно

правовЬlх актов часто неоправданна затя:гивается, а некоторь1е актьr 

вообще не исполняются, что веДет к нарушению прав человека и 

· гражданина. Ценность любого законодательного акта состоит в его 
реальной воплощаемости для рядового человека. Государство может 

безгранИчно И В ра..>ЛИчНЬІХ формах декларироВаТЬ закрепленное В 
Конституции УкраиньІ право граждан на достаточиЬІй жнзненнЬІй 

уровень, однако без реального воплощения в жизнь uенность данной 

нормЬІ весьма спорна. Позтому Кабинет Министров, исполняя зако

нь! и акть1 Президента УкраиньІ, может вьтполнять очень · важную 

роль в механизме обеспечения прав человека, в том числе и права на 

достаточиьІй жизненнь1й уровень. Конституция УкраиньІ также на

деЛила Кабинет Министров правом систематического осуществле

ния контроля за исполнением органами местной исполнительной 

власти законов и актов ПрезИдента УкраинЬІ. 

Кабинет Министров УкраиньІ может реально препятство

вать принятию органами исполнительной власти всех уровней ре

шений, ущемляюших права человека, и имеет право требовать уст

ранения обнаруженнЬІх нарушений. 

Однако бьшо бьr неправильньІМ говорить о Кабинете Мини

стров Украиньr как только об исполнителе законов и актов Прези

дента УкраиньІ. Деятельность Кабинета Министров должна отвечать 

деі:j:ствительно демократической сути нашего государства, главной 

обязанностью которого, в соответствии со ст. З КонституциИ, явля
ется утверждение и обеспечение прцв и свобод человека (2, с . 259). 
Для реализации положений ст. 116 Конституции УкраиньІ Кабинет 
Министров в рамках своей компетенции издает постановлення и 

распоряжения, обязательнЬІе для исполнения (ст. 117 Конституции 
УкраиньІ) . 

Таким образом, Кабинет Министров УкраиньІ может реаль

но 'воздействовать на механизм обеспечения права гражданУкраинЬІ 
на достаточиьІй жизненньІй уровень, тем более, что его нормативно

правовЬІе актьr оперативньr. Кроме того, они издаются в развитие 

действующего законодательства, что позволяет конкретизировать, 

разьяснять и развивать нормЬІ, оговореннь\е в законах и указах Пре

зидента УкраиньІ. К сожалению, приходится констатировать, что в 
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последнее время Правительство УкраиньІ зачастую не использует 

имеющиеся у него возможности. 

Разумеется, здесь затронутЬІ только самЬІе общие вопрось! 

участия вЬІсших органов государственной власти в механизме обес

печения прав граждан УкраиньІ на достаточньІй жизненнЬІй уровень. 

Однако изложенное позволяет сделать вьшод о том, что данньІм ор

ганам принадлежит важнейшая роль в механизме обеспечения пра

ва, предусмотренного ст. 48 Конституции УкраиньІ. 

Список литературьІ: І. Конституція України. - Київ: Ін-т законо
давства Верхов. Ради України, !996. 2. Коментар Ін-т законодавства Верхов. Ради 
України до Констиrуції Украіни.- К. , 1996. 

В.Н. Анисимов 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В АСПЕКТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕХАНИЗМА 

РЕАЛИЗАЦИИ И ЗАЩИТЬІ ПРАВ РЕБЕНКА 

НегативнЬІе последствия социально-:жономического разви

тия УкраиньІ в последние годьІ весьма отрицательно отразились на 

многих сферах нашего государства и общества, прежде всего на де

тях как одной из самьІх социально незащищеннЬІх категорий граж

дан. По последним статистическим даннЬІм в Украине один из са

МЬІХ низких среди стран СНГ и Балтин процент населения в возрасте 

до 18-ти лет, т.е. граждан, отнесеннЬІх по международно-правовЬІм 

критериям к категории "несоверіllеннолетних" (или "детей") . Такая 
катастрофическая демографическая ситуация сложилась в результа
те пренебрежения правами ребенка прежде всего в социально

зкономической сфере. При зтом Украина ратифицировала и приЗна

ла обязательньrми для себя 14 из 22-х важнейших международньІх 
соглашений по правам человека, разработаннЬІх ООН. В связи с за

тронутой темой особенно следует вьщелить ратифицированную на

шим парламентом Конвенцию о правах ребенка от 20 ноября 

1989 г. (2), которая в соответствии с Законом УкраиньІ "О действии 
международньІх договоров на территории УкраиньІ" от 10 декабря 
1991 г. стала неотьемлемой частью законодательства · УкраЙнЬr и 
должна бьша применяться в порядке, предусмотре-нном для норм 

национального законодательства. 

ВЬІшеуказанJ;Іое послужило причиной того, что Верховная 
Рада УкраиньІ впервьrе в истории УкраинЬІ на конституционном 
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уровне закрепЮ!а основьr правового статуса детей. Однако следует 

заметить что, несмотря на принятие новой Конституции и подписа

ние м:еждународно-правовьrх документов, посвященнь1х правам ре

бенка, в Украине наблюдается тенденция ухудшения реального по

ложеюш :пой категории населения . 

Данное обстоятельство заставляет более внимательно отве

стись к зтой глобальной проблеме защитьr прав ребенка, имеющей 

как международно-правовой, так и государственна-правовой аспек

ТЬІ проявлення и, соответственно, решения. При зтом ребенка следу

ет рассматривать как обьект конституционно-правовой регламента· 

ции и защитьt. В связи с зтим одной из важнейших задач форми

рующейся современной правовой системьr УкраиньІ должна стать 

разработка теоретической концепции П?строения и оптимального 

функционирования государственна-правового м:еханизма реализа

ции и защитьr прав ребенка . . Назваиная теоретическая задача имеет 
ряд аспектов, подлежащих государственна-правовому исследова

нию: а) определение понятия "механизм защитьr и реализации прав 

ребенка"; б) исследование возможностей органов всех ветвей власти 

как злементов государственво-правового механизма обеспечения 

прав ребенка; в) разработка механизма создания материальной базь1 

реализации и Защитьr прав ребенка; г) разработка механизма и про

цедур взавмодействия властньrх структур, иньrх злементов полити

ческой системьr в об~спечении прав ребенка. 

Учитьшая, что указанньrм вЬІше проблемам неоднократно 

уделялось внимание в научньrх исследованиях и международньІх ре

комендациях ООН (5; 8; 11), считаем необходимЬІм обратить вни

мание на некоторЬІе аспектьr механизма создания материальной ба

ЗЬ! реализации и защитьr прав ребенка с точки зрения его государст

венио-правового регулирования. Зтот механизм необходимо рас

сматривать с учетом того, что для такой категории граждан, как де

ти, характерно вьщеление двух групп прав. К первой группе можно 

отнести значительвую часть основньrх прав человека, ничем не от

личающихся от пр,?в совершеннолетних. Другая жу группа прав ка

сается именно ребенка И вьщеляется более конкретно, к примеру , 
право на особую защиту и помощь (ст. 20 Конвенции о правах ре
бенка) (2, с. 12). Кроме того, в литературе отмечается, что в общей 
классификации прав человека в отношении детей имеются и иньrе 

дополнительньrе права (10, с. 20). При :ном следует отметить, что 
если первая группа прав закреплена во 11 разд. "Права, свободЬІ и 
обязанности человека и гражданина" Конституции Украиньr, то вто

рая группа получила правовое закрепление в международно-право-
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ВЬІХ актах. Позтому считаем, что зтот блок прав следует закрепить 

nри создании закона "О детях", поскольку отсутствие четкого зако

нодательного закрепления всей совокупности прав и свобод ребенка 

в едином государственво-правовом нормативном акте не позволяет 

определить и единь1й механизм создания ·материальной базь1 реали

'Jации и защить1 таких прав и свобод . 

Общий механизм создания такой материальной базь1 необ

ходимо, с нашей точки зрения, подрюделять на два взаимосвязан

НЬІХ - общеrосударственньrй и дополнительньrй (общественньrй). 

ПервьІй формиретел за счет rосударственнЬІх ресурсов на осr-юве за

конодательного закрепления. Он установлен в общих чертах Кон

ституцией УкраиньІ и формируется на основе совместньzх действий 

исполнительной и законодательной ветвей власти и закрепляется в 

соответствующем бюджетном законодательстве, которое определяет 

источники накопления финансовьzх ресурсов, систему органов, фи

нансируемьІх за счет госбюджета в целях организации механизма 

реализации и защить1 прав ребенка и его функционирования. 

Однако следует отметить, что ухудшение социально

зкономического положения в Украине негативно сказьшается изна

чально на материальной бюе механизма защитЬІ прав ребенка, ката

строфическое положение которой по сути не позволяет ему нор

мально функционировать. По::пому не реализуются и основньrе пра

ва ребенка - на достаточньrй жизненньrй уровень, охрану здоровья, 

образованИе, а также другие права, закрепленнь1е в Конституции 

УкраиньІ, не говоря уже о таких дополнительньrх правах ребенка, 

как право на соответствующие игрьr, детские учреждения и др. 

Государство на сегодняшний день в порядке, предусмот

ренном Консти-rуцией и законами Украиньr, не в состоянии обеспе

чить соответствующее финансирование материальной базьr меха

низма реализации и защить1 прав ребенка. Закономерим и последст
вия: по данньrм ЮНИСЕФ в Украине один из самь1х вьrсоких в мире 

козффициент смертности детей в возрасте до 5-ти лет, а по оценкам 

зкспертов в ближайшее время он будет бьrстро возрастать (9, с. 51). 
По данньrм на 1995 г . в Украине 200 ть1с. детей не получили образо
вание и не приобрели специальности (7, с . 34). 

В такой ситуации государство обязано обратить внимание 

на дополнительньrй (общественнмй) механизм создания материаль

ной бюьr реализации и защитЬІ прав ребенка, которьrй реально мож

но создать за счет благотворительнмх взносов общества. При зтом 

следует отметить, что в Конституции УкраинЬІ такая возможность 

закреплена . Статья 52 Конституции определила, что "государство 
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поощряет и поддерживает благотворительную деятельность в отно

шении детей" . О важности конституционного закрепления режима 

государственного содействия в ·области благотворительности гово

рит тот факт, что законодатели и других стран СНГ предусмотрели 

аналогичньІе нормьІ в своих конституциях: ст. 49 Конституции Рес

публики Молдова, ст. 64 Конституции Республики Узбекистан {3 , 
с. 204, 353) и др. 

Закон УкраиньІ "О благотворительности и благотворитель

НЬІХ организациях" от 16 сентября 1997 г. определил правовьІе осно

вьІ благотворительной деятельности и правовой статус благотвори

тельньІх организаций в Украине. Анализируя разд. 1 "Общие поло
жения" данного закона, в котором закрепленЬІ основньІе . понятия , 

касающиеся благотворительности, можно сделать вьІвод, что под 

такой деятельностью следует понимать безвозмездно передаваемьІе 

физическими и юридическими лицами материальнЬІе ценности и де

нежньrе средства, а также безвозмездно предоставляемьІе работьr и 

услуги субьектам, специально определенньІм законодательством 

УкраиньІ. В ·качестве таких субьектов могут вьютупать как физиче

ские лица (граждане УкраиньІ, иностранцьІ и лица без гражданства , 

постоянно проживающие на территории Украиньr), так и юридиче

ские лица (благотворительнЬІе организации, предприятия сферьІ об

разованиЯ, культурьІ, медицинские учреждения и др.), основной дея
тельностью которЬІх не является получение прибьши. · 

При :ном неrосударственнЬІе субьектЬІ механизма реализа

ции и защитьІ прав ребенка могут сь1грать в будущем значительную 

роль, поскольку они имеют возможность влияния на государствен

ньІе органЬІ в случае их бездействия при конкретнь1х нарушениях 

прав детей, осуществляя финансирование мероприятий по их защите 

и восстановлению в соответствиис Конституцией УкраиньІ. Име~:~но 

общественнЬІе образования (обьединения граждан) соответствую

щего направления могут аккумулировать средства, полученнЬІе в ре

зультате благотворительньІх пожертвований, на решение задач, по

ставленньІх государственнЬІми программами по защите материнства 

и детства, как, например, Национальная программа "Дети Украи

ньІ",. утвержденная Указом Президента УкраиньІ от 18 января 

1996 г., стать помощниками государства в поощрении благотвори

тельности в отношении детей. 

Однако такое решение проблемЬІ создания материальной 

базЬІ механизма реализации и защить1 прав ребенка связано с необ

ходимостью проведения серьезной государственна-правовой ре

формьІ некоторьІх правовЬІх институтов. Прежде всего необходима 
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государственная концепция реформированИя налоговой системьІ с 

целью создания таких, условий, при которЬІХ благотворительнан дея
тельность в отношеюш детей будет не только желаемой (с · точки 

зрения мqрали), но .ц , вЬІгодной для субnектов предпринимательской 
деятеЛьности, так как на сегОдІ;fЯШНИЙ день благотворительнЬІй 

взнос детскому дому, больнице и т.д. в соответствиис действующим 

законодательством зкономически убьпочен, в связи с чем констИту
ционная норма о поощрении государством благотворительности, по 
сути, носит декларативнь1й характер . Для изменения такого положе
ния необходимо приложить усилия как · ПрезИденту УкраиньІ, 
имеющему право решать зкономические вопросЬ!, так и украинско

му законодателю. 

Немаловажньтм, на наш взгляд, является изменение ньше 

действующего Закона УкраиньІ "Об об'Ьединениях граждан" от 

16 июля 1992 г. Необходимо принятие нового закона, которьrй реrу
лировал бЬІ деятельность непосредственно общественньІх организа

ций с предоставлением им большего обьема прав (за исключением 

nолитических), так как именно такие обьединения гражДан моrут 

способствовать непосредственному функционированию механцзма 

реализации и защитьІ прав личности и ребенка в том числе. Воз

можно предоставление на законодательном уровне обЩественнЬІм 

организациям, целью которьІх является исключительно благотвори

тельная деятельность, права предоставления некоторьІх налоговьrх 

льгот. К примеру, в США такие организации собирают до 1/3 
средств, необходимьrх для финансирования мероприятий по защите 

nрав ребенка. При зтом цельrй ряд организаций, прошедших опре

деленную пронерку государством и зарекомендовавших себя среди 

общественности, получили право предоставления налоговьІх льгот 

lкоммерческим структурам, в течение длительного времени осущест
вляющих благотворительвую помощь. 

Наличие соответствующей нормативней базьr уже в бли

жайшее время позволило бЬІ создать общественньІй механизм реа

лизации и защитЬІ прав ребенка, которь1й при зтом бьш бьr не аль

тернативньІм государственному, а органичньІМ его дополнением, 

причем при собственном финансировании. Тем более, что основная 

инфраструктура, с помощью которой можно обеспечить интересьr 

детей, - развитая система школ и медицинских учреждений, бес

платное образование и т.д. -в Украине сохранилась (1, с. 31). Но 
ее необходимо обеспечить прежде всего материально, а также по

мочь ей и далее развиваться с привлечением к решению зтой задачи 

общества, различньrх обЩественньІх институтов, которьІе вполне 
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могут помочь ей в вопросах финансирования. В противном случае 

ситуация, сложившаяся в Украине в сфере защить1 прав ребенка, в 

дальнейшем будет усугубляться, что может привести к резкому 

ухудшению демографического состояния в государстве, к развалу 

его важнейших социальньrх сфер - медицинь1, образования и др. 

ЗатронутЬІе проблемь1 глобальньr по своему масштабу, од

нако Украина, которая поставила своей целью построить правовое, 

демократическое, социальное государство, где человек является 

наиважнейшей социальной ценностью; которая бьша одним из соав

торов Декларации прав ребенка 1959 г. и ратифициров<Jла Конвен

цию о правах ребенка 1989 г., обязана их решить в кратчайшие сро

ки. В решении таких задач государство, все ветви власти должньr 

опираться на гражданское общество, которое сложи.пось, имеет ог

ромньІй потенциал, может функционировать, но подавляется вла

стью, порожденной им же. 

Только приде'рживаясь Конституции УкраиньІ, являющейсн 

важнейшей предпосьrлкой и гарантней стабилизации общественньІх 

отношений в Украине (4, с. 4), государство и гражданское общество 
смогут и должнь1 помочь ребенку, которЬІй сегодня в опасности. 
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ка Ю.Н., Супрунюк Е.В. Конституция УкраиньІ - основа стабильности конституци 
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О.В. Константн і! 

СПІВВЩНОШЕННЯ ПОНЯТТЯ "ДЖЕРЕЛО ПРАВА" 

В ТЕОРІЇ ПРАВА І В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ 

Поняття "джерело права" належить ДО низки найбільш важ
ливих категорій як у теорії права, так і в галузевих юридичних нау-

90 



ках . Це не обминає й адміністративного права, тим паче, що будь

яка юридична галузева дисципліна (наука), як і адміністративне пра

во, використовують загальні підходи до нього, що існують і в теорії 

11рава. 

Необхідно відзначити, що теорії права завжди була характе

рна широка варіантність розгляду поняття "джерело права". У ціло

му автори одностайні у переліку випадків застосування зазначеного 

терміна, однак суперечки точаться навколо формулювання його по

няття. Це відзначав ще на початку ХХ ст. Л.І. Петражицький 

(6, с . 517, 518). Різні погляди щодо цього терміна існують і в наш 

час. Так, джерело права розглядається у значенні сили, причини, що 

утворює право, як основа для пізнання права, як історична пам'ятка, 

як зовнішня форма вияву норм права, як спосіб утворення правових 

норм (2, с.- 34, 35). Але слід підкреслити, що ддя юриДичної науки 
притаманні (і необхідні) всі перелічені випадки використання цього 

поняття, що обумовлюється потребами опрацювання великого обся
гу знань, які є об'єктом дослідження юридичної науки. 

Вірогідність використання поняття "джерело права" уявляє

ться можливим пояснити таким чином. У східнослов'янських мовах 

(російській, українській, білоруській) існує декілька варіантів тлу

мачення слова "джерело" . Так, під. ним розуміють: потік води, що 

виходить з-під землі; те, що дає початок чому-небудь, звідки вихо

дить що-небудь; письмова пам'ятка, документ, на підставі якого бу

дується дослідження (5; с. 258). У теорії права поняття "право" теж 
розглядають з різних точок зору: а) як засіб задоволення потреб 
членів громадського суспільства у правовому врегулюванні суспіль

них відносин (соціально-ціннісний аспект), де право - втілення у 
життя ідеалів добра і справедливості . Цей аспект пов'язаний із про

цесом правоутворення; б) як діючу у державі сукупність правових 

норм (інституційний аспект), де право- реально діюча система, яка 

регулює конкретні суспільні відносини (3, с. 59-61 ). 
Тому, у теорії права склався переважно двоякий підхід при 

застосуванні поняття "джерело права" . Воно може розглядатися: а) з 
соціально-змістовного (матеріального) боку - в значенні правоут

ворюючої сили, причини, під чим розуміють сукупність соціальних, 

матеріальних, духовних, моральних, історичних, культурних чинни

ків, які обумовлюють зміст права, закріплення у правових нормах 

поглядів суспільства на те, що є справедливим і загальнонеобхід

ним; б) з юридичного (формального) боку - у значенні способу 

встановлення, фіксації та прояву норм права. 

У цілому джерелами права можуть бути нормативно-право-
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ві акти, правові звичаї, судовий чи адміністративний прецедент, 

правова угода (4, с. 24). Для нашої правовоїсисхеми джерелом пра

ва є нормативно-правовий· акт. Іноді держава може санкціонувати 

звичаї, але на сьогодні така практика відсутня. 

У науці адміністраппшого права питання щодо поняття та 

змісту терміна "джерело права" теоретично майже не опрацьовано , 

відсутній його деталЬний науковий розгляд. За радянські часи йому 

була присвячена лише одна спеціальна публікація (7, с. 36). Однак 
проблеми джерел адміністративного права розглядалися в процес і 
аналізу норм адміністративного права, адміністративного законо

давства, адміністРативних нормативно-правових актів, форм управ
лінської діяльності тощо. 

Розглянемо цю проблему більш детально, зважаючи на те , 

що термін "джерело" належить до фундаментальних категорій адм і

ністративного права. При цьому необхідно врахувати, що адмініст .. 
ратинним правом як галуззю права є сукупність правових норм, що 

регулюють суспільні відносини в сфері виконавчої діяльності. Щоб 

отримати статус правових і стати загальнообов'язковими, ці норми 

·повинні певним· чином бути матеріалізовані; інакше кажучи, мати 
зовнішню об'єктивацію. Іншими сіювами, зовнішня форма є 

обов'язковим атрибутом існування норм адміністративного права, 

: які і є його джерелом як галузі права. Такі норми містяться перева

жно в адміністративно-правових актах, тому немає нічого дивного, 

що у численних підручниках з адміністративного права вони визна

ються джерелом права (1, с. 16). 
Ще одним видом джерел адміністративного права 

(особливо в останні роки) вважаються міжнародно-правові угоди . 

Згідно зі ст. 9 Конституції України "чинні міжнародні договори , 

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

частиною національного законодавства України". Міжнародно

правовими актами можуть регулюватися питання внутрішнього 

державного управління, вир' лення яких неможливе без урахування 

інтересів іноземних держав (таких, як перетинання державного кор

дону, взаємодія прикордонних війсЬк та митних служб сусідніх дер

жав, міжнародне сполучення, міжнародні зв'язки у різноманітних 

галузях господарювання тощо). 

Так, джерелом адміністративного права можна вважати 

угоду між Україною та Республікою Польща про правовий режим 

українсько-польського кордону, співпрацю та взаємодопомогу з 

прикордонних питань, яка ратифікована Верховною Радою України 

14липня 1993 р. (2; 1993.- N!! 36.- Ст. 365). І це не поодинокий при-
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клад. Отже, зараз джерелами адміністративного права як галузі пра

ва є чинні нормативно-правові акти та ратифіковані Верховною Ра

дою України міжнародні договори, що містять загальнообов'язкові 

правила поведінки у сфері виконавчої діяльності . 

Особливості джерел адміністративного права обумовлюю

ться властивостями цієї галузі взагалі. Норми адміністративного 

права відрізняються багаточисельністю та різноманітністю, реrу

люють значні за обсягом суспільні (управлінські) відносини. 

Адміністративною нормотворчістю займається широке коло 

державних органів - парламент, Президент України як глава дер

жави, органи виконавчої влади, органи господарського управління 

та органи місцевого самоврядування .. Тому джерелами адміністрати
вного права є майже всі види існуючиХ у нашому праві нормативно
правових актів, а саме: Конституція України; закони України та 

постанови Верховної Ради, що містять норми адміністративного 

права; укази та розпорядження Президента України; нормативні 

постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України; положення, 

статути, nравила, інструкції, затверджені Кабінетом Міністрів 

України; нормативні накази, інструкції кері-вників міністерств, ін

ших це_нтральних органів виконавчої влади України; нормативні ак
ти державних місцевих адміністрацій; нормативні накази керівників 

державних nідприємств, об'єднань, установ і організацій; норматив

ні акти місцевих рад народних депутатів, їх виконавчих та розпо
рядчих органів (рішення обласних рад, що передбачають адмініст

ратИвну відповідальність за їх порушення) . 
Адміністративно-правові джерела характеризуються вели

чезною кількістю та різноманітністю і тому займають значне місце у 
нашій правовій системі взагалі. 

Аналіз наявних поглядів на джерела адміністративного пра

ва дає можливість висловити думку, що вони розглядалися з фор

мального боку (як засіб встановлення, закріплення й існування адмі

ністративно-правових норм) . Отже, в адміністративно-правовій лі
тературі під поняттям "джерело nрава" розуміють нормативний акт, 

що містить загальнообов'язкові прави[Іа поведінки у сфері виконав

чої діяльності . Такий підхід не підлягає сумніву і стосується адміні
стративного права як системи правових норм (галузі права). Проб

лему джерел адміністративного права слід аналізувати і з позиції на

уки адміністративного права, що значно розширить межі застосу

ванНя цього поняття . 

Як відомо, ~адміністративно-правова наука вивчає сутність, 
завдання, принципи, організацію, форми й методи виконавчої діяль-
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ності, суспільні відносини, що виникають у цій сфері і регулюють їх 

правові норми. Її завданнями є вдосконалення виконавчої діЙльності 
держави і роботи органів виконавчої влади, правового регулювання 

виникаючих при їх роботі суспільних відносин, теоретичне опрацю

вання проблем адміністративного права, нашого історичного досві

ду, вивчення понять та термінів адміністративного права інших 

держав. 

Виходячи з цього джерела адміністративного права можна 

розглядати: як правоутворюючий чинник, як те, що дає початок ад

міністративно-правовим нормам; як спосіб (форму) виникнення, за

кріплення й існування адміністративно правових норм; як засіб пі·· 

знан.ня адміністративного права. 

Список літератури: І. Бахрах ДЯ Административное nраво : Учеб
ник для вузов.- М.: БЕК, 1996. 2. Відомості Верховної Рзди України. 3. Котюк В О 
Теорія права: Курс лекцій. - К.: Вентурі, 1996. 4. Лившиц Р.З. Теория права. - М.: 

БЕК, 1994. 5. Муромцев Г.И. Источники лрава!/Правоведеіше. '_ 1992.- N~ 2. б . Оже
гов С.И. Словарь русского язіка.- М.: Рус. яз., 1991. 7. Петражицкнй Л.И. Теория 
праван государства в связи с rеорией нравственностн. -Спб., 1910. 8. Петров Г.И. 
Источники советского здминистративноrо права!/Правоведени<::.- 1958.- N2 4. 

И.В. Бойко 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС 
ГРАЖДАН В УКРАИНЕ 

Права и свободЬІ человека, как и сам человек, занимают 

центральное место в общей шкале современньrх гуманитарньrх цен

ностей. Конституция УкраиньІ определяет человека, его жизнь и 

здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность ' 
наивьrсшей социальной ценностью. 

Большинство прав и свобод человека и гражданина реали

зуются в сфере исполнительной власти. В связи с зтим встает вопрос 

об административно-правовом статусе граждан как о совокупности 

всех принадлежащих им прав, свобод и обязанностей, реализуемьrх 

в сфере государственного управления, а также их гарантий. 

Административно-правовой статус граждан важен не только 

с точки зрения вьшолнения функций и задач государства. Правовой 

статус - составная часть общей проблемьr прав личности. Правиль

, ная и всесторонняя административно-правовая регламентацня по
зволяет гражданам, составляющим нанбольшую группу субьектов 

административно-правовьrх отношений, осуществлять свои права и 
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защищать законньrе интересьr. 

Гражданин как носитель административно-правового стату

са не состоит в трудовь1х или государственно-служебньІх отношени

ях с конкретньrм органом управления (3, с. 18). Д.Н. Бахрах подчер
кивает, что между гражданином и конкретной организацией не 

должно бьпь устойчивой организационной связи (І, с. 17). В иньrх 
случаях (если устойчивая связь есть) речь может идти не о гражда

нине как . о субоекте административно-лравовьrх отноw~ний, а, на

пример, о должностном лице, представителе власти и др. 

Права и обязанности граждан в сфере государственного 

управления многочисленньІ и разнообразньr. Граждане наделяются 
ими на основе принципа равноправия, независимо от расьr, цвета 

кожи, политических, религиозньrх и других убеждеІсІий, пола, зтни

ческого и соuиаJтьного положения, имущественного состояния, мес- ' 
та жительства, язьІкового и других признаков. Равноправие - зто 

наделение граждан равньrми правами и обязанностями - во всех сфе

рах общественной жизни и равнЬІми возможноетями их реализа

ции - гарантиями. Однако равноправие граждан не означает, что 

все они имеют одинаковьте права и обязанности в сфере государст

венного управления. Конкретньrй круг последних у того или иного 

гражданина зависит от его возраста, образования, состояния здоро

вья, пола и т.п. 

Наиболее типичньr следующие административно-правовьrе 

отношения с участием граждан: а) по поводу реализации граждани- · 
ном принадлежащего ему субnективного права; б) по поводу вьшол

нения им возложенньrх на него обязанностей; в) по поводу наруше

ния прав гражданина; r) по поводу совершения гражданином проти
воправньrх действий. 

Мера участия граждан в административньtх правоотноше

ниях, а также обоем их прав и обязанностей определяются право

субоектностью, которую составляют два злемента - администра

тивная правоспособность и административная дееспщ:обность. 

Административная правоспособность, возникнув с момента 

рождения человека, со временем возрастает и изменяется: одни пра

ва и обязанности появляются, другие,. уже имеющиеся, могут пре

кращаться. 

Административная ;цееспособность - зто возможность 

субоекта приобретать своими действиями и реализовьrвать имею

щиеся субоективнЬJе права. Частичная дееспособность гражданина 

наблюдается уже с детского возраста. Например, даже дошкольники 

самостоятельно моrут обратиться за медицинской помощью. А с 
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б-ти лет ребенок уже реализует право на образование. Начальнь1ми 

обязанностями гражданина являются его школьнь1е обязанности. Их 

правовой ха;:>актер определяется тем, что они устанавливаются ор

ганами государства. Увеличение дееспособности гражданина соот

носится сего физическим и интеллектуальнь1м взрослением. 

В зависимости от определеннь1х обстоятельств и условий 

лицо может бьпь студентом, военнослужащим, водителем автома

шиньІ и т.n., т.е. иметь различнЬІй круг специальнЬІх прав и обязан

ностей. Позтом в данньrх случаях гражданин наряду с общим обла

дает сnециальнь1м административно-правовь1м статусом. Лицо мо

жет одновременно обладать общим и одним или несколькими сnе

циальньІМИ статусами. Причем последние, как правило, влияют · на 

общие права и обязанности гражданина, в равной стег:ени расширяя, 

ограничивая или видоизменяя их. СnециальнЬІе административно

правовЬІе статусьr регламентируются определеннь1ми нормативнь1ми 

актами,. например, Законом УкраиньІ ~'Об административном надзо

ре за лицами, освобожденньІми из мест лишения свободЬІ" (2; 1994. 
- .N!! 52. - ст. 455), Законом УкраиньІ "О милиции" (2; 1991. - N!! 4. -
Ст. 20) и др. 

Большая группа прав граждан связана с возможноетями по 

защите своих прав и свобод. Формами их реализации являются об

ращение в государственнЬІе органЬІ с предложениями, заявлениями, 

жалобами, необходимая оборона, защита в административном про

изводстве. 

НJридические обязанности граждан в сфере государствен

ного уnравления заключаются в соблюдении норм административ

ного и иньrх отраслей права. В юридической литературе среди ад

министративно-правовьrх обязанностей вьrделяют абсолютньrе и от-

носительнЬІе. \ 
ПервЬІй вид обязанностей - абсолютнЬІе - связан с кон

кретньrм правоприменением. Они безусловнЬІ, возлагаются на каж

дого и составляют широкий спектр: защита Отечества, его незави

симости и территориальной целостности, соблюдение правил пас

портной системьІ, общественного nорядка, регистрация актов граж

даНСІ\ОГО СОСТОЯНИЯ И др. 

Относительньrе обязанности связань1 с реализацией прав , 

возникают из правомернЬІх действий, направленньrх на приобрете

ние каких-либо прав или их охрану. Наnример, nри заявлении о за

числении на службу, в учебное заведение, о назначение пособия, о 

вьrдаче паспорта граждане обязань1 предоставлять соответствующим 

органам н~обходимЬІе документьІ; при пользовании услугами библи-
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отек, автодорогами .и т.п . граждане обязаньr соблюдать определен

ньrе правила. 

Самостоятельную группу составляют обязанности граждан, 

которьrе возникают в связи с правонарушением (например, уплата 

штрафа, возмещение ущерба). 

Обязанности граждан получают свою конt<ретизацию в сфе-
" ре государственного управления в законах и подзаконньrх актах . 

Конкретньrй об'Ьем обязанностей гражданина определяется не ус

мотрением того или иного органа государственного управления или 

должноетного лица, а действующими нормами права. Установление 

обязанностей для граждан помимо закона не допускается. 

Невьшолнение своих обязанностей перед общестном и за

коном влечет за собой ответственность (моральную и юридиче

скую). 

Гаранти~ прав граждан --, неоТDемлемая часть их правового 
статуса . Конституция У краиньr закрепила положение о том, что 

главной обязанностью государства есть утверждение и обеспечение 

'прав человека. Юридические гарантии находят свое вЬІражение в 

правовой охране личности всеми имеющимися в распоряжении го

сударства средствами. Граждане имеют право на защиту в судебном 

порядке, на возмещение за счет государства ущерба, причиненного 
незаконньrми решениями, действиями или бездействием органов го

сударстве.нного управления, их должностньrх лиц при осуществле

нии ими своих полномочий, знать свои права и обязанности и др. В 

. сфере исполнительной власти гарантии nрав граждан состоят в дея
тельности самих органов государственного управления по примене

нию имеющихся в их распоряжении правоохранительнЬІх средств с 

целью охраньr прав и законньrх интересов. Так, в частности, в Указе 

Президента Украиньr "О мерах Ію обеспечению конституционньrх 

прав граждан на обращение" ( 4, с. 111) указьшается на необходи

мость создания условий для реализации конституционньrх прав гра

ждан на письмеиное обращение или личньrй прием в орГанах госу
дарственной,власти. Особое внимание должно уделяться категорням 

граждан, наименее социально защищенньrм. Должностньrе лица го

сударственньrх органов власти обязаньr всесторонне и ~воевременно 

рассматривать обращения граждан, а также принимать по ним обос

нованньrе решения . 

Перед всеми государственньrми органами и должностньrми 

лицами поставлена задача - создавать необходимьrе условия для 

свободного пользования гражданами своими правами, своевременно 
• 

пресе1<ать нарушения зтих прав. восстанавливать нарушенньrе права 

97 



и применять соответствующие мерь! воздействия к виновнь1м в та-

ких нарушениях. \ 

Список литературьІ: ! . Бахрах Д.Н. Индивидуальнь1е субьекш а;І

министративного праваІ/Государство иправо.- N2 3.- 1994. 2. Ведомости Верховно

го Совета УкраиньІ. З. Новоселов В.И. Правовое положение граждан в советском ru 
сударственном управлении.- Из-во Саратов. ун-та, 1976. 4. О мерах rю обеспечению 
консruтуционнЬІх прав граждан на обращение: Указ Президента УкраиньІ 01 
19.03.1997, N2 241/97//Офіційний вісник України.- 1997. - N2 12 (ч. І) 

О.Т. ЗимІІ 

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВЩАЛЬНІСТЬ 

ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 

Аналіз Кодексу України про адміністративні правопору

шення приводить до висновку, що суб'єктами адміністративної від

повідальності визнаються лише фізичні особи. Однак вивчення ряду 

нормативних актів, що належать до податкового та антимонополь

ного законодавства, законодавства про підприємницьку діяльнjсть, 

надає можливість поставити це твердження під сумнів. 

Так, відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 11 Закону України "Про дер

жавну податкову службу" від 4 грудня 1990 р. (2) за відсутність об

ліку прибутку (доходу) чи ведення цього обліку з порушенням уста

нов.r-:еного порядку, а також неподання або несвоєчасне подання по

даткових декларацій, звітів, розрахунків та інших документів, необ

хідних дЛЯ розрахунку і сплати податків чи інших обов'язкових пла

тежів у бюджет, установлена санкція __:_ стягнення 50% несплачених 
сум податків чи інших обов'язкових платежів. 

Згідно з ч. 3 п. 2 Положенням "Про порядок накладення на 
господарюючих суб'єктів сфери торгівлі, громадського харчування і 

послуг, у тому числі громадян-підприємців, стягнень за порушення 

законодавства про захист прав споживачів", затвердженим Постщю

вою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1994 р. (3), за випуск і 

реалізацію товарів, виконання робіт і надання послуг, які не відпові

дають вимогам нормативних документів, установлена санкція -
стягнення 25% вартості реалізованих товарів, виконаних робіт і на
даних послуг. 

Отже, ці та інші нормативні акти свідчать, що чинне зако

нодавство на відміну від норм Кодексу України про адміністративні 

правопорушення передбачає притягнення до відповідальності не 

лише фізичних, а й юридичних осіб, що цілком виправдано в умовах 

98 



росту підприємництва й економічного розвитку. 

Теорією права юридична відповідальність визначається як 

виниклі з правопорушення правовідносини між державою в особі іТ 

спеціал.ьних органів і правопорушником, на якого покладається 

обов'язок переносити відповідні обмеження і несприятливі наслідки 

за скоєне правопорушення (1, с. 389). У наведених правових актах є 
всі елементи, характерні для юридичної відповідальності: порушен

ня, несприятливі наслідки у вигляді штрафу, порушник, якuм може 

виступати юридична особа, спеціальні державні органи, уповнова

жені накладати стягнення (органи податкової інспекції, комісії по 

захисту прав споживачів). Також тут мають місце й ознаки, прита

манні саме адміністративній відповідальності, - нерівність сторін 

(юридична особа підконтрольна у певній сфері своєї діяльності дер

жавному органу), і спрошена процедура накладення стягнення. 

Законодавство про адміністративну відповідальність юри

дичних осіб в Україні недостатньо розроблено, а відтак і некодифі

ковано, розрізнено. Загальні положення та принципи стосовно їх 

адміністративної відповідальності у нормативних актах майже пов

ністю відсутні. У деяких випадках юридичні особи несуть відпові

дальність нарівні з фізичними (громадянами-підприємцями), а меха

нізм притягнення їх до адміністративної відповідальності майже не 

врегульовано. Відсутня системність і у видах санкцій, що застосо

вуються до юридичних осіб, хоча деякі загальні положення їх адмі

ністративної відповідальності можна навести. 

Юридична особа стає деліктоздатною з моменту ії держав

ної реєстраuії і втрачає деліктоздатність з моменту виключення з ре

єстру юридичних осіб. Вона може виступати як загальним (будь-яка 
юридична особа), так і спеціальним (монополіст, юридична особа, 

яка діє в сфері торгівлі, громадського харчування, надання послуг 

тошо) суб'єктом правопорушення. 
Для підвищення ефективності законодавства про адмініст

ративну відповідальність юридичних осіб слід більш чітко визначи
ти їі загальні засади і встановити механізм притягнення юридичних 

осіб до адміністративної відповідальності. Я вбачаю три причини, 

що заваЖають чіткому вирішенню цієї проблеми: а) порушення, що 
екаюються юридичними особами надто різноманітні, здійснюються 

у різних сферах, а види адміністративних стягнень, що накладаються 

за їх вчинення, теж дуже різні; б) велика чисельність органів, що на

кладають адміністративні стягнення у різних сферах діяльності; 

ООООООООООв) відсутність єдиної, загальної і прийнятної для всіх 

форми провадження. • , 
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Але завадою для кодифікації відповідальності юридичних 

осіб, як на мене, вони не можуть стати. У чинному Кодексі про ад

м іністративні правопорушення передбачено близько тридцяти орга

нів , уповноважених розглядати справи про адміністративне право

порушення, і для всіх них, незважаючи на істотні відмінності в їх 

структурі і в порядку діяльності, цим головним правовим актом 

установлено порядок провадження в справах про вказані правопо

рушення. Так само і питання про відповідальність юридичних осіб 

мають бути вирішені. Слід чітко визначити органи, уповноважені 

накладати адміністративні стягнення на юридичних осіб, а також 
порядок провадження по правах про адміністративні правС1порушен

ня. Щодо стягнень, які накладаються на юридичних осіб, то вони 

дійсно дуже різноманітні, але не за своєю природою, а за формулю

ванням у нормативних актах, що скоріше заважає, аніж допомагає 

ефеr.:тивному функціонуванню цієї системи. Значну частину стяг

нень складають штрафи. Поряд з ними застосовуються припинення 

чи зуnинення певного виду діяльності, вилучення майна. А такі дій

сно сnецифічні види стягнень, як примусовJІй поділ суб'єктів госпо

дарської діяльності монополістів та інші , зараз зустрічаються надз

вичайно рідко. 

Звичайно, проведення кодифікації, законодавства, що рег

ламентує адміністративну відповідальність юридичних осіб, є скла

дною справою, адже чцнні закони та інші нормативні акти в цій 

сфері значною мірою не узгоджені між собою . У той же час систе

матизація цього законодавства створить можливість для впливу 

держави на господарюючих суб' єктів та інших юридичних осіб, що 

дуже важливо в ситуації, щосклалася в економіці України . Крім то

го, це дасть змогу суб'єктам підприємництва більш дієво захищати 

свої законні nрава у випадках притягнення до адміністративної від

повідальності. 

Список літератури: І . Васильев М.А. Теория государства и права.
М : : Юрид. лит. , 1983.-472 с. 2. Про державну nодаткову службу: Закон України від 
04.02.1990 р.//Відом. Верхов. Ради України.- 1994.- N2 15.- Ст. 37. З. Про nорядок 
накладення на госnодарюючих суб'єктів сфери торгівлі, громадського харчувания і 

послуг, у тому числі і громадян-підприємців, стягнень за порушення законодавства 

npo захист прав споживача: Положення, затв. постановою Кабміну 14.04. 1994//Уряд. 
кур'єр.- 1994.- N~ 66-67.- С. 12. 
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Н.М. Тищенко, 

канд. юрид. наук 

К ВОПРОСУ О ПРАВОВЬІХ ПРЕЗУМПЦИЯХ 

В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Важнейшей правовой презумпцией, характерной для произ

водства по делам об административньrх правонарушениях, является 

презумпция невиновности. Между тем презумпция невиновности 

отражает лишь одну из многих, хотя и весьмаважную, сторону пра

аового положения гражданина в администратиВІ:_Юм процессе, по

скольку в его структуру включаются многообразнЬІе иньrе произ

водства, носящие зачастую неюрисдикционнмй характер. В зтих 

производствах правовое положение гражданина в неменьшей степе

ни обьективно нуждается в презюмировании правильности и закон

ности его позиции. 

В юридической литературе предпринимались попьrтки вьr

делить наряду с презумпцией невиновности иньrе правовьrе пре

зумпции. В частности, речь идет о презумпциях _добропорядочности 

(і, с. 12), чести (3, с. 52), презумпции, что все считается совершен
ньrм пр.авомерно, пока не доказано обратное (5, с. 148). 

Исследуя предложения о нормативном закреплении nре

зумпции добропорядочности, М.С. Строгович справедливо отметил, 

что такого рода презумпция представляет собой старьrй цивилисти

ческий принцип, известньrй еще римекому праву, относящийся к 

сфере гражданского процесса и означающий, что участники дого

ворньrх отношенИй предполагаются действующими добросовестно, 
пока не будет доказано обратное. Далее автор, солидаризируясь с 

\мнением В.Н. Кудрявцева (2, с. 251 ), справедливо утверждает, что 
презумпция невиновности и презумпция добропорядочности соот

ветствуют друг другу в различньrх отраелях права, но не вЬІпжают 

одна из другой, т.е. презумпции невиновности в уголовном процессе 

соответствует презумпция добропорядочности в гражданеком nро

цессе (4, с. 92, 93). 
Учитьшая сложность административного процесса, множе

ственность и разнообразнЬІй характер входящих в его структуру 

производств, следует признать, что наряду с презумпцией невинов

ности для него характерно наличие и иной презумпции, предпола

гающей правильность и обоснованность определенной позиции гра
жданина в его взаимоотношениях с государственньrми органами и 

их должностньrми лица~и. По сути такого рода презумпция весьма 
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близка к трактовке презумпции добропорядочности. В определенной 

степени на нее накладь1вает отпечаток и презумпция чести, озна

чающая, что никто не предполагается бесчестньrм, и утверждающая 

необходимость унажительного отношения к человеку (3, с. 52). 
Однако при :ном следует признать, что определение такого 

рода презумпции в качестве презумпции добропорядочности лежит 

более в ппоскости нравственности, нежели в правовой. Вот почему 

nредставляется правильнь1м в качестве одной из nрезумпций адми

нистративного процесса вьщелить презумпцию правомерности дей

ствий и правовой позиции гражданина. 

В нанбольшей степени такого рода презумпция характерна 

для производства по жалобам граждан на решения, действия или 

бездействия органов государственной власти, местного самоуправ

ления, должностнЬІх лиц, служащих. Ее признаки в назваином про

изводстве проявляются в следующем. Во-первьrх, действия и право

вая позиция гражданина, подавшего жалобу, должньІ считаться пра

вомерньrми до тех пор, пока иное не будет установлено решением 

органа (должностного лица), компетентного рассматривать жалобу 

по существу. Иньrми словами, презюмируется то, что имеются соот

ветствующие основания для подачи жалобьr, конкретное право гра

жданина нарушено конкретньrми действиями либо бездействием оп

ределенного органа либо должноетного или служебного лица, имеет 

место нарушение ими требований правовьrх норм. Во-вторьrх, од

ним из важнЬІх признаков рассматриваемой презумпции является 

соответствующее распределенне прав и обязанностей по доказьша

нию правомерности позиции гражданина между ним и определен

ньrм органом (должностньrм лицом), действия или бездействие ко

торого обжалуется. Обязанность доказьrвания определенньrх фактов 

и обстоятельств, послуживших основанием к подаче жалобь1, долж

ньr возлагаться на орган (должностнмх лиц), действия или бездейст

вия которого обжалуются. Учитьrвая при зтом заинтересованность 

гражданина, nодавшего жалобу, в обьективном ее разрешении, сле

дует признать целесообразньІМ закрепить возможность представле

юсі доказательств, обосновьшающх правомерность подачи жалобь1 в 

качестве его права. Кроме того, интересьr законности и обьективно

сти принятия решения по жалобе, на мой взгляд, требуют и наличия 

определенной инициативьr от органа (должностного лица), рассмат

ривающего жалобу и разрешающего ее. В зтом плане необходимо 

предусмотреть право такого органа (должностного лица) в необхо

димьrх случаях самостоятельно принимать мерь1 для установления 

фактов и обстоятельств, имеющих значение для принятия правиль-
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ного решения по жалобе. В-третьих, решение по жалобе не должно 

обосновьІВаться на предположениях, а все сомнения относительно 

правомерности позиции гражданина ДОjJЖНЬІ истолковьшаться в его 

пользу. 

Значение такого рода презумпции, несомненно, велико, по

скольку реальность ее претворения в Жизнь послуЖит важнь1м фак
тором охрань1 и защить1 прав и законнь1х интересов граждан. · В том 

виде, в каком данная презумпция изложена вь1ше, она сможет стать 

действенньІМ средством дисциплинирования деятельности чиновни

кав всех уровней, что, безусловно, имеет значение для предупреж

дения нарушения прав и свобод граждан со сторонь1 государствен

ньІх органов. 

Представляется, что указаиная презумпция представляет 

собой обьективно обусловленное и необходимое требование, на ко

тором должнЬІ основь1ваться взаимоотношения между гражданином 

и государством в лице его органов . Вот почему целесообразно нор

мативно закрепить ее в законодательном акте; регламентирующем 

порядок рассмотрения и разрешения жалоб граждан в случае нару

шения их прав и законнь1х интересов. 

Для инмх административнь1х производств, не носящих 

юрисдикционного характера, также необходимо исходить из презю

мирования правомерности действий и правовой позиции граждани

на. При :пом данная презумпция в юрисдикционньІх производствах 

несколько утрачивает свое социальное з~учание. Зто происходит, 

по-видимому, потому, Что отсутствует правовой спор (конфликт) . 
Однако бьrло бь1 неверно вовсе отрицать значимость такого рода 

презумпции в неюрисдикциО"ннмх административнь1х производст

вах. Ее значение обусловлена по меньшей мере двумя факторами. 

Во-первьІх, субьективное отношение каждого из представителей го

сударственньІх органов к гражданину должно обязательно включать 

в себя предположение о законност'И тех или инь1х притязаний граж

данина (например, при рассметрении заявлений граждан). Во
вторьrх, что касается "бремени доказьшания" правомочности своей 

позиции гражданином, целесообразно, с моей точки зрения, ориен

тировать представителей государственнЬІх органов на необходи

мость всемерного облегчения гражданам их усилий по получению 

различного рода документов, t~еобходимЬІх для достижения целей 

того или иного производства. Речь идет о том, что служащие госу

дарственньrх органов должнЬІ не ограничиваться формальнЬІм тре

бованнем о предоС!!"авлении гражданином тех или инь1х документов, 

а, исходя из конкретнь1х ситуаций, самостоятельно, от имени соот-
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ветствующего органа истребовать их. · Тем самь1м государственньІй 
орган, его служащий вполне реально могут оказать гражданмну по

мощь, помогут избежать физических и моральньtх издержек, кото

рЬІе практически всегда сопутствуют в так назьшаемой ''борьбе за 

справ ку". Особенно зто касается пожиль1х людей. Зто важно еще и 

потому, что чем легче и бесконфликтней складьшаются взаимоот

ношения гражданина и государства, тем комфортней, защищенней 

чувствует себя индивид, и как следствие :ного - неизбежно растут 

его законопослушность, уважение к государству и его органам. 

Список литературьt: і. Корнуков В.М. КонституциоюІьІе основ ь1 
положения личности в уголовном судопроизводстве. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та . , 

1987. 2. Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология.- М.: Наука. 1982. 
З. Мурадьян З.М. Социальное действие и резона1;1с судебного решения//Сов. госу

дарство и право . - 1983. - N2. З. 4. Строгович М.С. Право обвиняемого на зашиту и 
презумпция невиновности. - М.: Наука., 1984. 5. Уилшир А. УголовиьІй процесс . -
М.: Госюриздат, 1947. 

Л.П. Коваленко 

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВА ОХОРОНА- ОДНА 

З ОСНОВНИХ ФОРМ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ПРИРОДИ 

Правова-ехорона прИроди забезпечується сукупністю пра

вових норм. Природоохоронні правовідносини регулюються норма

ми цивільного, кримінального, земельного, водного, та інших галу

зей законодавства. Важлива роль належить адміністративно

правовим заходам охорони природи. 

На Україні за останні роки багато зроблено щодо охорони 
природи. Усунення наявн~х недоліків і удосконалення засобів адмі
ністративного впливу стосовно порушників природоохоронного за

конодавства сприяє вирішенню важливих питань, які нині турбують 

громадськість не тільки нашої країни. 

Прирадоохоронне Законодавство складають закони Украї
ни, постанови Верховної Ради України, укази Президії Верховної 

Ради України, укази Президента, нормативні акти місцевих рад на

роди~ депутатів, акти Кабінету Міністрів, міністерств, відомств, а. 
також органів місцевої державної адміністрації та інші правові акти, 

що стосуються управління в галузі охорони природи. 

Адміністративно-правові норми, спрямовані на охорону 

природи, закріплені в таких важливих правових актах, як Закон 

України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 
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26.06.91 р., Земельний кодекс України від 04. і 2.92 р., Закон України 
"Про охорону атмосферного повітря" від 16.10.92 р., Указ Прези

дента "Про управління в сфері використання і охорони надр" від 

30.04.92 р., Указ Президії Верховноі" Ради України "Про відпові

дальність за порушення вимог, спрямованих на поліпшення екологі

чного стану в Україні" від 19.01.90 р. та ін. Вони регулюІQть діяль
ність органів державного управління, визначають їх повноваження в 

галузі охорони природи. Адміністративно-правовими нормами ке

руються у своїй діяльності насамперед органи державного управлін

ня - центральні і місцеві органи загальної і спеціальної компетенції 

та інші державні органи, а також громадські органи й організації, що 

певною мірою здійснюють управління в галузі охорони природи. 

Правові норми, що регулюють права та обов'язки, форми і 

методи роботи органів державного управління в галузі охорони при

роди входять, як правило, також до положень, статутів тощо, які за

тверджуються державними органами управління загальної компете

нції. 

Наведене дає можливість віднести до адміністративно

правових норм в галузі охорони природи: а) правові норми, що ре

гулюють діяльність органів державного уnравління в галузі охорони 

природи; б) правові норми з адміністративно-правовими санкціями, 

що стосуються правопорушень у галузі охорони природи. 

Таким чином, адміністративно-правову охорону природи 

можна визначити як систему правових та організаційних заходів, що 

здійснюється органами державного управління та іншими держав

ними і громадськими органами і організаціями відповідно до припи

сів чинних адміністративно-правових норм. 

Адміністративно.:.правова охорона природи здійснюється 

системою виконавчих органів загальної компетенції - Кабінетом 

Міністрів України, місцевими державними адміністраціями та спе

ціальними органами - Міністерством охорони навколишнього при

родного середовища і ядерної безпеки України, Міністерством лісо

вого господарства, Міністерством сільського господарства і продо

вольства, Державним комітетом України по земельних ресурсах, 

Державним комітетом України по нагляду за охороною праЦі, Дер
жрибгоспом, Держводгоспом, Держкомгідрометом України та ін. 

Останні діють через галузеві спеціалізовані органи охорони приро

ди, зокрема, охорону рибних запасів провадить Міністерство рибно

го господарства України через Головне державне управлінНя і ба

сейнові інспекції, Міні~терство охорони навколишнього природного 

середовища і ядерної безпеки України- через Державне управлін-
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ня по охороні навколишнього природного середовища та районні ін

спекції і т.д. 

Отже, адміністративно-правова охорона природи в Україні 

здійстоється досить значним колом сnеціальних природоохоронних 

органів як загального, так і галузевого напрямків, наділених значни

ми повноваженнями по забезпеченmо раціонального використання , 

збереження, відтворення і розвитку природних ресурсів. 

Здійснення · адміністративно-правової охорони природи 

державними органами, які не є органами управління, полягає у за

, стосуванні адміністративно-правових норм або контролі за їх здійс
ненням . 

У межах своїх повноважень Кабінет Міністрів України роз

роблює і здійснює міри, пов'язані з охороною і науково обгрунтова

ним раціональним використанням землі та їі надр, водних ресурсів . 

Важливі функції в даній галузі належать місцевим державним адмі

ністраціям, на яких покладається забезпечення господарської діяль

ності, пов' язаних з дотриманням вимог природоохоронного законо

давства з тим, щоб кожне прийняте цими органами рішення врахо

вувала довгочасні інтереси суспільства в збереженні і покращанні 

природного середовища. 

Значні повноваження в сфері охорони природи належать і 

іншим державним органам та органам місцевого самоврядування . 

Так, природоохоронну функцію прокуратури можна охарактеризу

вати як нагляд за додержанням і виконанням законів у галузі охоро

ни навколишнього природного середовища, природокористування й 

екологічної безпеки суспільства. 

Для nриродоохоронного нагляду прокуратури характерні ті 

ж форми і методи, які притаманні прокуратурі в цілому - протест, 
порушення кримінальної справи, порушення адміністративного про

вадження про адміністративне правопорушення, пред'явлення позо

ву про відшкодування шкоди, яка завдана екологічним правопору

шенням та ін. 

Природоохоронна функція прокуратури здійснюється двома 

традиційно відомими методами- адміністративним і економічним . 

Протест, припис, nодання, порушення адміністративного 

провадження про адміністративне правопорушення можна віднести 

до адміністративних методів. Пріоритетне значення в діяльності 

прокуратури мають імперативні приписи. 

У 90-х роках з розвитком ринкових ·відносин в економіці 

набувають дедалі більшого значення економічні методи роботи ор

ганів прокуратури в боротьбі з екологічними правопорушеннями. До 
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цих методів належать дії прокурора по відшкодуванто шкоди, за

вданої навколщuньому природному середовищу і здоров'ю населен

ня, компенсації збитків природакористувачу тощо. 

У механізмі державних органів, виконуючих функції охоро

ни навколишнього природного середовища, особливе місце посіда

ють суди. Його екологічні функції: а) відшкодування екологічної 
шкоди громадянам; б) відшкодування економічної шкоди майну 

громадян; в) розгляд вегаторного позову; г) окремі ухва.ІІи. 

Судовими органами зроблено чимало у практичному вико

ристанні законодавства про охорону природи. Але екологічна функ

ція суду ще недqстатня: немає методик розрахунку збитків, економі

чних і технічних можливостей виконувати ті екологічні вимоги, які 

пред'являються законодавством. 

Адміністративно-правова, як і інші ферми правової охорони 

природи, спрямована на забезпечення раціонального використання 

прИродних ресурсів, їх збереження, відтворення і розвиток, а також 
виявлення, вивчення й освоєння природних багатств. За своїм зміс

том вона в цілому збігається з формою правової охорони природи, 

але не тотожна їй, бо поза ії межами залишається значне коло при

родоохоронних відносин, які регулюються цивільно-правовими, 

кримінально-правовими та іншими правовими нормами. 

На жаль, адміністративне за!{онодавство, шо стосується 

охорони природи, ще недостатньо впорядковано. В окремих випад

ках воно застаріле і недосконале, значною мірою не систематизова

не. Тому назріла необхідність його подальшої кодифікації та інкор

порації. 

Отже, подальший розвиток адміністративно-правової охо

рони природи вимагаЄ запровадження системи заходів: а) удоскона
лення адміністративного законодавства, в тому числі адміністратив

но-правових норм, що регулюють правовідносини в галузі охорони . 
природи; б) більш чіткого визначення і розширення компетенції 

спеціальних природоохоронних органів, що здійстоють адміністра

тивно-правову охорону природи; в) створення цілісної системи дер

жавних органів адміністративно-правової охорони природи загаль

ної і спеціальної компетенції; г) більш повного і правильного вико

ристання державними органами управління своїх повноваженЬ у га
лузі охорони природи; д) поліпшення форм і методів_їх діяльності; 

е) розширення чіткого визначення компетенції органів місцевої 

державної адміністрації щодо цього питання. 

Слід звфнути увагу і на те, що існуючі природоохоронні 

органи, на жаль, не утворюють цілісної системи, оскільки галузеві 
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органи охорони природи практично не підпорядковані природоохо

ронному органу загальної компетенції. 

Вимагають удосконалення такі заходи, як планування робо

ти природоохоронних інспекцій, комплектування їх юридично гра

мотними кадрами, правильна їх розстановка, контроль і перевірка 

виконання, обnік роботи, належва постановка діловодства тощо, 

тобто ті елементи, які є визначальними умовами правильної і цілес

прямованої діяльності природоохоронних органів . 

Список літератури: І. Про охорону навколишнього природного 
середовища: Закон України від 26.06.1991 р.//Відом. Верхов. Ради України. -
1991.- н~ 2s. 

В.Н. КрЬІжиа 

ПРЕДМЕТ ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ 
В СФЕРЕ ПРОМЬJШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Развитие научно-техничеекай революции и становление 

рьrночной зкономики стремительно увеличивают значение научно

технических достижений в развитии материального производства и 

жизни общества. Основная масса знаний, наколленньrх человечест

вом, доступна для ознакомления и использования любьш еведушим 

в зтой области лицам. Однако определеиная их часть вьшадает из 

свободного обращения, поскольку монопольньrе права на них при

на.длежат конкретньrм субьектам. В связи с зтим актуально исследо

вать специфиrу право.вого регулирования итогов тварческой дея

тельности в патентном праве и возможность передачи на договор

ньrх началах прав на их использование. 

Правовой формой реализации обьектов промьrшленной 

собственности третьими лицами является вьrдача им лицензии на 

основании договора. Лицензия - зто разрешение. Данное понятие 

известно не только патентному, но и другим отраелям права. На

пример, в административном праве оно используется для обозначе

ния спецнального разрешения, вьrдаваемого уполномоченньrми го

сударственньІми органами. Что касается патентного права, здесь ли

цензию может предоставлять владелец тварческих разработок 

(изобретений, полезньrх моделей, промьrшленнЬІх образцов, товар

ньrх знаков) заинтересованньrм в их применении лицам. 

По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) 

предоставляет другомулицу (лицензиату) право на использование 
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об'Ьектов промЬІшленной собственности. В отличие от инь1х согла
шений, предмет данного договора имеет свою специфику. Она обу

словлена наличием особь1х черт результатов научно-техничеекай 

д~ятельности, поскольку сами по себе идеи, знання не материальньr. 

Лишь будучи воплощеннь1ми в об'Ьективированную форму 

(например, в техническую документацию, чертеж, елонесное описа

ние), они могут бьпь включень! в оборот в качестве товара. В связи 

с зтим знания не nодвергаются износу, амортизации, что хараІ<Терно 

для вещей, а могут только морально устареть. Причем заранее нель

зя определить срок их реального использования, так как в дальней

шем они могут бьпь усовершенствованЬІ. Так как идеи стареют мо

рально, а не изнашиваются физически, то они являются непотреб

ляемьІми. 

Научно-технические достижения в силу присуших им осо

бенностей могут бьпь одновременно использованьr неограниченньrм 

кругом лиц без возникновения между ними отношений совладения. 

УдачнЬІй пример в подтверждение специфики результатов тварЧе

ской деятельности приводит Бернард Шоу: "Если у вас есть яблоко 

и у меня есть яблоко и если мьr обмениваемся зтими яблоками, то у 

вас и у меня остается по одному яблоку. А если · у вас есть идея и у 
меня есть идея и мьІ обмениваемся идеями, то у каждого из нас бу

дет по две идеи" ( 17, с. 445). Следовательно, законодатель с целью 
включения в гражданский оборот придает товариьІй характер науч

но-техническим достижениям, которьrм по своей природе зто не 

свойственно. 

Действительно, возникающее у творца право на достигнутьІЙ 

результат еродни праву собственности саздателя материальной ве

щи. Как и право собственности, монопольное право патентооблада

теля обеспечивает ему возможность устранять всех третьих лиц от 

вмешательства в исключительно его сферу. Но такое право возника

ет у патентообладателя только при определенньІх условиях - в слу

чае регистрации компетентнь1м государственнь1м органом результа

та тварческой деятельности как об'Ьекта промЬІшленной собственно

сти . 

Поскольку итоги тварческой деятельности приобрели то

варньrй характер с помощью права, то все три правомачия собст

венника (владение, пользование и распоряжение) наполняются иньrм 

содержанием. Здесь нельзя говорить о владении как физическом об

ладании вещью, поскольку речь идет об идеях, а владеть можно 

лишь вещественной.формой их фиксации. Под пользованием пони

мается извлечение полезнЬІх свойств из вещи ее владельцем, а для 
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обьектов промьrшленной собственности в силу их нематернального 

характера нет подобньrх ограничений круга субьектов. Кроме того , 11 

отличие от предметов вещного права, которьrе при использованиJІ 

полностью потребляются, нематериальньrе обьектьr не только н\· 

умаляются или уничтожаются, но зачастую усовершенствуются . 

Распоряжение предполагает определение юридической и фактич с 

ской судьбм вещи. Здесь же речь идет только о передаче информа 

ции на материале-носителе. Идею нельзя ни уничтожить, ни поврс 

дить, ни потребить . 

Кроме того, в отличие от права собственности на имущес-1 · 

во, которое бессрочно и не подвержено каким-либо территориал1. 

ньrм ограничениям, права изобретателей изнача.,rrьно ограниченьr щ, 

времени и. в пространстве. Обьясняется зто тем, что патент обест: 

чивает временвую юридическую монополию на изобретенне на тер 

ритории страньr патентования. Позтому в тех государствах, где па 

тент не получен, результат научно-техничеекай деятельности може 1 
беспрепятственно использоваться любьrми лицами. Чтобьr защити11. 

изобретенне в нескольких странах, необходимо nолучить в них ох 

ранньrе документьr. Причем патентьr, вьrданньrе на одно и то же ИЗ<І 

бретенне в различнЬІх государствах, не зависят друг от друга. Пран.І 

патентообладателя оrраниченьr и временньrми рамками, поскольRІ 
охраннЬІе документьІ носят ср.очньrй характер. 

Отличительной особенностью тверческих результатов ян 

ляется и то, что право на них неразрьrвно связано с личностью со 1 

дателя. Обьясияется зто наличием ' имущественньrх и личньrх ІІ\" 
имущественнЬJх прав изобретателя, которьrе тесно взаимосвязш!\.1 

Имущественное право заключается в исключительной возможнос111 

использовать научно-техническое достижение самостоятельно 11 

предоставлять разрешение на его использование заинтересованНІ,І М 

шщам. Но даже в случае nередачи исключительного права на твор 

ческий результат последний продолжает бьпь связаннЬІм с автором 

в форме личного неимущественного права- права авторства, ко·rІ• 

рое не отчуждаемо и бессрочно. 

Специфика об-ьектов промЬІшленной собственности и поро 

дила возникновение нового вида соглашения, с помошью которо111 

они вовлекаются в товарньrй оборот. Однако в литературе не суще 

ствует единой точки зренІіЯ относительно предмета лицензионноr 11 

соглашения в патентном nраве. В качестве предмета предлагае·r t • 

рассматривать патент (20, с. 6), исключительное право, вьrтекающt· 

из патента (1, с. 5; 14, с. 240; 18, с. 280), изобретенне (2, с. 7; 9, с . 211 
10, с. 7; 11, с. 198; 12, с. 137; 16, с. 14; 21; с. І 14) или право на ис-
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ользование результатов научно-техничеекай деятельности (5, с. 31; 
, с. 58; 13, с. 113; 15, с. 6). При зтом, на наш взгляд, авторЬІ нередко 
тождествляют форму и . содержание. К патенту приравнивают ис

ючительнЬІе права, 1;3ьпекающие из патента, а к обьектам про
ьrшленной собственности - право их использования, вьпекающее 

з договора. Например, М.М. Богуславский и М.Л. Городисский 

ишут, что в качестве предмета патентной лицензии следует рас

сматривать не патент, а само изобретение, инь1ми словами, не ис

ключительное право, вьпекающее из патента и охраняемое законом, 

а Право использования изобретения, вьпекающее из договора 

(3, с. 171; 4, с . 54; 6, с. 30). 
Нередко под предметом лицензионного соглашения пони

мается охраняемое законом исключительное право н~ изобретенне 

или отдельньrе вьпекающие из него правомоч:Ия в зависимости от 

конкретнЬІх условий соглашения . Так И.Я. Хейфец считал, что "ли

цензии имеют своим обьектом различньrе права, проистекающие из 

патента" {18, с. 280), т. е. по договору происходит частичная переда

ча исключительньrх прав, Н.А. Райгородский говорит об отчужде

нии "исключительноrо права использования изобретения". (14, 
с . 240), Ч.Н. Азимов полагает, что по данному соr·лашению проис
ходит полная или частичная уступка исключительньrх прав (l, с. 5). 

Представляется нецелесообразнЬІм рассматривать в качест

ве предмета охраняемое законом исключительное право на изобре

тение, поскольку с предоставлением права использования патенто

обладатель не лишается права на научно-техническое достижение. 

На наш взгляд, необоснованна считать патент предметом 

лицензионного соглашения, поскольку сам по себе он является лишь 

охраннЬІм -~_~.окументом. Кроме того, патент не только закрепляет за 

его обладателем исключительн~~ право на изобретение, но и удо
стоверяет квалификацию предложения как изобр~тения и авторство 

его создателя, которьrе по лицензионному договору не передаются . 

НекоторЬІе авторьr занимают компромиссную позицию и 

относят к предмету как технический результат, так и право на его 

использование. Например, К.В . Жудра в качестве предмета лицен

зий рассматривает наряду с изобретениями, положенньrми в основу 

конструкций и технологИЧеских процессов, также и приобретение 

права на производство и реализацию товаров, полученньrх благода

ря использованию изобретения (7, с. 166). 
В литературе достаточно распространено мнение, что пред

метом лицензионноrо соглашения вЬІступают сами обьектьr про

мьrшленной собственности (Г. Штумпф, В.И. Мухоnад, В.А. Рясен-
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цев, B.]J. Полукаров, А.А. Фингер, Ю.И. Свядосц и др.) (21, 9, 12, 
16). Представляется, что результат тверческой деятельности сам по 
себе не имеет ценности в силу своей общедоступности: с его описа

ннем может ознакомиться любое лицо. Все .дело именно в отсутст

вии у всех, кто не имеет лицензии, права использования охраняемо

го обьекта промЬІшленной собственности. В связи с :ним наиболее 

обоснованной, по нашему мнению, является точка зрения И.А. Зе

нина, Б.А. Сесекина, О. Бериной и др. (8, 15, 5), согласно которой в 
качестве предмета шщензионноrо договора вьrступает не результат 

научно-технического творчества, а право использования обьектов 

промьrшленной собственности. Изобретения, промЬІшленнЬІе образ·· 

цьr, полезньrе модели, знаки для товаров и услуг вьrступают лишь в 

качестве обьектов предоставляемого по договору права использова

ния. 

Особенность предмета такого соглашения требует урегули

рования в нем вопросов, которЬІе не свойственньr ни одному из из

вестньrх договоров гражданского права. Так, стороньr согласовьша

ют вопрос территории действия передаваемьrх прав (она может бьrть 

более узкой по сравнению с территориальной сферой действия па

тента). При зтом права лицензиата могут ограничиваться как опре

деленной сферой или отраслью промЬІшленности, так и количест

венньrми показателями (закреплением максимального обьема вьІ 

пуска запатенrованного изделия, производственнЬІх мощностей 

и т.п.). Разрешение может бьпь вЬІдано на право использования обь

екта не всеми, а лишь некоторьІМИ возможньrми способами 

(например, только применять или продавать и пр.). 

В связи с нематериальньrм характером обьекта и разнообра

зием ограничений на одно и то же творческое достижение одновре

менно могут бьпь предоставленЬІ лицензии нескольким лицам, пол

ностью не зависимьrм .друг от друга, что не характерно для других 

гражданско-правовьrх договоров. 

Поскольку результатьІ творческой деятельности не являют

ся товаром, а лишь приобретают оnределенную товарную форму, 

зто придает специфику их стоимости. Необходимо учитьшать, что 

непос.Редственная ценнесть научно-технических идей отличается от 

ценности материальньrх носителей, в которьrх они могут бьпь вьr

раженьr. Цена обьектов промьrшленной собственности носит марке

тинговьІй характер. Она определяется соотношением спроса и пред·· 

ло)J<ения, зффективностью для потребителя, а не количеством фак

тически затрачеиного труда разработчиков. В связи с зтим установ

ление размера лицензионного вознаграждения является одним из 
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наиболее сложньrх вопросов. Об-ьясняется зто тем, что истинная 

коммерческ~я ценность итогов тварческой деятельности вьrявл~ется 

уже после заключения договора в процессе их реализации. Кроме 

того·, следует учитьшать, что со временем стоимость об-ьекта лицен
зии может либо уменьшиться в связи с моральньrм старением, либо 

существенно увеличиться. 

Особенности предмета рассматриваемого договора и ре

шаемьrх в нем вопросов требуют его самостоятельного правового 

урегулирования. Включение же данного соглашения в систему гра

жданского права об-ьясняется его гражданско-правовьІМ характером . 

Как и все rражданско-правовьrе обязательства, он призван регламен

тпровать имущественньrе отношения между юридически равньrми 

суб-ьектами . · 
При заключении лицензионного соглашения соблюдается и 

принцип свободьr доrо~_ор~. Зто проявляется в том, что сторонЬІ 
свободньr в вьrборе контрагента и в определении условий обяЗатель
ства, Они самостоятелhно решаІ?т вопрос об-ьема передаваемьrх 

прав, территории и срока действия договора, размера и лорядка вьr-
. . . 

платьr вознаграждения и т.rі. 

ПоЗтому следует отметить положительньrй момент Проекта 
Гражданского кодекса УкраиньІ, которьrй рассматривает лицензи

о'ннЬ!й договор в авторском и патентном праве как один из видов 
обязательств ( 19, гл. 73). 
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' 

С.В. Казанцев 

ВКЛАДЬІУЧАСТНИКОВ(УЧРЕДИТЕЛЕЙ) 
ХОЗЯЙСТВЕННЬІХ ОБЩЕСТВ 

Действующее законодательство УкраинЬІ не достаточно 

полно регулирует порядок формирования уставного фондіІ 

(имущества) хозяйственнЬІх обществ . В частности, в законодатеш,

стве нет определения понятия вклада, недастаточно четко указань1 

вещи и права, которьrе могут являться предметом вклада, не осве 

щен порядок передачи вклада обществу и т.д. По:по_м_у представля

ется · целесообразньrм исследовать вопросьr, касающиеся состава 

вкладов, их оценки и порядка передачи, а также ответственности 

уqастников за невьшолнение или ненадлежащее вьшолнение обяза

тельств по внесенню вклада. 

Вопросам состава и порядка оценки вкладов учредителей и 

уqастников хозяйственного общества посвящена ст. 13 Закона Ук

раиньІ "О хозяйственньrх обществах". Часть 1 зтой статьи указьІВа
ет, что " ... вкладами уqредителей и уqастников общества могут бьІТІ, 

здания, сооружения, оборудование и другие материальньrе ценности , 

ценнЬІе бумаги, права пользования землей, водой и другими при

родньrми ресурсами, зданиями, сооружениями, оборудованием, а 

также иньrе имущественньrе права (в том числе права на интеллекту

альвую собственность), денежньrе средства, в том числе в иностран

ной валюте" (б). 

Прежде всего, как следует из приведенной нормьr, предме

том вклада могут бьпь вещи. Как представляется; зто могут бьпь 

любьrе вещи, разрешенньrе к гражданекому обороту, т.е . движимь1с 

и не~вижимьrе вещи, средства производства и предметьr потребле

ния, вещи, определенньrе родовьrми признаками и индивидуально 

определенньrе. Действующее законодательство содержит лишь не
сколько исключений, ограничивающих состав вещей, которьrе могут 

бьrть предметом вклада. Они касаются определенньrх организаций , 

созданньrх в форме хозяйственньrх обществ - банков , страховь1х 

компаний и инвестиционньrх фондов. Пункт 7 положениЯ "Об инве-
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стиционньrх фондах и инвестиционньrх компаниях" содержит ис

черпьrвающий nеречень имущества, которое может являться вкла

дом в уставной фонд инвестиционного фонда, создавного в форме 

закрьпого акционерного обіцества: зто денежньrе средства, ценньrе 
бумаги, признанньrе таковьІми Законом Украиньr "О ценньrх бума

гах и фондовой бирже", и недвижимое имущество (3). Но не могут 
бьпь предметом вклада бюджетнЬІе средства, а также средства, по

лученньrе в кредити поіі залог (б, ч. З ст. 13). 
ДенежнЬІе средства и ценнЬІе бумаги также могут являться 

предметом вклада. Под ценнь1ми бумагами следует понимать акции, 

облигацин внутренних республикавских и местньІх займов, облига

цин предприятий, государственнЬІе казначейские обязательства, 

сберегательнЬІе сертификатЬІ и векселя, т.е. все ценнЬІе бумаги, при

знаваемЬІе таковЬІми Законом УкраиньІ "О ценньІх бумагах и фон-

довой бирже" (7, ст. 3). . 
Предметом вклада также могут бьпь различнЬІе имущест

венньrе права. Часть 1 ст. 13 Закона "О хозяйственньrх обществах" 
содержит достаточно полиьІй перечень вещей, права пользования 

которЬІми могут бьпь переданЬ! обществу в качестве вклада. Но 

можно ли считать :пот перечень исчерпьrвающим? Разумеется; нет. 

Представляется, что nрава пользования любЬІми разрешенньrми к 

гражданекому обороту вещами могут бьпь принятЬ! в качестве вкла

да, если зто не запрещено законом или договором с собственником 

вещи. 

Кроме прав пользования, предметом вклада могут бьпь 

Права на осуществление хозяйствеиной деятельности (в том числе 

права на разведцу, разработку, добьrчу или зксплуатацию природ

ньІх ресурсов), а также права арендЬІ. Возможность передачи прав 

арендь1 здания, сооружения хозяйственному обществу в качестве 

вклада получила дополнительное закрепление после принятия по

ложения "О патенте на право арендьr здания (сооружения, помеше

ния)" (5, п. 5.3.). УказанньІй патент может бьпь предметом граждан
ско-правовьrх сделок, в том числе бьпь вкладом в уставньІй фонд 

хозяйственного общества. 

Предметом вклада также могут бьпь авторские и смежньrе 

права, права на промьrшленнме образцьr, изобретения и полезнЬІе 

модели, права на знаки для товаров и услуг, другие имущественньrе 

права, предусмотренньrе законодательством. 

Имущественньrе права могут передаваться обществу в соб

ственность или в пользование. Зто в особенности относится к обь

ектам интеллектуаЛьной и промЬІшленной собственности, права на 
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которьrе, как прямо указано в Законе УкраиньІ "Об охране прав на 

изобретения и полезньrе модели" (4, <1. 4, 5 ст. 23), могут бьпь пере

даньr . владельцем права третьим лицам в пользование путем вьrдачи 

лицензии либо в собственность. 

Вьrзьшает интерес вопрос о возможности nринятия в каче

стве вклада услуг, технических и иньrх знаний, опьпа участника и 

т.д. Законодательство ряда стран допускает подобнме вкладьr . В ча

стности, законодательство США (§ 1 .. 9 Revised Model Business Cor
poration Act) разрешает принять в качестве оплатьr за акции корпо
рацин прошльrе услуги, оказанньrе учредителем корпорацин до ее 

регистрации ГосударственнЬІм секретарем штата, но не допускает 

принятия оплатьr в виде обещанньІх будуших услуг (2, с. 247). 
Принятие подобного положения отечественньrм законода

тельством бьІЛо бьІ нецелесообразньrм; так как, . как указьшает 

Е.А. Суханов, " ... сформированньІй за счет таких вклад о в уставиьІй 
капитал не может стать реальной гарантней удовлетворения пре-сен

зий возможньrх кредиторов" (1, с. 239). 
Порядок оценки вносимьrх вкладов определяется, как ука

зано в ч. 2 ст. 13 Закона УкраиньІ "О хозЯйственньІх обществах", в 

учредительньІх документах общества, если иное не предусмотрено в 

законодательстве (6). Законодательством иной порядок оценки 

вкладов и контроль за адекватностью оценки, произведенной учре

дителями, не предусмотреньІ, что на практике приводит к широко 

распространенньІм злоупотреблениям, когда стоимость имущества, 

вкосимого в качестве JrКЛ<).да, значительно завьrшается. Исключение 

законодатель сделал лишь для открьпьrх акuионерньrх обществ, обя

зан их учредителей (и только юридических лиц) подтверждать воз

можность осуществления взносов в уставньІй фонд актом аудитор

екой nроверки (6, ч. 4 ст. 13). В сложившейся сиТуации оценку вкпа
дов участников целесообразно поручить структурам Торгово

промьrшленной палатьІ УкраиньІ с учетом уровня цен, сложившихся 

на рьшке. 

Действующим законодательством не урегулирован порядок 

передачи вклада. Способ передачи предмета вклада зависит от вида 

передаваемого имущества или имущественньrх прав. Вещи и ценнЬІе 

бумаги передаютел обществу, денежньrе средства перечисляются на 

расчетньrй счет или вносятся в кассу общества. 

Передачу предмета вк~ада целесообразно оформлять соот
ветствующим документом {приходньrм ордером, актом тіриема

передачи и т.п.). В случаях, указаннЬІх в· законе, требуется нотари

альное удостоверение такого акта, как, напрИМер, при передаче не-
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движимого имущества, или заверение в соответствующем ведомст

ве. Так, в соответствиис ч. 6 ст. 23 Закона УкраиньІ "Об охране прав 
на изобретения и полезнь1е модели" договор о передаче права соб
ственности на изобретение и лицензионнЬІй договор вступает в силу 

в отношении инь1х лиц после их регистрации в Госпатенте 

УкраиньІ (4). 
Вклад должен бЬІть передан обществу в срок, указанньІй в 

учредительнЬІх документах или в другом 'соглашении с обществом. 

Нарушение зто го требования влечет последствия, указаннЬІе в ст. 33 
и 52 Закона "О хозяйственньІх обществах": уплату за время про
срочки 10% годовьІх от суммь1 просроченного платежа; в случае с 
акционерньrм обшеством - угрозу реализации невЬІкупленнЬІх ак

ций при неоплате их стонмости в течение 3-х месяцев после уста
новленного срока. УчредительнЬІе документьІ могут устанавливать 

иной процент, уплачиваемЬІй в случае просрочки, так как при суще

ствующем уровне инфляции 1 О% годовь1х не могут служить адек
ватной компенсацией. Но если в учредительнь1х документах не пре

дусмотренЬІ инЬІе санкции (кроме указаннь1х в. законе 10% годовь1х ), 
а просрочка внесения вклада все же произошла, общество вправе 

доказьшать, что неисполнение участником обязательств по внесе~ 

нию вклада причинило обществу убьпки, и требовать их возмеще

ния. При зтом возмещение убьпков не освобождает участника от 

исполнения обязательств по внесению вклада. 

Общество имеет право не принять вклад, внесениЬІй участ

ником ранее оговоренного срока, ибо зто может повлечь для обще

ства дополнительньІе расходьІ, к примеру, оплату помещения для 

хранения предметов вклада и пр. 

Участник, передавший вещи в качестве вклада кроме того 

должен нести перед обществом ответственность за недостатки пер~~ 

данной вещи (в том числе за скрьпьrе). Ответственность в зтом слу

чае, как представляется, должна наступать по аналогии с ' ответст

венностью продавца при продаже товара ненадлежащего качества. 

Изложенное позволяет подойти к определению понятия 

вклада. Итак, вкладом учредителя (участника) хозяйственного об
щества является совокупность денежнь1х средств, вещей, разрешен

ньІх к гражданекому обороту, имущественнь1х прав, оцененнЬІх по 

соглашению учрмителей (участнико-в) общества в национальной 
валюте УкраиньІ · и переданнЬІх общест~у для обеспечения его дея
тельности в собственность в размерах и в сроки, определеннь1е уч

редительньІМи документами . 
• 
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А.И. Сальникова 

НЕКОТОРЬІЕ ВОfіРОСЬІ КЛАССИФИКАЦИИ 
ПОСРЕДНИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

В условиях становления в Украине рьшочной зкономики 

термин "посредничество" стал употребляться довольно часто . Одна

ко ни в юридической, ни в зкономической науке понятие, обозна

чаемое зтим термином, сколь-нибудь точно , а тем более примени

тельно .к предпринимательской деятельности, не определено. 

Одно из первьrх определений понятия посредничества, со

держащееся в Знциклопедическом словаре Ф .А . Брокгауза и 

Н.А. Ефрона, касается посредничества международного как дипло

матического средства устранения международньІх несогласий nри 

участии третьих держав. Задача посредника заключается в отЬІска:

нии почвьr, на которой возможно установить соглашение. Посред

ник не является только передаточной инстанцией, он проявляет лич

ную инициативу, делает предложения, участвует во всех перегово

рах (2, с. 697). 
В анrлийской рьrночной терминолоrии существует несколь

ко слов, переводимЬІх на русский язьrк как посредник (agent, consi
liator). Но наиболее точное смЬІсловое значение, отражающее суть 
понятия "посредник", имеет слово mediator, В· основе которого ле

жит слово "средний". Итак, посредник - зто такой хозяйствующий 

субьект, которьrй находится пасередине между двумя другими и вьr

полняет функцию их сведения по поводу обмена продуктами труда в 

материально-вещественной форме или в форме услуг, информации 

(8, с. 11). 
В Большой Советской знциклопедии нашел отражение 
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биржевой аспект посредничества как вьшолнение специа.rrьньrх 

функций по совершению сделок на фондовой, товарной и валютной 

биржах маклерскими конторами, фирмами или отдельнь1ми лицами 

(1, с. 225). 
Таким образом, поср~ники -ло лица, которьrе связьшают 

стороньІ, желающие заключить сделку, действующие в сфере пере

возок, хранения, страхования, сбьпа товаров и др. В их качестве мо

гут вьІступать как отдельньrе лица, так и учреждения. В отличие от 

субьектов предпринимательской деятельности, ведуших дело от 

своего имени и за свой счет, пасредники работают за счет поручите

ля, а в ряде случаев - от его имени и получают от nоследнего опре

деленное вознаграждение. К ним относятся брокерьr, щшерьr, ко

миссионерьr, консигнаторьr, маклерь1, оптовЬІе покупатели, про

мьшrленньrе и торговьге агентЬІ. 

По мнению некоторьrх ученьrх, посредник- зто не просто 

передаточнее (связующее) звено между производством и потребле

нием, а прежде всего организатор комплекса информационно

коммерческих и производственнЬІх услуг, в котором сконцентриро

ваньr присущие сфере товарного обращения и развиваемь1е общест

венньІм разделением труда видьr функций и работ (4, с . 26). 
Совокупность посреднических организаций и предприятий 

можно классифициров~ть по ряду признаков, важнейшим из кото
рьІх является степень универсализации (специализации) их деятель

ности. Так, в зависимости от вьшолняемьrх функций и набора пре

доставляемьrх услуг посредничес'кие организации и предприятия 

подразделяютел на функционально-универсальнЬІе и функциональ

но-специализированньrе (5, с. 52-62). К первьrм относятся посредни
ки, осуществляющие весь комплекс функций производствеиной и 

организационно-коммерческой деятельности: покупку за свой счет 

товаров, их транспортирование, хранение, кредитование потребите

лей и авансирование поставщиков, рекламирование, консультатив

но-информационное обслужинание и др. Вторьrе концентрируют 

свою деятельность лишь на отдельнь1х участках, которьrе могут 

бьrть разделеньr на информационно-контактньщ информационньrе, 

поисковьІе, поверенньrе и пр. 

Информационно-контактньrе пасредники специализируются 

на содействии в установлении хозяйственньrх связей между постав

щиками и потребителями. Так, комиссионерь1 подьrскивают партне

рон и подписьшают контрактьr от ·своего имени, но исполняют их за 

счет продавцов илифпокупателей (комитентов). 

Информационньrе пасредники не имеют в своем распоря-

119 



жении товаров и вьшолняют условия реализации продукции, дик

туемьrе nроизводителем. В качестве таких посредников на рьшке 

средств производства ВЬІступают товарнЬІе брокерь1. Специализиру

ясь на узком ассортименте продукции, они обладают доскональной 

информацией о коньюнктуре рьшка, возможностях закупки и сбьпа 

продукции, поЗтому они в состоянии поддерживать вьІсокую норму 

ПрИ6ЬІЛИ ОТ СВОеЙ деятельНОСТИ. 
ПоисковЬІе пасредники (как правило, торговьІе агентЬІ) за

нимаются в основном поиском nотенциальньІХ nокушіте.Лей в опре
деленньrх регионах. 

Повереннь1е пасредники подnисьшают контрактЬІ от имени 

ипо порученню nродавцов или покупателей (доверителей) и т.п. 

По признаку принадлежиости (подчиненности) посредниче
ские организаіщи и предприятия nодразделяются на независимме 

(суверенньrе), формально не зависимьrе (в контрактной nодчиненно
сти поставщикам или потребителям) и зависимь1е (сбьр;овЬІе орга
низации, оптовьrе базьr промьrшленнЬІх предприятий, наJS(}дящиеся в 
корпоративной подчиненности). ' , 

К ПерВЬІМ ОТНОСЯТСЯ ПОСреДНИКИ, КОТОрЬІе ОТ СВОеГО ИМеНИ, 
за свой счет, на свой страх и риск заключают и реализу1от контрак
ТЬІ с поставщиками и потребителями. Важньrм принципом в осуше
ствленин посредническоИ ' деятельности является равноправие сто
рон, партнерские взаимоотношения суверенного посредника с про

давцем (производителсм) и покупателем (потребителем). 

Появление формально не зависимь1х посредников связано 

со стремлением промЬJшленньrх и торговьrх фирм вклЮЧить та,кие 
организации и предприятия в свой производственно-сбЬІто'вой цикл 
через систему договоров. ДrІя :3Того практикуются следуюфие дого
ворЬІ: nоручения (заключаются с поверенньІми или торrОВf:>ІМИ аген

тами); комиссии (определяют полномочия комиссионеров ' по ком~ 
мерческим и техническим условиям предстояших сделок и кон-ф~~~ 
тов); консигнации (сохранЯют за комитентом права собстве~,ност~:~, 
на товарьr, переданн:_ьrе длЯ их реализации) . , , 

К зависимь1м посредн11кам, как правило, относятся органи

заци~о~ и nредприятия, создаваемьrе непосредственно промЬІшленньr

ми фирмами с целью приспособиться к , современньrм требованням 
рьшка, обеспечить достаточиьІй набор услуг, иметь вьІСококвалифи

цированнЬІх сщщиалистов в области маркетинга, обслуживания и 
ремонта продаваемой продукции. 

С учетом методов реализации товаров посреднические ор

ганизации и предприятия условно разделяются на три группм : 
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а) торгующие на основе контрактон с непосредственньши постав

щиками и потребителями; б) реализующие товарьt через сбьповую 

сеть на основе соглашений по договорам консигнаций, комиссий, 

купли-продажи; в) продающие товарм через оптовh!е торговме фир

мьt, специализированнь1е и универсальнЬІе магазиньt без заключения 

специальнь1х предварительнмх соглашений. 

Одним из принципов деятельности посредника является 

прибьrльность. Посредник должен продавать полезньrс услуги, по

лучать за зто деньги и иметь прибЬІль (9, с. 38). На рьшке не может 
существовать посредник, не зарабатьшающий достаточной для сво

его существования прибьши (7, с. 5). 
В зависимости от епособов вознаграждения различают по

среднические предприятия и организации, работающие за счет раз

ниць! в ценах р~ализации товаров на рьшке сбьпа, взаимосогласо

ваннЬІх процентов к оптовьІм ценам или определеннЬІх твердь1х 

сумм, дополнительньrх (поощрительнЬІх) вознаграждений, получе

ния денеЖНЬІХ средСТВ ПО СИСТеМе "КОСТ nлас" (DОЗНаграждение 

включает возметение понесеннь1х пасредником и подтвержденньrх 

документально расходов и взаимоеогласованньrй процент с оборо

та), а также за счет смешанно й формЬІ вознаграждений. 

Посредников в области оптовой торговли некоторьІе авторьr 
'-

классифицируют по признаку вьrражения интересов на: а) вьrра-

жающие интересЬІ поставщикав (производителей продукции) и вьІ

полняющие сбьповЬІе функции; б) вь1ражающие интересЬІ потреби

телей, своевременно, качественпо и комплексно обеспечивающие их 

необходимой продукцией; в) вьшолняющие снабженческо-сбьповьІе 

функции, исходя из своих коммерческих интересов. В современньrх 

условиях трудно согласиться с таким разделением, так как при осу

ществлении торговли в условиях рьшочной трансформацни зконо

мики залогам успеха торговЬІх посреднических организаций являет

ся искусство обьединить интересьr всех заинтересованнЬІх сторон -
производителя продукции, потребителя и посредника. 

Кроме вь1шеназванной существует классификация оптовь1х 

посредников no производимой коммерчеекай работе: а) nриобрета
ют продукцию за свой счет, являются ее собственниками и, исходя 

из зтоrо, вкладьшают ее в дело или продают; б) не являясь собст

венниками реализуемь1х товаров, лишь способствуют товарообмену 

без покупки продукции самими; а также по некоторь1м другим nри

знакам - по району деятельности ( ограничень1 или не ограниченьt 
конкретннм районом деятельности); по длительности взаимоотно

шений с поставщик:ми и потребителями (взаимоон.vшения дли-
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тельньІе, краткосрочнЬІе, разовЬІе); по величине собственвьrх опера

ционньrх расходов; по правам в определении условий купли

продажи; по степени самостоятельности; по количестну обслужи

ваемьzх поставщикави потребителей и др. (6, с. 26, 27). 
Одним из важнейших требований оптовой торговли в усло

виях рьшочньrх отношений является наличие и доступность продук

ции, ее близость к лотребителям. Зто значит, что товар требуемого 

качества должен бьпь в соответствующее время в необходимом 

месте и продаваться по приемлемьІМ ценам. При значительном тер

риториальном рассредоточеним поставщикав и потребителей, дина

мичности слроса и предложения такая ситуация достигается не про

сто присутствнем на рьшке посредника, а его активнЬІм участием в 

процессах расоределения и обращения продукции, формирования 
товарнЬІх потоков. Другими словами, процесс развития рьшочной 

зкономики особое место отводит организатору и координатору хо

зяйственньІх связей между поставщиками и потребителями товаров , 

т.е. зкономически самостоятельному, вьІсококвалифицированному и 

активному посреднику. Зтот процесс дал посредничеству новьІй им

пульс для своего развития, превратив его в один из видов предпри

нимательской деятельности. Посредничество отвечает всем призна

кам предпринимательства, содержащимся в Законе УкраиньІ "О 

предпринимательстве" (1 0). 
В новьrх условиях посредничество становится профессио

нальной, самостоятельной отраслью деятельности, которЬІе осуще

ствляют как rраждане-предприниматели, так и юридические лица . 

Именно зтим и об"Ьясияется необходимость дальнейшего совершен

ствования правового регулирования института посредничества. 

Список литературьІ: І. Большая Советская знциклоnедия . - М. 
Сов. знцикл., 1975. - Т. 20. 2. Брокгауз Ф.А., Ефрон Н.А. Знциклоnедический сло
варь. - СПб. : Изд-во бр. Батмановь1х, !898. З. Войчак А.В. Орrанизациоюю

зкономический механизм nосреднической деятельности предприятий оnтовой тор · 

rовли.- К.: Вь1сш. шк., !991. 4. Войчак А.В. Формь1 и тенденции развития посредии 
ческой деятельности в оптовой торrовле средствами пр.оизводстваІ/Орrанизацня 11 

планирование отраслей народного хозяйства: Респ. межеед. науч. сб. - Вьш. І 04. - К 
1991. 6. Голошубова Н.О., Голошубон 0.8. Оmові посередники в розвинуrих краі 

нах!/Діл. Вісн.- N~ 3. 7. Емельянов А Механизм социалистического рьшка и оmова>о 
торговля средствами произвостваІ/Материал. тех . снабжение . - 1989. - N~ 2. 8. Ком · 

мерческо-посредническая деятельность на товарном рьшке: Учеб. пособие/Под peJt 
Зь1рянова А.В., Сарабской Л.П. , Мельчакова В.Н. и др.- Екатеринбург: РИФ 
"Солярис", 1995. 9. Лацис О. Вь1йти из квадрата.- М.: Прогресс, 1989. 10. О прс;1 

принимательстве: Закон Украиньr от 07.02 .1991 г.//Ведом ; Верхов . Радь1. - 199 J. 
N~ 14. - Ст. 168. 
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Р.А. Денисова 

ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ НАУКИ, СОЗДАННОЕ ПО НАЙМУ 

Со!!ременньrе реалии научной деятельности характеризуют

ся двумя моментами: а) наемньrй труд ученьrх и б) осуществление 
указаиной деятельности при значительньrх капиталовложениях со 

стороньr работодателя, в результате чего последний претендует на 

зашиту своих, прежде всего материальньrх, интересов. 

Цель настоящей статьи - вьrявить сущіюстньrе признаки 

произведения науки, сазданного по найму (служебное произведе

ние), как обьекта права интеллектуальноЙ собственности (в частно
сти, обьекта авторекого права). 

Для отнесения научного произведения к категории 

"служебньrх" обязательно наличие трудовьrх отношений между сто

ронами, опосредуемьrх трудовьrм договором (контрактом). Опреде

ление понятий "трудовой договор", "контракт" (как особая форма 

· трудового договора) содержится в ст. 21 КЗоТ УкраиньІ (в редакции 
Закона 871-212 от20.03.9! г.). 

Положения нормьr Закона УкраинЬІ "об авторском праве и 

смежнЬІх правах"(!; !994.- N2 !3.- Ст. 64), регулирующие правоот
ношения по поводу служебнЬІх произведений (ст. 20), не содержат 
понятий "служебньrе обязанности", "служебное задание", хотя для 

уяснения правового статуса рассматриваемьrх тварческих результа

тов они являются определяющими. 

Служебньrе обязанности устанавливаются тарифно-квали

фикационньrми характеристиками по должностям или другими до

кументами (должностньrми инструкциями, приказами, распоряже

ниями по предприятmо). Под служебньzм заданием понимается чет

кое определение исследовательской задачи (зафиксированноt·, как 

правило, в плане научной организации и в индивидуальном плане 

научного работника). Рассматриваемьzе категории- "служебное за

дание" и "служебньzе обязанности" взаимосвязаньІ и взаимозави.си

МЬІ: произведение считается служебнЬІм, даже _если OJ:!O вьzшло за 

рамки конкретного служебного задания, но лежит в пределах слу

жебньrх обязанностей работника. С другой сторонЬІ, "задание, дан

ное работнику, не может считаться служебньrм, если оно вь1ходит за 

рамки служебньzх обязанностей или за предельr норм труда" 

(2, с. 57). Таким образом, решающим является заданньrй работнику 
(и отраженньrй в трудовом договоре) круг работ и обязанностей. 
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Чем он шире, тем существует большая возможность рассматривать 

результатЬІ научной деятельности работника как служебньrе. 

Спорнь1м является вопрос о произведениях, созданнь1х вне 

рабочего места, яне рабочего времени, в иниЦиативном порядке. На 

наш взгляд, фактический момент создания произведения (в рабочее 
время Или вне его, на рабочем месте или нет) не является прииципи

альньІм . Специфика научного труда (как творчеекай деятельности) 

не предполагает какого-либо времени ш1бо места сноей реализации. 
Таким образом, неважно отсутствие работника, создавшего прои:з

ведение, в связи с временной нетрудоспособнос-rью, отпуском, по

вьІшением квалификации. Основньш является надлежащее правовое 

оформление трудовь1х отношений между автором и работодателем 

(например, для контракта обязательна письмеиная форма). Доку

ментально зафиксированное начало и окончание исполнения работ

ником, его трудовЬІх функций (а не фактическое время начала И-

окончание его трудовой деятельности) является основанием для оп

ределения правового статуса созданнЬІх им обnектов интелЛекту
альной собственности. 

Все авторские права на обоектьr интеллектуальной собст

венности, созданнЬІе в сфере деятельности работодателя (но не ле

жашие непосредственно в круге служебнь1х обязанностей работни

ка), в том числе с использованнем информании, опьпа, материаль·

НЬІХ, техннческих или инь1х средств работодателя, принадлежат ав

тору. В указаннЬІх обстоятельствах автор может заключить с рабо

тодателем договор о безвозмездной неисключительной лицензии. 

В соответствии с положением п. 1 c-r. 20 Закона УкраинЬІ 
"Об авторском праве и смежнЬІх правах" "авторское право на произ

ведение, ·создаююе по договору с автором, работающим по найму, 

принадлежит его автору". Таким образом, законодатель не разделяет 

принципа, существующего в некоторЬІх зарубежнЬІХ странах 

(например, США), в соответствии с котором автором служебного 

произведения является работодатель. 

Основнь1м звеном в научной деятельности является иссле

довательский коллектив, формируемЬІй для работЬІ над конкретной 

темой (временнь1й контрактиьІй коллектин - ВКК). Одним из про

грессивньrх новшеств в системе формирования ВКК является рас

пространение практики заключения контракта с руководителем ра

бот, по условиям которого ему предоставляется право приема на ра

боту специалистов. В указаннЬІх обстоятельствах отдельньrй науч

иьІЙ сотрудник в минимальной степени зависим от бюрократических 

требований и может в полной · мере отвечать за конечнмй резулn-
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тат (б). 

Часто наряду с работающими по найму сотрудниками в соз

дании служебньrх произведений участвуют и иньrе лица, не находя

щиеся в трудовьrх отношениях с работодателем. По мнению специа

листов , "их участие должно, как правило, основьІВаться на отдель

ном соглашении об уступке прав интеллектуальной собственности" 

(8, с. 9). 
Субьектами производньrх прав на произведения науки, соз

данньІе по найму, являются: государство в лице соответствующих 

государственнЬІх органов; организация-работодатель; насnедники 

авторов, а также иньrе лица, к которьrм указанньrе правомачия пе

решли в установленном законодательством порядке. 

Презумпция принадлежиости государству всех обьектов ин

теллектуальной собственности, созданнЬІх на средства госбюджета, 

опровержима. В соответствиис п. 3 ст. 26 Закона Украиньr "Об ос
новах государственной политики в сфере науки и научно-техничес

кой деятельности" (І; 1992.- N!! 12.- Ст. 65) государству для исполь
зования передаютел результатьr фундаментальньrх исследований, а 

также работ по приоритетньrм направленням развития науки и тех

ники, финансируемьrм за счет бюджета. В остальнЬІх случаях могут 

иметь место договорнме отношения между финансирующим госу

дарственньІм органом и исполнителем работ. Заметим, что в мире 

заметна тенденция сокращения законодательного закрепления слу

чаев ограничения исключительньrх прав авторав и их правопреем

никон в интересах государства. 

Термин "работодатель" употребляется в законодательстве в 

широком смьrсле, которьrм охватьrваются как частньrе, так и госу

дарственнЬ!е предприятия, а также предприятия, основаннЬІе на 

смешанной форме собственности. 

Закреnляя авторское право на служебнЬІе произведения за 

автором, а не работодателем, Закон УкраиньІ "Об авторском праве и 

смежньrх правах" вместе с тем предусматривает возможность суще

ственного ограничения имущественньrх правомачий автора (п. 2 ст. 
20 гласит, что "исключительное право на использование произведе
ния принадлежит лицу, с которьrм автор находится в трудовь1х от

ношениях .. . "). Зто правило может бьпь изменено условиями согла
шения об использовании служебного произведения, заключаемого 

между автором и работодателем. Под исключительньrми правами 1-!а 

использование произведения подразумеваются имущественньrе пра

ва, указаннме в ст, 14 :ного Закона. В данном случае не применяется 
правило п . 5 ст. 29 указанного Закона о том, что "все права на ис-
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пользование произведения, не переданнЬІе по авторекому договору, 

сохраняются за автором" . В рассматриваемьІх случаях, если в дого

воре между автором и работодателем не содержится условий о со

хранении за автором тех или инь1х имущественнь1х прав, они будут 

считаться перешедшими к работодателю. 

Никакие личньrе неимущественнь1е правомечия автора к 

работедателю-не переходят . 
Считается, что произведение попадает н категорию служеб

ньІх с того момента, когда автор передает его работедателю (а не с 

момента его создания, вь1ражения в обьективной форме) {2, с. 58). 
Следует подчеркнуть, что работодатель заинтересован в сохранени и 

своей монополии (если она не измевена условиями соглашения с ав

тором) в отношении результатов всех зтапов научного исследова

ния, позтому ващно перед началом работ заключить с работником 

соглашение о неразrлашении сведений, составляющих коммерче

СІ\.)'10 тайну работодателя. 

Ключевьш моментом в характеристике суб-7ективного пра

ва саздателя служебного произведения является вопрос: определяет

ся ли обязанность работодателя вьшлачивать вознаграждение автору 

за использование произведения как безусловная? МЬІ присоіщиня

емся к мнению, ВЬІсказанному в литературе о том, что за сам факт 

создания произведения специальное вознаграждение не вьшлачива

ется (хотя возможнь1 различнЬІе видЬІ премирования), но за коммер

ческое использование произведения должен бьпь вьшлачен соответ

ствующий авторский гонорар (3, с. 53). В первом случае (создание 
произведения) имеет место оценка тверческого научного труда ис

ходя из норм трудового права, учитьшающих квалификацию работ

ника, его должностньІе обязанности, сложность задания, длитель

ность работЬІ и т. п. Оценка же труда по авторекому праву возможна 

только по результату, т.е . по законченному произведению, целевь1ми 

и . ценностньrми регуляторами использования которого является его 

коммерческая епосабность к реализации и принесенню прибьши 

(дохода). В соответствии с п. 5 ст . 14 рассматриваемого Закона 
"вознаграждение может вьшлачиваться в виде одноразового платежа 

(одноразовое вознаграждение), в форме отчислений (процентов) за 

каждьrй проданиьІй зкземпляр произведения или каждое использо

вание произведения или складьrваться из смешанньrх платежей". В 

приведенном положении нашла отражение характеристика совре

менньІх условий книгоиздания, когда на смену устанавливаемЬІм в 

централизонаином порядке ставкам авторекого гонорара (индефе

рентньІМ к cnpocy на книжную продукцию) приходит дифференци-
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роваиная оценка :жономической ценности произведения с учетом 

его использования в Украине и за рубежом (формируемая критери

см "спрос - предложение"). 

По смьrслу ст. 20 Закона УкраиньІ "Об авторском праве и 
смежнЬІх правах" предель1 срока, на которь1й переходят имущест

вею-rьrе права по использованию служебного произведения, не огра

ниченьz, т.е. к работадателю права переходят на весь срок их дейст

вия . Зто положение nодвергалось критике в литературе (4, с . 159; 5, 
с. 21 ). Общее правило не действует тогда, когда сторонЬІ договори
лись о возврате к автору через определенньІй срок всех переданньrх 

прав на использование произведения. Целесообразно уточнить рас

сматриваемое правовое положение, а именно - необходимо зако

нодательно ограничить переход к работедателю исключител_ьньrх 

прав на использование произведения определеннЬІм сроком . В ис

следованиях по авализируемому вопросу, как правило, назьшается 

3-_летний срок (3, с. 54; 7, с. 21 ). Конкрепвация рассматриваемого 
вопроса актуализируется в связи с распространением практики 

оформления трудовьrх отношений контрактами, которьrе носят пре

имущественно срочнь1й характер. 

В заключение отметим, что никогда и ни nри каких обстоя

тельствах служебнь:е произведения не должньr оставаться 

"бесхозньrми" (т.е. авторские правомачия в отношении них не 

должньr прекращаться, как зто фактически имело место в прошлом). 

В то же время автор и работодатель должньr четко определять гра

ницьr дозволенного для каждого из них правомерного использова

ния произведения науки. 

Список литературьІ: 1. Ведомости Верховного Совета УкраиньІ. 
2. Гаврилов ЗЛ. Авторские nрава на служебнЬІе nроизведения.//Хозя.йство и nраво. -
1996.- N2 12. 3. Отнюкова 1·. Авторские nрава на nрограммь1 ддя ЗВМ и базь1 дан
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давства України про інтелектуальну власність//Правова держава Україна: проблеми, 

nерсnективи розвитку: Корот. тези доn. та наук . nовід. респ. наук.-nракт. конф. -
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Е.К. Порфирьева 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ УНИФИКАЦИЯ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

На данном зтапе развития мировое сообщество вступает в 

новую зру, в которой на смену старой системе международньІх свя

зей приходит новая, остро нуждающаяся в регулировании многооб

разньrх отно~ений, складьrвающихся в сфере международной тор

говли. 

В докладе Генерального секретаря ООН "О прогрессинном 

развитии международного торгового права" ( 1966 г.) бьто отмече

но, что развитие международного торгового права (МТП) прошло 

через три стадии, на первой из которЬІх оно существовало в виде 

средневекового "Lex mercatoria", совокупности универсальнЬІх пра

вил торговли. На втором зтапе МТП входило во внутреннее законо

дательство государств, унаследовав при зтом все черть1 феодальной 

стратификации общества. На современной (третьей) стадии торго

вьrе обЬІчаи опять переходят в повсеместно воспринимаемь1е кон

цепции, такие, как единЬІе коммерческие терминьr, международньІе 

конвенции, иньrе средства унификации в важнейших отраелях права 

(3, с. 2). 
СущественньІм препятствием на пути развития права меж·· 

дународной торговли являются законодательньrе каллизии, возни

кающие в связи с различиями в законодательстве стран мира . Прак

тика отмечает два различнЬІх, но взаимодополняющих пути преодо

ления таких коллизий: первьп1 предусматривает возможность вьrбо

ра норм права, второй, более прогрессивньІй, - унификацию и гар

монизацию материально-правовьrх норм МТП. Конфликта не возни

кает, если существует общее решение, васпринятое внутренним за

~онодательством государств вследствие введения в национальное 

законодательство норм, разработанньrх в рамках международньІх 

договоров . 

В целом в структуре внешнезкономической деятельности 

как Qбьекта такой международно-правовой унификации удельньrй 

вес именно иностранньІх инвестиций (ИИ) неукпанно растет по 

сравнению, иапример, с внешнеторговмми сделками. В связи с зтим 

наиболее показательньrм будет рассмотрение проuесса международ

но-nравовой унификаuии на примере регулирования иностранньІх 

инвестиций. 

Одной из проблем, стоящих перед государствами, особенно 
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остро перед развивающимися, есть защита национальньrх произво

дителей от иностранньІх инвесторов и импортеров, или, иначе гово

ря, проблема инвестиционной безопасности. Инвестиционную безо

пасность можно рассматривать как способиость государства безбо

лезненно для национальной зконом.ики и отечественньІх производи

телей разместить на всей территории иностранньІе инвестиции. 

27 июня !996 г. Президент УкраиньІ издал указ "О порядке 
применения ограничений импорта товаров в соответствии с норма

ми и принципами системьІ ГА ТТ /ВОТ" (2). Зтим указом на Межвс
домственную комиссию по вопросам регулирования импорта возла

гаютел функции по расследованию наличия причинно-следственньrх 

связей между увеличеннем обьема импорта товаров и причинением 

серьезного вреда отрасли национального производства(или угрозой 
его причинения). Под серьезньrм вредом понимается значительное 

общее ослабление на внутреннем рьшке УкраиньІ позиций отрасли 

национального производства в отношении определенного товара (2). 
Бездумное, бесконтрольное регулирование иностранньІх 

инвестиций способно привести к тому, что, не вьrдержав конкурен

ции, национальнЬІе фирмЬІ будут вьпесненьr из определенньrх от

раслей иностранньrми инвссторами, тогда как в другие отрасли, не

смотря на обьявление их приоритетньІми, иностранньтй капитал не 

попадает. 

Американский исследонатель С. Гайзингер среди методов, с 

· помощью которьrх власти оказьrвают влияние на ИИ, вьrделяет об
щие u специальньzе (инвестиционньІе) (1, с. 238). К общим он отно
сит тарифьІ, квотьr, установление зкспортного минимума, ограниче

ние доли собственности в предприятиях, или, иначе говоря, те мерьr, 

которьrе являются общими и равнЬІми для всех предприятий данной 

отрасли и устанавливаются автоматически как только предприятие с 

иностранньІми инвестициями оказьrвается в сфере действия право

вого режима ·принимающего государства . Инвестицuонньzе -зто 

грантЬІ, займьr, налоговьІе кредитьІ, налоговьrе каникулЬІ, т.е. льго

тьr, предоставляемьrе некоторьrм инвесторам в одной и той же от

расли по согласованию с компетентньrм органом власти. Их полу

чают предприятия, соответствующие специальнЬІм критериям. За

частую такими критериями ВЬІступают: обязательства приобретать 

определенньІй процент или обьем производимьrх на внутреннем 

рьшке товаров; заменять в определенном обьеме импорт отечест

венньrми изделиями; производить на территории принимающего го

сударства продаваемьrе фирмой комrілектующие. Как правило, зара

нее закреnленньІх в законодательстве формулировок таких обяза-
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тельств не бьІЛо, они устанавливались в результате переговоров м. 

жду инвестором и правительством. В результате подобнЬІх инвес111 

ционньrх методов фирмЬІ одной и той же отрасли получают разщt'І 

ньrй правовой статус, что действительно ставит иностранньrх ИНІІС 

сторов в более сложное положение по сравнению с национальньІМН 

производителями, практически вьшодя их из конкурентной борьбt .t 

В то же время зта ситуация служит надежньrм средством достижt· 

ния инвестиционной безопасности. 

Одной из попьпок согласования на многостороннем межІ о 

сударсТІ~енном уровне политики развитЬІх и развивающихся стра11 '' 
области ИИ бьшо обсуждение на Уругвайском раунде ГА ТТ проекt,І 

Соглашения об относящихся к торговле аспектах инвестиционнОІtІ 

регулирования (TRIMs). К ним бьши отнесеньr все инвестиционю., · 

льrотьr или запретЬІ, которЬІе оказьrвали оrраничительное или ИН(ІІ 

искажающее воздействие на торговлю (4, с. 145). В примерньrй 1ft' 
речень TRIMs, которЬІе государствам-участникам предлагалось СІІ 

кратить, они вошли разделеннЬІми на две группЬІ: TRIMs, требую 
щие приобретения или использования предnриятием продукu11н 

внутреннего происхождения, из внутренних источников, а равно 01 

раничення приобретения щrи использования предприятием импор1 

ной продукции; TRIMs, которьrе ограничивают зкспорт и продюІ<І 

на зкспорт предприятием nродукции в обьеме, определенном про 

порционально местиому обьему производства фирмЬІ . Статьи 4 и ~ 
проекта Соглашения о TRIMs содержат определенньrе уступки 11 

льготьr развивающимся странам . 

В отсутствие единого многостороннего международно 

правового акта по воnросам иностранного инвестирования оснон

ньrм средс~ом урегулирования в зтой сфере вьrстуnает заключешн: 

двусторонних договоров о содействии и взаимной защите инвести

ций. В Украине уже заключено более ЗО таких договоров, в том чис

ле с Германией, Великобританией, США. Подобньrе соглашения по

зволяют ликвидировать барьерьr, препятсrвующие движению капи

тала, осrавляя в то же время место для защитньrх оговорок, предо

храняющих зкономику и предпринимателей принимающей стороіш . 

ПрІЩечательньrм в зтих договорах является тот факт, что четка >І 

регламентация nорядка применения специальньrх инвестиционньrх 

методов регулирования содержится только в соглашениях с наибо

лее индустриально развитьrми странами . В частности, в договоре 

между Украиной и США "О привлечении и взаимной зашите инве

стиций" от 04.03.94 г. ст. 2.6. бьrло сказано, что ни одна из сторон не 
будет устанавливать требований, связанньrх с исполнением дейст-
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которьrе приводят к обязательствам относительно зкспорта 

оизведенньrх товаров, которьrе предусматривают, что товарьr или 

луги должнЬІ бьrть приобретенЬІ на местном рьrнке; или которьrе 

вязьrвают какие-либо другие требования как условие осуществле

я, расширения или удержання · инвестиций. Подобньrе нормьr со

ржат также договорьr УкраиньІ с Канадой, Швецией, Францней и 

алией. 

В большинстве же договоров, заключенньrх со странами 

сточной ЕвропьІ и бьrвшего СССР, имеются только положения 

щего характера. Так, в ст. 4 договора с Польшей "О взаимном по
рении и защите инвестиций" от 12.01.93 г. сказано только, что 

ронь1 будут защищать на своей территории инвестиции, внесен

е в соответствии с внутренним законодательством, и не будут 

ушать необоснованньІми или дискриминационньІми мерами пра-

инвестара на управление, удержание, использование, получение 

год, расширение деятельности, продажи и в случае необходимо

ликвидации таких инвестиций. 

Двусторонние договорЬІ в сфере взаимной защитьr и поощ

ия инвестиций позволяют разработать правила поведения, доб

вольно применяемь1е сторонами, так как они учитьrвают долго

чньrе интересь1 участников и позволяю-r: согшісовать их с кратко

чньІми на взаимно вь1годной основе, тогда как заключение мно-

торонних унифицированнЬІх актов такого плана является крайне 

уднительньrм. Зти соглашения вместе с разрабатьrваемЬІми на 

основе нормами внутреннего права служат надежньrм средством 

фикации и избежання конфликтов в инвестиционной сфере, де-

т политику правительства более предсказуемой, а вследствие 

го уменьшают риск и затратьr при осуществлении международ

х сделок, препятствуют применению такого обоюдоострога ору

, как дискриминационньrе торговЬІе ограничения. В то же время 
оставляют место для защитньrх оговорок и исключений, предо

няющих зкономику и прсдпринимателей принимающей стороньr. 

"-
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Л.В. Крупа 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВОВЬІХ РЕЖИМОВ 

В РЕГУЛИРОВАНИИ ВНЕШНЕ3КОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Законод~тельство УкраиньІ оперирует понятиями правовь1 х 

режимов, которЬІе предоставляются иностранньІМ юридическим 11 

физическим лицам., Их внедрение в правовую действительность 
подкреплено цель1м рядом международньІх соглашений, которьн· 

Украина стала активно заключать в последнее время. Однако четко
го определения содержания :них понятий нет, что является препят

ствием как для применения :них прановьІх категорий, так и для пла

нирования внешнезкономической концепции их регулирования. 

Ананиз внутреннего и международного законодательств~ и 

внешнедоговорной практики позволяет сделать вьrвод о применении 

таких правовь1х режимов для регулирования отношений с иностран

НЬІМ злементом (иностранньrми юридическими и физическими ли

цамИ). Зто, как nравило, режим наибольшего благоnриятствования. 
наци:она.пьньІй и сnециальнЬІй режим. 

Рассмотрим национальньІЙ режим. ИностраннЬІм юридиче

ским и физическим лицам предоставляется такой статус, которЬІй 

имеют граждане и юридические лица УкраиньІ. НациональнЬІй ре

жим вводится в правовую действительность двумя путями : посред

ством закрепления его в законах и международно-правовьrх догово

рах. 

В целом следует сказать, что Украина относится к примене

ншо национа.пьного режима крайне избирательно, в зтом есть опре

делеиная целесообразность. 

В законодательстве УкраиньІ применяется также режим 

наибольшего благоприятствования. Многие десятилетия он вьrсту

пает одним из важнейших правовь1х институтов осуществления ме

ждународнЬІх торгово-зкономических связей . Термин "наибольшее 

благоприятствование" используется в документах и литературе в со

четании с вь1ражениями "принцип", "оговорка" ("клаузула") , 

"режим". Каждое из зтих словосочетаний означает самостоятельное 

понятие. Термин "принцип наибольшего благоприятствования" име

ет условньrй характер и подразумевает обобщение многочисленнь1х 

договорньІх норм, широко используемьІх в практике государств. От

дельно взятую норму или совокупность норм, предписьшающих 

предоставление условий наибольшего благоприятствования, назьІ-
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вают "оговоркой о наиболее благоприятствуемой нации". Совокуп
ность прав и обязанностей, распространяемьrх на основе :ной ого

ворки, образует "режим наибольшего благоприятствования". 

В оговорке о наибольшем благоприятствовании закрешіяет

ся обязательство бенефицирующего государства распространить на 

государство-бенифиuиария режим не менее благоприятньrй, нежели 

режим, предоставляемьІй любому третьему государству, а также оп

ределяются его область применения и перечень исключений. Ого

ворка о наиболее благоприятствуемой нации не раскрьшает кон

кретного содержания режима наибольшего благоприятствования. 

Она имеет отсьшочньrй характер, т.е. является правовьrм основани

ем для требования предоставить режим наибольшего благоприятст

вования, содержание которо:о каждое государство устанавливает 

самостоятельно. 

В международной практике различают такие видЬІ оговорок 

о наиболее благоприятствуемой нации: одностороннюю, днусторон

тою и многостороннюю. Поскольку одним из характерньІх призна

ков предоставления режима наибольшего благоприятствования на 

совремеином зтапе является взаимность, наиболее распространен

ньrм правовьrм актом, содержащим оговорку о наибольшем благо
приятствовании, служит двусторонний договор. 

В зависимости от характера взаимности при предоставле

нии режима наибольшего благоприятствования различают безуслов

ную оговорку. Первая предполагает автоматическое и безвозмездное 

распространение режима наибольшего благоприятствования. Одна

ко даже в тех случаях, когда в тексте оговорки отсутствует непо

средственное указание на ее безусловнЬІй характер, последний пре

зюмируется, если не предусмотрено иное. Наряду с безусловной 

оговоркой практике известньr несколько разиовидностей условнЬІх 

оговорок. 

Режим наибольшего благоприятствования предоставляется 

бенифицирующим государством государству-бенифи.царию, лицам 

или вещам, находящимся в определенной связи с ним, не менее бла

гоприятнЬІй, нежели режим, распространяемЬІй бенифицирующим 

государством на третьи государства, лица или на вещи, находящиеся 

в той же связи с ними. 

В ряде стран ВЬІсказьшается мнение о том, что наибольшее 

благоприятствование не может рассматриваться как вид правового 

режима, а представляет собой широко распространенную оговорку, 

которая включается в международнЬІе договорЬІ с целью ноепрепят

ствовать дискf>иминации. При :пом основньrм аргументом слу-
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жит отсьшочньІй характер оговорки о наибольшем благоприятство

вании, которая не определяет конкретное содержание режима. Ис

ходя из зтогов случае предоставления третьему государству нацио

нального режима режим наибольшего благоприятствования стано
вится автоматически тожлествен национальному ( 4, с . 178). 

В торrово-зкономических отношениях используются и дру

гие (помимо национального и наибольшего благоприятствования) 

разиовидности прановЬІх режимов, например, преференциальньІй 

режим .для развивающихся стран, режим, предоставляемьІЙ в рамках 

таможенного союза и др . ( 1, с. 99). 
Применение режима наибольшего благоприятствования 

предnолагает определение условий, nри наличии которь1х возника

ют, приостанавливаются и nрекращаются права в силу оговорки о 

наиболее благоприятствуемой нации. Для приведения в действие 

безусловной оговорки о наибольшем благоприятствовании необхо

димо наличие двух злементов: а) оговорки, содержащейся в Дейст:::.

вующем документе; б) nредоставления льгот третьему государству. 

В случае обусловленной оговорки необходим третий злемент - ВЬІ

полнение гос~дарством-бенифициарием условия, указанного в клау-

зуле. 

В современнЬІх условиях режим наибольшего благоприят

ствования практически не применяется без ограничений, которЬІе в 

каждом случае специально указьшаются в соответствующей оговор

ке. К ним относят изьятия для приграничной торговли ("соседская 

оговорка"), преференций в пользу развивающихся стран, таможен

ньrх союЗа в. Сюда же относят и свободнЬІе зкономические зоньr . 

Одним из наиболее часто встречающихся исключений явля
ется "соседская оговорка". Также особое значение имеют преферен

ции в пользу развивающихся стран. "Юридическое равенства, пред

полагаемое клаузулой о наиболее благоприятствуемой нации, -
пишет Ф. Гарсия-Амадор, - будучи установленнь1м между зконо

мически неравнЬІми странами, неизбежно прив.одит к полученню 

большИх преимуществ более сильной страной" (2, с. 65). 
Следует охватить внйманием и такой новьrй для правовой 

действительности УкраиньІ вид режима как специа.пьньzй режим. 

Его теоретическое несовершенство приводит к определенньrм труд

ностям в применении на практике, ибо какого-либо конкретного оп

ределения его содержания нет. Но на даниьІй момент поставлt;:н та

кой круг воnросов, которьrй необходимо отработать в ближайшем 

будущем, ибо значимость специального режима для ньшешней 

внешнезкономической доктриньr УкраиньІ очень велика. Специаль-
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ньІй режим в определенной степени может совпадат)> с националь

НЬІМ режимом . В зтом ключе необходимо провести рttзграничения 

их содержания. СпециальньІй режим может совпаДать и с преферен

циальньІМ. Необходимо четко установить, по сравнению с каким 
режимом он является преференциальньІм - с национальньrм или с 

режимом наибольшего благоприятствования; имеет ли право вооб

ще на существование специальньІЙ режим. Существует также много 

других вопросов, касающихся статуса спецнального режима. На ее-

, годняшний день в Украине принят закон "Об общих основаниях 
.создания и функционирования специальнЬІх (свободньrх) жономи
ческих зонах" от 13 октября 1992 г. (3), которь1й можно толковать 
как первое законодательное признание действия на территории на

шего государства спецнального режима в виде специальной 

(свободной) зкономической зонм. По данному кругу вопросов в Ук

раине еще не наработано достаточно теоретическоrо и практическо

го опьпа. 

Список литературьІ: 1. f>огословский М.М. Международное част
ное nраво. - М.: Междунар. отношения, 1994. 2. Garcia-Amador F. Universalism and · 
regionalism in interпational economik and trade law: The experience of Latin Amer
ica!/lпtemational ekonomic and tradc la\v: Universal and regional integration. Leyden, 
1976. З. Об общих основаниях создания и функционирования специальнЬІх 

(сзободнЬІх) зкономических зон: Закон Украинь1//Ведом. Верх. Совета. - 1992. -
N2 50. -Ст. 676. 4. Советский ежегодник международного nрава- Soviet year-lrook 
of intemational Іаw/Сов. асоц. междунар. nрава. - М.: Наука, 1986. 

Л.И. Суровская 

ПОЛНАЯ МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НЕЗАКОННОЕ УВОЛЬ НЕ НИЕ ИЛИ ПЕР.ЕВОД 

НА ДРУГУЮ f АБОТУ 

-Полная материальная ответственность возлагается на долж
ностньJх лиц, виновньІх в незаканном увольвении или переводе на 

другую работу . Основанием для возложения материальной ответст

венности на должноетвое лицо является оплата незаконно уволен

ному или переведенному работнику за время вьшужденного прогула 

или вьшолнения нижеоплачиваемой работьr. Согласно ст. 134 КЗоТ 
УкраиньІ суд обязьшает должноетвое лицо, виновное в незаканном 

увольнеюш или незаканном переводе, возместить ущерб, причинеи

НЬІЙ предприятию, учреждению или организации. Такая обязанносп, 
возлагается, если увольвение или перевод произведенЬІ с нарушени-
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ем закона либо если собственник или уполномоченнь1й им орган за

держал исполнение решения суда о восстановлении на работе 

(5, с. 109-119). 
Строгое соблюдение :них требований не только способст

вует возмещению материального ущерба, причиненного виновнмми 

действиями должностньrх лиц предприятиям, учреждениям, органи

зациям, но и является зффективньrм средством борьбьІ с незакон

ньrми увольнениями, переводами работников, спучаями задержки 

исполнения решения суда о восстановлении на работе, а также ме

рой профилактики таких нарушений, реального осуществления гра

жданамн УкраиньІ права на труд. 

Особенностью рассматриваемого вида ответственности яв

ляется то, что действия должностнь1х лиц в зтих случаях не направ

лень! непосредственно на причинение материального ущерба пред

приятию, учреждению, организации. Должносrное лицо прекратило 

с работником трудовьrе отношения либо изменило трудовую функ

цию. 

В тех случаях, когда органЬІ по рассмотрению трудовьrх 

споров признают незаконньrми увольнение или перевод и принима

ют решение о восстановлении работника и вьшлате ему заработной 

nлатЬІ за время вьrнужденного прогула или вьшолнения нижеошrа

чиваемой работьr, предприятию, учреждению, организации причи

няется ущерб. 

Зтот вид материальной ответственности должностнь1х лиц 

перед предприятием, учреждением, организацией носит реrресснЬІй 

характер, что обусловлена связаннь1ми между собой правоотноше

ниями: с одной сторонь1, зто правоотношения уволенного или пере

веденного на другую работу работпика и собственника или уполно

моченного им органа, с другой - правоотношения собственника 

или уполномоченного им органа с должностнь1м лицом, по приказу 

или распоряжению которого бьш переведен или уволен работ

ник (4, с. 250). 
Вьпекающие из зтих правоотношений требования (а имен

но требования работинка к предприятию, учреждению, организации 

о восстановлении на прежней работе и оплате времени вьrнужденно

го прогула или разницЬІ в заработной плате и регрессное требование 

предприятия, учреждения или организации к должностиому лицу о 

возмещении материального ущерба, возникшего по его вине в ре

зультате вьшлатьr работнику заработной платЬІ) неразрьшно связанЬІ 

между собой, их основания в значительной мере совnадают. Позто·· 

му их совместное рассмотрение в одном судебном заседании о 
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восстановлении на работе оправдано. 

При совместном рассмотрении в судебном заседании дости

гается наиболее зффективное воздействие на нарушителя трудового 

законодательства, скорейшее возмещение по его вине материально

го ущерба. Данная ответственность является самостоятельньІм ви

дом ответственности, предусмотренной нормами трудового права. 

По своему содержанию зта ответственность материальная . 

Что касается оснований и условий наступлення, то в поста

!fОВ:Лении Пленума Верховного суда Украиньr "О судебной практике 

по делам о возмещении ущерба, причиненного предприятиям, учре

ждениям, организациямих работниками" (5, с. l 09-119) указано, что 
материальная ответственность наступает при нарушении закона со 

СТОрОНЬІ ДОЛЖНОСТНЬІХ ЛИЦ. 

Термин "явное" из норм трудового законодательства ис

ключен Законом УкраиньІ от 18 февраJІЯ 1992 г. "О внесении изме
нений и дополнений, касающихся рассмотрения индивидуальнЬ1х 

трудовьrх споров в Кодекс законовотруде Украинской ССР и при

знании утратившим силу некоторьІх законодательньІх актов". Зтим 

же Законом дополнен п. 8 ст. 134 КЗоТ УкраиньІ следующего со
держання : " .. . должностное лицо, виновное в незаканном увольне
нии или переводе работника .на другую работу" . Но в нормах граж

данеко-процессуального права понятие "явное" осталось. Зто несо

ответствие законов порождает на практике большие трудности при 

рассмотрении споров о возложении материальной ответственности 

на должностнь1х лиц, виновньzх в незаканном увольнении или пере

воде на другую работу. 

К сожалению, Пленум Верховного Суда УкраиньІ в назван

ном постановлении не придал должноетного внимания зтой пробле

ме. Полагаем, что Верховньrй Суд УкраиньІ должен сориентировать 

судь1, указав, надо ли при привпечении должностньІх лиц к матери

альной ответственности за нарушение законодательства nри уволь

нении работников или их переводе на другую работу принимать во 

внимание, бьшо ли при осуществлении ими зтих действий "явное 

нарушение" закона. 

Понятие "явное нарушение" закон не раскрьшает. Оно ис

следуется наукой трудового права и судебной практикой. ВЬІсказан

ньІе в литературе мнения противоречивЬІ. Одни авторьІ пьпаются 

раскрьпь суть зтого понятия с суб-ьективной точки зрения, т.е. кла

дут в его основу степень винь1 должноетного лица, хотя данная от

ветственность настуrІает как при умьrшленном, так и при небрежном 

нарушении закона. Другие полагают, что явное нарушение относит-
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ся к обоективнЬІм категориям. Так, М .И. Бару считает, что под 

"явньrм нарушением" закона имеется в виду очевидность его нару

шения для того, кто нарушает, и делает заключение, что в основном 

судЬІ устанавливают вину должноетного лица в незаканном перево

де или увольнении, а вопрос о том, "явно" ли нарушен закон, иногда 

судом даже не обсуждается. :И такую позицию судов он признает 
принципиально правильной (1, с. 140). П. Станиеский и Е. Харито

нов считают, что "явное нарушение" закона - З'fО вЬІсокая степень 

противоправности действий (6, с. 71), Г.С. Гончарова утверждает, что 
истина заключается не в противопоставлении обоективного момента 

субьективному, а в соецинении :пих злементов. Наличие виньr -
общее условие наступлення любой ответственности. Все же нельзя 

возлагать материальвую ответственность на должностньrх лиц при 

установлении лишь их виньr и требовать от них профессиональньrх 

знаний в области права. При вьrработке понятия "явное нарушение"; 

представляется, нужно исходить из следующего. Во-первЬІх, нару

шения за.кона сами по себе должнЬІ бьrть не сомнительньrми, а бес

спорньrми. Зтот факт должен подтверждаться нормами, регулирую

щими возникшие ситуации. Если же по некоторьrм вопросам нет 

единства ни в теории, ни в судебной практике, нет устоявшихся, оп

равдавших себя правоположений, то при восстановлении судом ра

ботников на прежней работе нельзя возлагать на должностньrх лиц 

материальвую ответственность за причиненньrй ущерб. Во-вторьrх , 

следует учитьшать, что должностное лицо должно проявлять необ

ходимую осмотрительность и внимательность, уточнить содержание 

закона, обратиться к юридической службе, проконсультироваться с 

квалифицированнЬІм спецналиетом о законности предполагаемьrх 

действий и т.д. (2, с. 151). 
Такая материальная ответственность может бьпь возложена 

судом только на то должностное лицо, которое издало приказ об 

увольнении либо переводе в пределах своей компетенции, но с яв

ньrм нарушением закона. Нельзя возлагать зту ответственность на 

главнЬІх специалистов, которьrе подготавливали материальІ к прика

зам об увольнении либо переводе, так как они не пользуются правом 

прие..ма и увольнения. Нельзя также привлекать к материальной от

ветственности председателей и членов профсоюзного комитета , 

давших предварительное согласие на увольнение работника, по

скольку в законе субоектамИ такой ответственноr.:ти .указаньr лишь 

должностнЬІе лица, виновнЬІе в незаканном увольнении, а ведь 

увольнение производится не тем лицом, кто готавил материал, не 

членами и председателем профсоюзного комитета, а должностньrм 
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лицом, как правило, руководителем предприятия, учреждения или 

организации. Явньrм нарушением закона признавалось увольвение 

по инициативе собственника беременнЬІх женщин, женщин, имею

щих детей в возрасте до 3-х лет (кроме случаев полной ликвидации 

предприятия, учреждения, организации), но с обязательнЬІм ірудо

устройством, а также работников моложе 18-ти лет без согласия 

районной (городской) комиссии по делам несовершеннолетних (ст. 

198 КЗоТ Украиньr). Явньrм нарушением закона является и перевод 
работника на другую постоянную работу без его согласия. 

Судебной практикой "явнЬІми" нарушениями закона при

знаютел различнЬІе противоправньrе действия должностньrх лиц. Но 

городские (районньrе) судьr не ограничиваются зтим и признают при 

конкретньrх обстоятельствах также и другие нарушения закона. В 

постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 26 апреля 1984 
г. (с последующими изменениями бьrл приведен примерньrй пере

чень случаев явного нарушения закона, которьrй также не являлся 

исчерпьrвающим. Явньrм нарушением закона судебная практика 

признает нарушения трудовьrх прав работника в связи с его крити

ческими вЬІступлениями. Имущественньrй вред, причиненньrй ра

ботнику в результате деяний, совершеннЬІх должностньrм лицом в 

целях преследования за критику, поддежит возмещению. 

По мнению С.А. Иванова, явньrм нарушением закона нужно 

считать перевод квалифицированньrх работников на неквалифици

рованньrе работьr (3, с. 307-364). · 
С учетом преддожений ученЬІх в судебной практике оце

ночное понятие "явное нарушение" трудового законодательства по~ 

степенна превратилось в смешанное, оценочно-численное; т.е. nри~ 

нимается во внимание не только существо нарушения, но и количе

ство таких нарушений. Следует присоединиться к мнению · А.И. 
Зкимова, о том, чтобЬІ впредь, где зто возможно, оценочнЬІе поня

тия должнЬІ бьпь замененьr оценочно-численньrми (8, с. 119). 
Реализация на практике оценочнЬІх понятий требует от пра

воприменительньrх органов вьrсокой квалификации, знання законо

дательства, соответствующего уровня правовой культурьІ. Наличие 

в законодательстве примерного перечия нарушений закона облегча

ет пользование оценочньrми понятиями. Следует согласиться с 

М.И. Бару в том, что установление полного перечия случаев, подпа

даюших под то или иное оценочное понятие, а при невозможности 

исчерпать все случаи - разработка примерного перечня, будет слу

жить гарантней правильного применения оценочньrх понятий, по

скольку при нал·мчии даже примерного перечия правоприменяющие 
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органьr действуют более уверенно, ослабляя действие субьективного 

усмотрения (7, с. 105). Вместо с тем наличие примерного перечия 
случаев явного нарушения закона вовсе не освобождает законодате

ля от необходимости вьrработки научного понятия "явное наруше

ние" закона. Основньrе признаки зтого понятия должньr бьпь закре

пленьr в законе, ибо правовЬІе понятия - зто результатьr познания 

путем проникновения в глубь явлення, в его сущность, зто сгустки 

знаний человека о государственно-правовьІх явленнях обществен
ной жизни. Вьrработка научно обоснованньrх правовьrх понятий

одна из главньrх задач юридической науки. По нашему мнению, не

обходимо в ст. 109 ГПК Украиньr исключить понятие "явное", а в 
ст. 237 КЗоТ Украиньr заменить слова "Суд возлагает . .. " на "Суд 
обязан возложить ... " 

Если же должноетнос лицо одновременно или в разное вре

мя перевело или уволило несколько работников, то материальная 

ответственность должноетного лица определяется по каждому слу

чаю незаконного увольнення или перевода. 

Изучение н анализ применения п. 8 ст. 134 КЗоТ УкраинЬІ 
свидетельствует о том, что в судебной прак;гике возникают новме 
вопросЬ!. Так, некоторЬІм судам неясно, распространяется ли зтот 

вид полной материальной ответственности на случаи, когда ущерб 

бьш причинен предприятию; учреждению или организации вьшла

той денежньrх средств за дни вьrнужденного прогула, но не в связи с 

незаконньrм увольненнем или переводом, а с задержкой расчета или 

вьщачей трудовой книжки, а также отказом заключить трудовой до

говор: а) с работниками, приглашенньrми на работу из других пред

приятий, организаций или учреждений; б) молодьrми специалиста

ми, которьrе закончили вьІСшее учебное заведение и в установлен

ном порядке направленьr на работу на данное предприятие, в учреж

дение или организацию; в) беременньrми женщинами; г) женщина

ми, имеющими детей в возрасте до 3-х лет или ребенка-инвалида; д) 

одинокими матерями при наличии ребенка до 14 лет; е) вЬІборньrми 
работниками по истечении срока их полномочий; ж) работниками, 

которьrм предоставлено право возвратного приема на работу; з) дру

гими лицами, с которьrми собственник или уполномоченнЬІй им ор

ган в соответствии с действующим законодательством обязан за

ключить трудовой договор. Пункт 8 ст. 134 КЗоТ УкраиньІ четко 
определяет условия, при которьrх допускается возложение полной 

материальной ответственности на должностньrх лиц, виновньtх в не

законном увольнении или переводе на другую работу. Других осно

ваний для наступления такой ответственности указаиная норма не 
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содержит, позтому в приведеннЬІх случаях она не применяется. 

Судебная практика складьшается таким образом, что долж

ностньІх лиц привлекают к материальной ответственности и за за

держку трудовой книжки, и за неправильную формулировку причин 

увольнения. Вряд ли с такой практикой можно согласиться. 

До настоящего времени при рассмотрении дел о восстанов

лении на работе нет единого подхода к решению вопроса о возло

жении материальной ответственности на руководителей предпри

ятий, учреждений или организаций, подписавших приказ об уволь

нении или переводе с нарушением закона, но ко времени рассмотре

ния дела прекративших трудовьІе отношения с предприятием, учре

ждением или организацией, либо работающих, но на другой, не на 

руководящей должности, или уже находящихся на пенсии. Одни су

дьІ возлагают на :пих лиц материальную ответственность, другие 

считают, что, поскольку они утратили трудовЬІе отношения с пред

приятием, учреждением или организацией, то характер трудовьІх 
отношений изменился и на них не может бьпь возложена такая от

ветственность. Такую судебную практику следует признать незакон

ной. Надо учитьІвать, что закон не дает права оснобождать должно

стное лицо в зтих случаях от материальной ответственности, ибо 

при подписании прикюа об увольнении или переводе оно действо

вало в пределах своих полномочий, нарушило закон, в связи с чем и 

должно нести полную материальную ответственность согласно п. 8 
ст. 134 КЗоТ УкраиньІ. 

Согласно ст. 109 ГПК УкраиньІ по делам о восстановлении 
на работу незаконно уволенньІх или переведеннЬІх работников суд 

. может привлечь к участию в деле в качестве третьего лица на сторо- · 
не ответчика должностное лицо, по распоряжению которого бьІЛО , 
произведено увольнение или перевод. Зто обусловлено, как пред

ставляется, двумя причинами: необходимостью возмещения собст

венником или уполномоченнь1м им органом вьшлачиваемЬІх неза

конно уволеннЬІм денежнЬІх сумм и пресечением и предотвращени

ем в будущем таких случаев нарушения трудового законодательства. 

Такое привлечение должноетного лица к участию в деле не лишает 

его права одновременно ВЬІступать по делу и в качестве представи

теля ответчика. 

Участвуя в деле о восстановлении на работе, должноетнос 

лицо в силу своего процессуального положения вnраве: а) возражать 

против иска работника к предприятию, учреждению или организа

ции, а также против требования к нему самому о возмещении мате-
• риального ущерба; б) ссьшаться на обстоятельства, свидетельствую-
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щие о законности расторження трудового договора с работником 

или изменения условий зтого договора; в) указьІВать на отсутствие 

признаков явного нарушения закона при юдании приказа об уволь

нении или переводе; г) утверждать, что для него нарушение закона, 

если оно и имело место nри увольвении или переводе работника, не 

бьшо явнь1м и что при всей внимательности и осмотрительности оно 

в данном случае не имело возможности осознавать незаконность из

данного им приказа. В подтверждение зтих возражений и доводов 

должноетвое лицо вправе представлять соответствующие доказа

тельства или просить суд об их истребовании. При неявке должно

стного лица на заседание суда без унажительной причиньr, суд мо

жет рассмотреть дело в его отсутствии . 

Установив, что работник бьщ уволе~ без законного основа

ния или с нарушением установленного порядка, суд вьrносит реше

ние о восстановлении его на прежней работе и вьrплате незаконно 

уволенному работвику среднего заработка за все время вьrнужден

ного прогула со дня увольнения, взьrскав зту сумму материального 

ущерба с должноетного лица, виновного в незаканном увольвении 

или переводе на другую работу. 
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О.М. Ярошенко 

ДИСЦИПЛІНА ПРАЦІ 

1 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇЇ ПОРУШЕННЯ 

Поведінка людини має два різновиди - соціально корисна і 

соціально шкідлива. У зв'язку з цим і відповідальність розглядається 

в двох аспектах - позитивному і негативному (проспективному і 

ретроспективному). У першому відповідальність характеризує пози
тивне ставлення особи до вчинків, які вона має здійснити. У дру-
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гому випадку вQна ретроспективна, тобто відповідальність за вже 

скоєне. Вона пов'язана не тільки з усвідомленням ії особою, але і з 

зовнішнім впливом з боку суспільства, держави. До відповідальності 

за ріlні,правопорушення громадян можуть притягати державні орга

ни влади, органи місцевого самоврядування, правоохоронні органи. 

За невиконання або неналежне вИконання трудових обов'язків до 

відповідальності можуть притягати керівники підприємств, установ, 

організацій незалежно від форм власності. 

Отже, відповідальність (у широкому, соціальному плані) є 

суспільними відносинами між суб'єктом і державою, різними інстис 

туціями суспільства (3, с. 416). Завдяки їй у суспільстві і забезпечує~ 

ться орган!зованість і порядок. Відповідальність може бути юридич~ 

ною, моральною та іншою. 

Серед видів нега:гивної (ретроспективної) відповідальності 

особливе місце посідає юридична відповідальність як один із найва

жливіших різновидів соціально шкідливої відповідальності. 

в юридичній науЦі види юридичної відповідальності квалі
фікуються за різними підставами: за органами, які притягують до 

відповідальності; за характером вживання санкцій; за функціями від

повідальності тощо. Найбільше поширення одержав поділ юридич

ної відповідальності за галузевою ознакою. За цією підставою розрі

зняють кримінальну, цивільно-правову, адміністративну, дисциплі

нарну і матеріальну відnовідальність. Кожний з цих видів має спе

цифічну підставу (вид правопорушення), особливий порядок притя

гнення до відповідальності, специфічні заходи примусу (3, с. 418). 
Відповідальність за трудовим правом - один з видів юри

дичної відповідальності. Вона являє собою обов'язок працівника або 

роботодавця відповідати за скоєне ним трудове правопорушення. 

Для цього виду відповідальності, як і для будь-якого іншого, харак

терні специфічні суб'єкти; специфічний зміст і власні підстави. Під

ставою відповідальності за трудовим правом виступає трудове пра

вопорушення. Трудове правопорушенНя - це· родове поняття, яке 
об'єднує такі видові, як дисциплінарний проступок, скоєний праців

ником, правопоруШення, яким працівник завдає шкоду майну під

приємства або, навпаки, яким підприємством завдається шкода пра

цівникові. 

Ст(lття 152 КЗпП України встановлює норму, згідно з якою 
. власник або уповноважений ним орган мають право замість накла
дення дисциплінарного стягнення передати питання про порушення . 
працівником трудов@Ї дисципліни на розгляд трудового колективу 

або його органу. Отже, за вчинене трудове правопорушення можли-
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ва і громадська відповідальність. А значить, існує можливість вод

нораз притяrги працівника і до кримінальної, і до адміністративної, 

дисциплінарної, матеріальної і громадської відповідальності. Навряд 

чи можна визнати доцільним одночасне застосування таких заходів 

впливу. Законодавщо, на наш погляд, необхідно внести зміни в 

КЗпП України, якими треба зазначити, що за одне трудове правопо

рушення можливий тільки один вид відповідальності. 

Не слід забувати, що трудова дисципліна може бути 

об'єктом різних правопорушень. Це не означає, що об'єкт усіх цих 

правопорушень однаковий. З теорії права і законотворчій діяльності 

найбільш складною є проблема розмежування дисциплінарних про

ступків і адміністративщ1х правопорушень та злочинів. Вважаю, що 

під поняттям "дисциплінарний проступок" працівника слід розуміти 

винне, протиправне діяння або бездіяльність праціі!ника, яке пору
шує внутрішній трудовий розпорядок підприємства, установи, орга

нізації і яке держава не оцінює як злочин або адміністративне пра

вопорушення. При розмежуванні дисциплінарних проступків, адмі

ністративних правопорушень і злочинів необхідно враховувати ха

рактер, мотиви, спосіб скоєння, ступінь тяжкості наслідків та інш і 

обставини. Дисциплінарна відповідальність-- це обов'язок праців

ника відповісти перед власником або уповноваженим ним органом 

за скоєне ним дисциплінарне правопорушення (проступок) і зазнати 

тих заходів впливу, які вказані як дисциплінарні санкції трудового 

законодавства. 

Широкому розумінню дисципліни як об'єкта багатьох пра

вопорушень (від трудового правопорушення до злочину) сприяє і 

редакція Типових правил внутрішнього трудового розпорядку від 20 
липня 1984 р. Пункт 24 цих Правил вказує, що порушення трудової 
дисципліни, тобто невиконання або виконання на неналежному рівні 

з вини працівника покладених на нього трудових обов'язків, тягне за 

собою застосування заходів . дисциплінарного або громадського 

впливу, а також застосування інших заходів, передбачених чинним 

законодавством ( 4, с. І 0). 
Кримінальний кодекс України містить низку статей, які пе

редбачають кримінальну відповідальність за злочини в сфері трудо

вої діяльності. Так, ст. 7 злочином визнається передбачене кримі
нальним законом суспільно небезпечне діяння (дія або бездіяль

ність), що посягає на суспільний лад України, його політичну й еко

номічну системи, власність, особу, політичні, трудові, майнові та 

інші права і свободи громадян, а так само інше передбачене кримі

нальним законом суспільно небезпечне діяння, яке посягає на пра-
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вопорядок. Це посадові злочини (ст. 165-167 та ін.) , злочини проти 

державної і колективної власності (ст. 81-83 та ін.), порушення зако
нодавства про працю (ст. 133), порушення правил охорони праці 
(ст. 135) та деякі інші. 

Деякі порушення трудової дисципліни, трудових обов'язків 

тягнуть адміністративн-у відповідальність. Якщо наслідки порушен

ня трудової дисципліни за своїм характером утворюють адміністра

тивні nравопорушення, застосовують адміністративно-правові санк~. 

ції. Стаття 9 Кодексу України про адміністративні правопорушення 

адміністративним правоnорушенням (проступком) визнає протипра

вну, винну (умисну або необережну) дію або бездіяльність, яка зазі

хає на державний або громадський порядок, власність, права і сво

боди громадян, на визначений порядок управління , за яке законо

давство передбачає адміністративну відповідальність . Порушення 

законодавства про працю і правил охорони праці (ст. 41), порушен
ня санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідеміологічних правил і 

норм (ст. 42), дрібне розкрадання державного або громадського 
майна (ст. 51) та деякі інші тягнуть за собою адміністративно

правову відповідальність. 

/ Якщо використати класифікацію санкцій за способ~щ охо

рони правопорядку, яка поділяє їх на карні і правоохоронні, то в 

трудовому праві ми побачимо не тільки дисциnлінарний проступок, 

а й матеріальне правопорушення . Отже, дисциплінарний проступок 

може тягнути за собою кримінальну, цивільно-правову, адміністра

тивну, дисциnлінарну, матеріальну і громадську відповідальність. 

Дисциплінарний простуnок може бути підставою для притя

гнення до матеріальної відповідальності, якщо в результаті нього 

підприємству, установі, організації завдана пряма шкода (ст. 130 
КЗпП України). Вона поділяється на матеріальну відповідальність 

працівника перед підприємством і відповідальність підприємства за 

шкоду, завдану працівникові. Матеріальна відповідальність праців

ників - це обов'язок кожного з них відповідати перед власником 

або уповноваженим ним органом за скоєне майнове правопорушен

ня і відшкодувати заподіяну шкоду у визначеному законодавством 

розмірі. 

Трудове законодавство (ст . 173 КЗпП України) вказує, що 
власник або уповноважений ним орган несуть матеріальну відпові

дальність за шкоду, заподіяну працівникам каліцтвом або іншим 

ушкодженням здоров'я, пов'язаним з виконанням ними трудових 

обов ' язків. Законом У країни від 15 гру дня 1993 р. Кодекс законів 

про пращо України б"уло ·доповнено ст . 173 1
- "ВідшкоДування вла-
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сником або уповноваженим ним органом моральної шкоди" (2, 
ст. 10). У ній вказується, що власник або уповноважений ним орган 
відшкодовує моральну шкоду, якщо небезпечні або шкідливі умови 

праці призвели потерпілого до мораЛьної втратИ, порушили його 

нормальні життєві зв'язkи і вимагають від нього додаткових зусил ь 
для організації свого життя . 

Моральна шкода завдається працівникові також у випадку 

незаконного звільнення, незаконного переводу nрацівника на іншу 

роботу . Тому реальне життя свідчить про необхідність доповнення 

ст. 173 1 КЗnП України правовою нормою, якою слід передбачити, 
що власник або уповноважений ним орган має відшкодувати завдану 

ним моральну шкоду і при незаконному звільненні працівника, а та

кож при незаконному nереводі працівника на іншу роботу. 

Список літератури: І. Общая теория права: Учебник!Под ред 
АС. Пиголина.- М.: Изд-во НГГУ им. Н.З. Баумана, 1996. 2. Про внесення змін та 
доnовнень у КЗnП України від 15 грудня \993 р.І/Відом . Верхов. Ради України . -
1994. - N2 3. - Ст. І О. З. Теория государства и права: УчебникіПод ред. В.М. Корель
ского и В.Д. Перевалова. - М.: Изд. груnпа ИНФРА Норм а, 1997. 4. Тиnовьrе прави 

ла BHYll-'eннero трудового распорядка/!Бюл . Гос. комитета СССР по труду и соц . во

nросам. - 1984. - N~ \І. 

Л.Л. Чаусова 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗКОЛОГО-ПРАВОВЬІХ 

ПРИНЦИПОВ 

Принципьх зкологического права либо определяются зако

нодательством, или же вьІводятся из его содержания. Принят ряд за

конов, подзаконнЬІх нормативньтх актов, правовь1х предписаний, ко

торьrе образуют должную юридическую основу зкологических от

ношений. В отличие от других отраслей права, зкологическое право 

и законодательство, а также принципЬІ зтой отрасли nрава облада

ют определенной стабильностью. Зто не означает, что они находят

ся в статичности, хотя природнЬІе обьектьх менее изменчивЬІ, чем , 

напрИмер, зкономические отношения. Однако зкологические отно

шения тесньrм образом связаньr с зкономическими, социальньтми 11 

другими общественньrми отношениями, которьхе регулируются со

ответствующими отраелями права, что , несомненно, ведет к опреде

ленньrм изменениям и зкологического законодательства . Следова

тельно, зколого-правовая наука должна вьтявлять новьrе прющипь1 
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зкологического права, представлять обоснавания зтих принципов, 

обнаруживать трансформирование действующих принципов в новь1е 

принципьr и т.д. 

Позтому здесь важно определить формь1 вЬІявления, обос

навания новьІх принциnов, а также определеннь1е nреобразования 

имеющихся принципов зкологического права. ПредлагаемьІй пере

чень примернь1х форм, в основе которь1х лежат обстоятельства обь

ективного и субьективного порядка, не является исчерпьшающим, 

позтому он может бьпь расширен. Представляется, что обозначен- . 

ньrе формьІ совершенствования зколого-правовЬІх принципов по

служат методологической и практической основой для соответст

вующих органов управления, исследователей и других лиц. 

І. Важной формой совершенствования рассматриваемЬІх 

принципов является постоянное изучение и анализ нового зкологи

ческого законодательства, принимаемого для регулирования опре

деленнЬІх зкологических отношений с целью вьrявления новьІх 

принципов, которЬІе четко не отраженьІ в действующем законода

тельстве. Здесь могут бьпь разнЬІе вариантЬІ: либо возникает необ

ходимость в формировании новьІх принципов (принципа) или же 

слияние (обьединение) новьІх предписаний с действующими в целях 

расширения сушествуюшего принципа. Посредством зтой формьІ 

исследователями научнь1х учреждений, отдельньrми лицами. изуча

ются и анализируются принятьrе компетентньІми органами законЬ! и 

подзаконньrе нормативнЬІе акть1 по вопросам зкологии. 

2. Специфической формой _является осуществление науч

ного анализа зколого-правовой литературьІ (монографий, учебни

ков, учебнь1х пособий, научньІх статей, диссертаций и т.д.) по во

просам формирования принципов зкологического права. На основе 

всестороннего изучения возможно вЬІявление новьІх принципов. Ис

следование указаиной литературьІ может стать предпосьшкой для 

практического подхода вьІсказаннЬІх в зтой литературе положений. 

В отличие от первой формьІ, здесь провадится научиьІй анализ (в 

широком смь1сле слова) зколого-правовой литературьІ, в котором 

исследсватели вь1сказьшают свои соображения по вопросам прин

ципов. К сожалению, монографических исследований, диссертаций . 
. по вопросам принципов зкологического права нет, что следует рас
сматривать как пробел в зколого-правовой науке. НаучнЬІе исследо

вания сводятся главнь1м образом к анал.изу опубликованньrх ста:rей, 
тезисов, к перечислению nринципов в учебной ,литературе, ~Т() f!е{ІЬ-

зя признать нормальньІм явлением. " 
3. ВьІявлен~:~е и определение на основе зкологического за 
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канадательства подотраслевьrх принципов, являющихся частью зко

логического права. Система права включает в себя не только подот

расли права, но и правовьrе институтьr ( сложньrе, простьrе, субин
ститутЬІ). В теории права считается общепризнанньrм, что они так 

же имеют свои принципьт, которьrе служат для достижения опти-

' V мального правового регулирования соответствующеи группЬІ :жоло-

гических отношений. 

4. Принятие соответствующих нормативньrх актов, в основе 
которьrх должньт бьпь определенньте обобщенньrе положения новьrх 

зколого-правовЬІХ nринципов, обусловленньrх обьективнЬІми зколо

гическими изменениями в окружающей природной среде, например, 

появление атомной знергетики, охрана озонового слоя, небрежное 

обращение с радиоактивньrми отходами и др. Сейчас уже доказано и 

подтверждено международньІми документами, что охрана озонового 

слоя является мировой общественной проблемой, позтому ни одно 

государство не может бьпь безразлично к зтому сnецифическому 

природному явлению, которое хотя и входит в состав атмосферного 

воздуха, но имеет специфические черть1, что должно учитьшаться 

зкологическим законодательством. Приобрел актуальность и вопрос 

об обращении с радиоактивньrми отходами, поскольку они пред

ставляют опаснасть не только для жизни и здоровья людей, но и для 

окружающей природной средьІ. 

5. Сучетом достижений НТП, как в мировам масштабе, так 
и в отдельнЬІх государствах, для развития и совершенствования зко

лого-правовьrх принципов необходимой формой 'является обеспече

ние ядерной безопасности как составной части зкологической безо

пасности. Бьrл принят ряд нормативнь1х актов в Украине и на меж

дународном уровне. Возникла проблема урегулирования человече

ской деятельности, которая оказьшает влияние на погоду и климат, 

что отражено в ст. І 8 Закона об охране атмосферного воздуха 
(І; І 992. - NQ 50. - Ст. 678). В последние rодьт наметилась тенденция 
в деятельности отдельньrх предприятий, направленной на искусст

веиное изменение состояния атмосферьr и атмосферньrх явлений в 

хозяйственньrх целях, что допустимо, но только с разрешения ком

петентнЬІх природоохранительньrх организаций и местнь1х органов 

самоуправления. Специалистамн доказано, что существуют зколо

гически опаснь1е об-ьектьr, использование которJ:>ІХ может вредно 

влиять на о кружаюшую природвую среду (ст. 66 Закона об охране 
окружающей природной средьт). Перечень их определен Постанов

лением Кабмина Украиньrот27 июля 1995г. (4; 1995.-N2 10.- Ст. 252). 
6. На совершенствование зколого-правовьrх принципов оп-

148 



ределенное воздействие оказьшает · практика применения действую

щего законодательства природоохранительньrми, судебньІМи и иньr

ми органами. В процессе практической Деятельности названньrх ор

ганов наиболее рельефно _ обнаруживается определеиная недаработ

ка некоторьІх правовьrх пред,писаний, что является предпосьшкой 

для соответствующего совершенствования законодательства, а сле

довательно и рассматриваемьrх принципов (отраслевЬІх, подотрас

левьrх, правоинститутских и т.д.) . Особое значение имеет судебная 

практика. При рассмотрении судебньrх дел обнаруживаются пробе

льr , а иногда и несовершенство, несогласованность правовьrх пред

писаний, размещенньrх в разньrх нормативньrх актах по одним и тем 

же вопросам, что создает трудности в применении норм nрава и в 

соблюдении на практике соответствующих правовьrх принципов. 

Позтому вьrшестоящие судебньrе орrаньr в обобщенном виде дают 

нижестоящим судам соответствующие разьяснения о единообраз

ном понимании правовьrх предписаний и их оптимальном примене

нии. В частности, имеются разьяснения Президиума Вьrсшего ар

битражного суда УкраиньІ "О некоторьІх вопросах практики разре

шения споров, связанньrх с применением Закона УкраинЬІ "Об охра

не окружающей природной средЬІ" от 23 июня 1995 г. (2, с. 80-83), 
Постановление Пленума Верховного Суда УкраиньІ "О практике 

применения судами земельного законодательства nри рассмотрении 

гражданеких дел" (3, 118-123) от 25 декабря 1996 г . В них содер

жится толкование соответствующих норм материального и процес

суального права по определеННІJІМ воnросам, которь1е не нашли 

полного отражения в :жологическом законодательстве. Например, в 

ст. 51 Земельного кодекса УкраинЬІ предусмотрено, что в случае от
каза компетентньІх органов исполнительной власти в предоставле

нии земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства спор является основанием для отвода участка в ватуре (на 

местности), вьщачи документа, удостоверяющего rrpaвo собственно

сти или право прльзования землей, а также заключение договора на 

аренду. В резолютивной части решения должно бь1ть указано место 

расположения участка, его размер и границьr. Как видим, Пленум 

расширил смьrсл ст. 51 Земельного кодекса УкраиньІ, в которой не. 

указано, что должно содержаться в резолютивной части решения 

суда. Вместе с тем некоторьrе его разьяснения нельзя считать ис

черпьшающими. Так, в п. 13 Постановления указано, что в случае 
ущерба, причиненного нарушением земельного законодательства, 

он возмещает в соответствии с требованиями, содержащимися в 

ст. l l б , 1 І 7 Земельного кодекса УкраиньІ. Ратьяснение правильное, 
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однако ссьшка еще и на ст. 203, 440, 441 ГК УкраиньІ не имеет 
смь1с.Ла, поскольку ст. 203 ГК УкраинЬІ, к примеру, определяет об
щее понятие убьпков, что не подходит в :ном случае к земельнь1м 

правооrношениям, так как имеется специальнь1й порядок определе

ния и возмешения уб~пков собственникам земли и землепользова

телям, утвержденнЬІй Постановлением Кабмина УкраиньІ от 19 ап
ре~я 1993 г. (4; 1993.- .N2 10.- Ст. 193), где установлен сіlМ порядок 
подсчета убьпков в :пих случаях. Таким образом, в совокупности 

ст. 116, 117 Земельного кодекса и данного Порядка можно решить 
спор, не прибегая к нормам гражданского права. Следует иметь в 

виду, что нормЬІ гражданского права к ~колого-правовь1м спорам 

должнЬІ применяться только в тех случаях, когда зкологическое за

конодательство не решает определеннЬІх в.опросов; здесь граждан

ское законодательство применяется дополнительно (субсидиарно). 

Призтом в ст . 88 Земельного кодекса УкраиньІ закреплено принц_и
пиальное положение, согласно которому убьпки возмещаются в 

полном обьеме, т.е . как установлено, учитьшаются все фактически 

произведеннЬІе расходьІ , а также неполученньrе доходь!. Иньrми 

словами, здесь наличествует полное совпадение правовь1х предпи

саний со ст. 203, 440 ГК, позтому и нет необходимости в примене

нии многочисленньrх норм права, из которь1х некоторЬІе не несут 

никакой практической нагрузки. К тому же предписання Граждан

ского кодекса рассчитанЬІ на правовое регулирование имуществен

ньІх отношений. ПравовЬІе же предписання зкологического законо

дательства рассчитаньr на зкологические отношения (земельнЬІе от

ношения являются разиовидностью :жологических отношений). 

В итоге можно сказать, что разьяснения вЬІшестоящих су

дебньrх органов по применению материального и процессуального 

законодательства полезньr; но они должнЬІ бьпь вьrсококвалифици

рованнЬІми. 

7. Особой формой совершенствования. принципов зколоrи

ческого права УкраинЬІ является учет международно-правовЬІх зко

логических предписаний. Зто обусловлена тем, что некоторЬІе при

роднЬІе обьектьr имеют международную значимость (атмосферньІ й 

воздух, мировой океан, космос, климат и др.) . При зтом междуна

роднЬІе зколого-правовьrе предписання больше соответствуют ми

ровьІМ зколоrическим требованиям. Позтому каждое государство с 

учетом своих возможностей должно реализовьrвать международнЬІе 

зколого-правовьrе предписания, что составляет самостоятельньrй 

принцИп, поскольку зти предписания, как правило, формулируются 
несколько по-иному, чемпредписання каждого государства. Основ-
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ньrе положения соотношения международньrх зколого-правовьrх 

норм и зколого-правовьrх норм в У·краине изложенЬІ в ст. 9 Консти
туции Украиньr, а также в Законе УкраиньІ о международньІх дого

ворах. 

Список литературьІ: І. Ведомости Верховного Совета УкраИНЬІ. 
2. Законодательство УкраиньІ об охране окружающей средь1 и зкологической безо

паснuсти: Сб. документов. - Харьков: Ассоциация юристов, 1996. З. Земельное зако
нодательство УкраиньІ. -Харьков: Ксилон, 1996. 4. СП УкраиньІ. 

КН. Ткаченко 

ОБЬЕКТЬІ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕЧЕБНО

РЕКРЕАЦИОННЬІМ ФОНДОМ 

Обеспечение зффективного использования и охранЬІ лечеб

но-рекреационного фонда возможно то.f'ько при детальном право

вом урегулировании всей совокутіности вопросов, касающихся ре
жима использования его территорий. Оно не может бьпь осуществ

лено без всестороннего исследования и анализа вопроса о прав~ 

пользования данньrм фондом. Под лечебно-рекреационньrм фондом 

следует понимать совокупность природньrх территорий , комплексов 

и отдельнЬІх природньrх обьектов, обладающих природньrми лечеб

ньrми (медико-биологическими) и рекреационнь1ми факторами, 

представляюших особую лечебно-оздоровительную, рекреацион

ную, познавательную, научную, зстетическую и природоохранную 

ценность, вьщеленньrх с целью обеспечения их над11ежащей охраньr 

и зффективного использования. 

Для вЬJяснения вопроса о понятии права rюльзования зтим 

фондом целесообразно рассмотреть вопрос о его обьектах. Необхо
димо отметить, что в действующем зкологическом законодательстве 

непосредственно определение обьектов права природопользования 

отсутствует. Компенсируют зтот · пробел монографические исследо

вания, учебньrе издания, в которЬІх раскрьrвается понятие обьектов 

права прИ:родопользования (1, с. 67, 68; 3, с. 103-105). · 
Каждь1й из обьектов лечебно-рекреационного фонда обла

дает своими особенностями и имеет собственньrй ,правовой режим, 

содержание которого определяется естественно-лечебньrми, восста

новительньІми и инь1ми свойствами. 

По.ч, обьектами права пользования лечебно~рекреационньrм 

фондом следует понимать конкретнь1е, индивидуально определен-
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нЬІе природньrе об'ЬеКТЬІ, их части или совокупности природньrх 

обоектов, которЬІе обладают устойчивьши лечебно-рекреационньrми 

свойствами, существуют без участия человека или с определеннЬІм 

его участием, по поводу котQрЬІх законом предусматриваются . суб'Ь

ективньrе права и устанавливаются юридические обязанности, а 

также особьrй правовой режим их использования и охраньr . 

В зтом определении содержатся те специфические особен

ности, которьrе должнЬІ бьпь присуши природному об'Ьекту данной 

категории и которьrе определяют назначение зтих Ьбоектов - их 

использование в лечебно-оздоровительньrх и рекреационнЬІх целях. 

Лечебно-рекреационньrм обоектом может являться любой 

природньІй обьект (водоем, участок леса и т.д.), обладающий лечеб

но-рекреационньrми свойствами. Под указанньrми свойствами сле

дует понимать способиость природньrх обоектов оказьшать благо

тварное воздействие на организм человека (лечение, оздоровление , 

восстановление жизненнЬІх с_ил организма и т.д.) . -Зти свойства при

родньrх обьектов определяются наличием характерньrх для данной 

категории обоектов медико-биологических факторов, а именно: ле

чебньrх грязей, минеральньrх вод, месторождений природньrх газов 

или паров, имеющих лечебное значение, месторождений полезньrх 

ископаемьrх, отнесенньrх к категории лечебнЬІх (бишофит, нафта
лан, озокерит). Призтом указанньІе свойства должнЬІ бьпь устойчи

вьrми, т.е. сахранять свое состояние в течение длительного време.ни, 

сопротивляясь внешнему воздействию . 

Внешнее воздействие на лечебно-рекреационньrе об'Ьектьr 

может бьrть самьrм разнообразньrм -- от сезонньrх циклов года 

(зима, лето) до величиньr антропогенной наrрузки на единицу пло

щади, которьrе в результате способньr привести к изменению, ухуд

шению либо разрушенню зтих свойств, а следовательно, и к измене

нию целевого назначения самого природного об'Ьекта. 

Необходимо также отметить, что внешнее воздействие се

зонньrх циклов года на лечебно-рекреационньrе свойства в своем ес

тественном виде, как правило, не влечет за собой полного- уничто

жения данньrх свойств, однако способно привести к уменьшению 

зффективности И:х воздействия на жизненньrе сильr органюма в тот 

или иной период года (6, с. 37, 38). Размер предельно допустимой 
антропогенной нагрузки на единицу площади природного обьекта 

должен бьпь законодательно уреrулирован и стать основой норми

рования и стандартизации, применяемьІх в процессе использования 

и охраньr отдельньrх видов курортов и рекреационньrх зон. ПовЬІ

шенньrе антропогенньrе наrрузки нарушают естественньrе процессь1 
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восстановления лечебно-рекреационнь1х свойств и приводят к их 

разрушенmо. 

Вмешательство человека в естественнЬІе процессь1 допус

тимо только путем осуществления деятельности, направленной на 

обеспечение наиболее . ::~ффективного использования указаннь1х 

свойств. При зтом важно в зкологическом законодательстве закре

пить систему прав и обязанностей пользователей лечебно-

рекреационньІм фондом, определить порядок и возможнь1е предель1 

их осуществления. 

ОсобенностьЮ об-ьектов зтой категории является установ

ленньІй государством определеннь1й правовой режим их использо

вания и охранЬІ, которь1й предусмqтривает зонирование территории 

и образование округов санитарной и горно-санитарной охрань1 

( 4, ст. 112; 5, ст. 5798). 
Действующее законодательство не поДразделяет обьектЬІ 

права пользования лечебно-рекреационнЬІм фондом на видЬІ . Между 

тем необходимость такой классификации очевидна, поскольку по

зволит более четко определить правовой режим обьектов, закрепитІ> 

суб-ьективнь1е права и юридические обязанности пользователей, 

урегулироватІ> соответствующие видЬІ права полиования даннь1м 

фондом. 

Следует отметить, что в на~нЬІх исследованиях, посвящен

ньІх проблеме права рекреационного (природно--рекреационного) 

пользования среди его об-ьектов вьщеляются природно-рекреацион

нме комплексь1 и nриродно-рекреационнЬІе бргатства (2, с . 57). К 
первому виду автор относит зкологические системм, которьrе пред

ставляют собой совокупность тесно взаимосвязаннІ>ІХ и распреде

леннІ>ІХ в пространстве компонентов рекреационной средь1, обла

дающих вещественнь1ми, знергетическими и информационнмми 

свойствами восстанавливать и развивать живьrе силь1 организма. Ко 

второму - вся совокупность природно-рекреаци:онньІх ресурсов, 

воспроизведенньІх в деятельности всех злементов системЬІ при 

формировании рекреационной средь1. 

Представляется, что указаннЬІе поНятия дают слишком аб

страктную, общую характеристику самому предмету понятия и тре

буют введения целого ряда дополнительнЬІх определений, в частно

сти понятия рекреационной средьr, ее компонентов, а также содер

жания вещественнЬІх, знергетических и информационнЬІх свойств. 
Понятие прrtродно-рекреационньІх багатств значительно усложняет 

возможность определения их правового режима и обеспечения над-
~ . 

лежащеи охраньr. 
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Целесообразно проводить классификацию лечебно-

рекреационнЬІх об-ьектов по нескольким критериям: количественно

му признаку, целевому назначению и территориальному признаку. 

По количествеІ:!ному признаку об-ьектьr могут бьпь разделе

НЬ! на индивидуально определеннЬІе и комплексньrе. Среди ком

плекснЬІх природнЬІх об-ьектов возможно вьщелить лечебно-рекреа

ционньrе КОМПЛеКСЬІ И ландшафтЬІ. К первому ВИду принадлеЖИТ СО
ВОКУПНОСТЬ взаимосвязаннЬІх между собой природнЬІх об-ьектов, об

ладающих несколькими различньІМи медико-биолегическими фак

торами, обособленная с целью обеспечения их зффективного ис

пользования и охранЬІ. Под вторьrм видом понимается совокупность 

природно-территориальньrх систем, состояших из взаимодействую

щих лечебно-рекреационнЬІх природньrх и антропогенньrх компо

нентов и комплексов, отличающихся своей уникальностью. 

По целевому назначению лечебно-рекреацИонньrе об-ьектьr 
возможно подразделить на два вида: лечебньrе и оздоровительно

рекреационнЬІе. При зтом следует учитьrвать, что лечебньrе природ

нЬІе об-ьектьr осуществляют в качестве дополнительной и оздорови

тельно-рекреационную функцию. 

По территориальному .. признаку об-ьектьr лечебно-

рекреационного фонда разделяются на три категории. Зто природ

нЬІе об-ьектЬІ: а) расположеннЬІе на территории лечебнЬІх и оздоро

вительно-рекреационньrх зон; б) входящие в состав иньrх особо ох

раняемьrх природньrх территорий (заповедников, заказников, наuио

нальньrх парков и т.д.); в) находящиеся за пределами особо охра

няемьrх природньІх территорий . 

Необходимо подчеркнуть, что правовой режим по каждой 

категории лечебно-рекреационньrх об-ьектов устанавливается раз

личньІми нормативнь1ми актами. 

Таким образом, наиболее зффективное использование оздо

ровительньІх потенциалов лечебно-рекреационного фонда и его 

надлежащую охрану возможно обеспечить лишь в том случае, если 

правовое регулирование указанньІх территорий будет основано на 

принuнпе сочетания индивидуальньrх особенностей природнЬІх обь

ектов.и их взаимозависимости в зкологической системе. 

Список литературьІ: І. Земельное nраво: Учебник/Под ред. Крас
нова Н .И.- М.: Юрид. лит., 1981. - 464 с. 2. Имашев С.М. Право рекреациоююго 
nриродоnользования (некоторь1е асnектьr теории): Дис.. канд. юрид. наук, Ал ма

Ата, 1991.- 178 с. 3. Петров 8.8. Зкологическое nраво России: Учебник. - · м.: БЕК. 

1995. - 557 с. 4. Положение о курортахІ/ЗП СССР. - 1973. - N2 20. - С. 476 - 485. 
5. Положение об округах санитарной и горной санитарной охрань1 лечебно-оздорови -
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тельнь1х местиостей и курортов федерального значения//СЗ РФ, N2 52. - Ст. 5798. 
6. Явдокименко В.К. Розвиток туризму в Україні. Проблеми і nерсnективи: Зб. наук. 
ст.- К.: Слав'ян. діалог, 1995.-95 с . 

к.в. Гусаров 

ГРАЖДАНСКАЯ ПРОЦЕССУ АЛЬНАЯ 

ПРАВОСУБЬЕКТНОСТЬ КАК НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА 

Проблема правосубьектности в научной литературе разра

батьшается в течение многих лет. Среди учень1х-процессуалистов 

институт гражданской процессуальной правосубьектности впервЬІе 

бьщ подвергнут специальному исследованию Н.А. Чечиной (5), а в 
последующем В.В . КомаровЬІм, П.И. Радченко, А.К. Сергун, 

С.А. ЯкубовЬІм и др. (2, 4, 6). 
Н.А. Чечина предложила ввести в научиьІй оборот и в зако

нодательство вместо nонятия "гражданская процессуальная право

способность" термин "гражданская процессуальмая правосубьект

ность", охватьшающий своим содержанием возможность иметь оп

ределенньrй законом комплекс процессуальньrх прав и обязанностей 

и способиость своими действиями осуществлять их (5, с. 25). В це
лом ее точка зрения имеет основания . Действующее гражданское 

процессуальное законодательство закрепляет гражданскую процес

суальную · правоспособность и гр\іжданскую процессуальную дее

способность. В соответствии со ст. 100 ГПК способиость иметь гра
жданские процессуалЬнь1е права и обязанности признается за всеми 

гражданамн УкраиньІ независимо от происхождения, расовой и на- · 

циональной принадлежиости и т.п., а также за государственньши 

предприятиями, учреждениями, организациями, общественньІми ор

ганизациями, пользующимися правами Юридического лица. Соглас

но ст. l О І ГПК способиость лично осуществлять свои права в суде 
или поручать ведение дела представителю принадлежит гражданам, 

достигтим совершеннолетия, и юридическим лицам. 

Содержание ст. 1 ОО ГПК позволяет сделать вьшод, что за
ко нодатель закрепил лишь за сторонами и третьими лицами 'воз

можность · обладания правоспособностью. То же наблюдается и при 

анализе статьи, регламентируюшей гражданскую процессуальную 

деесnособность. 

Обьем гражданской процессуальной nравосnособносl'и раз

личен применительно к каждому участнику гражданского, процесса, 

поскольку все субьектьІ обладают различнЬJми правам й и обязанно-
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стями, которьrе присуши тому или иному субьекту с учетом кон

к!?етного процессуально-правового положения, которое он занимает 

в процессе. 

Таким образом, законодательная регламентация правоспо

собности и дееспособн'ости в гражданеком процессе не учитьшает 
то, что процессуальная правоспособность и дееспособность должньr 

бьпь предпосьшками правообладання не только для сторон, но и для 

иньrх суб-ьектов процессуальной деятельности. Поскольку участники 

гражданского процесса имеют различное процессуальное положе

ние, процессуальная правоспособность и дееtпособность не могут 

бьІТЬ едИНОЙ ПО СВОеМу СОдержаНИЮ. К ТОМУ Же, еСЛИ у СТОрОН И 
третьих лиц правоспособность и дееспособность могут существо

вать раздельно, то право- и дееспособность иньrх участников граж

данского процесса составляют органическое единство. 

Гражданекал процессуальная правосубьектность является 

предпосьшкой как правообладания , так и возникновения граждан

еких процессуальнЬІх правоотношений. 

При характеристике правового статуса сторон и третьих лиц 

следует пользоваться категорней "правосубьектность", поскольку 

она является, по существу, вьІражением права на судебную зашИту, 

которое предоставлено всем лицам независимо от их дееспособно

сти. Осуществлять же его и действовать могут только дееспособнЬІе 

лица. В связи с :пим возможен разрьш между обладанием правами и 

способностью к их осуществлению. В области гражданского про

цесса сторона призвается субьектом права и при отсутетвин дееспо

собности. В случае, если возникает необходимость в защите нару

шенного или оспариваемого права лица, его де_~~пособность, кото

рой оно не обладает либо обладает не в полном обьеме, в суде вос

полняют его дееспособньІе представители, которь1е действуют в ин

тересах представляемого. Представляемьrе, являясь правоспособнЬІ

ми, могут иметь гражданские процессуальньrе права и обязанности, 

но не могут самостоятельно ни приобретать, ни осуществлять их, ни 

нести ответственность за свои действия. Закон, таким образом, вос

полняет отсутствующую или ограниченнуrо дееспособность душев

нобольнЬІх и детей дееспосоqностью законньІх представителей. 

Правосубьектность свидетеля, зксперта, переводчика также 

состоит из правоспособности, дееспособности и возникает одновре

менно со вступленнем в процесс, реализовьшаясь одновременно. 

Особенностью правосубьектности судебньrх органов, про

курора, органов управления является то, что ее содержание отлича

ется от содержания правосубьектности сторон, третьих лиц, свиде-
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теля, зксперта, переводчика, состоит из компетенции, которая вклю

чает в себя комплекс полномочий, которьІМи указанньrе субьектьr 

наделеньr по закону. Требует спецнального изучения судебная де

ликтоспособность, поскольку законодательство предусматривает 

санкции к указанньrм суб'Ьектам в случае неисполнения или неfіад
лежащего исполнения ими своих обязанностей. Категории 

"правоспособность" и "дееспособность" к указанньrм участникам не 

применимьr, поскольку зто тслько способиость (возможность) иметь 

права . и обязанности и своими действиями либо через своих пред

ставителей осуществлять их, тогда как судебньrе органьr, прокурор, 

органьr управления обладают не возможностью их иметь, а самими 

правами и обязанностями и применительно к ним, как справедливо 

отмечает А.К. Сергун, надо говорить не о процессуальной правоспо

собности и дееспособности, а о компетенции как о комплексе пол

номочий, которьІМи зти суб'Ьектьr наделенЬІ по закону (4, с. 75). 
Суд в гражданеком процессе является основньrм участни

ком процесса и обладает правосуб'Ьектностью, которая проявляется 

в многочисленньrх полномочиях. Причем правосуб'Ьектность 

(компетенция) судебньrх органов является строго определенной в 

зависимости от вида судебного органа и звена судебной системЬІ, в 

котором он состоит. Каждьrй судебньrй орган, будь-то суд первой, 

кассационной или надзорной инстанции, наделяется законодателем 

присущим только ему комплексом полномочий. 

Правовое положение и функции судебнЬJх органов различ

ньr . А .Ф. Козлов, к примеру, правильно отмечает, что их компетен

ция строго индивидуальна и целенаправленна, поскольку одни из 

них наделяются полномочиями на рассмотрение гражданеких дел по 

существу, другие- на проhерку судебнЬІх решений, не вступивших 

в законную силу, третьи -:- на пронерку судебньrх решений, обла

дающих законной силой (1, с. 6). Автор далее подразделлет полно
мочия судебньrх органов на предметньrе и функциональньrе 

(1, с. 54-57). предметньrе полномочия, по его мнению, устанавлива
ются в виде судебной подведомственности и подсудности. 

Данная точка зрения, на наш взгляд, является несколько ус

таревшей. Поскольку ст. 124 Конституции УкраиньІ закрепила 

юрисдикцию судов на все правоотношения, возникающие в государ

стве, нет сммсла говорить о подведомственности. Юрисдикция гра

жданеких судов распространяется на все правоотнощения, кроме 

случаев, когда те или инЬІе спорьr рассматриваются по правилам 

иного судопроизводства. О предметньrх полномочиях, на наш 

взгляд, следует говорить в несколько ином аспекте: компетенция 
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общих s;удов не ограничена относительно рассмотрения тех или 

иньІх дел, и позтому указанньrе полномочия следует определять в 

зависимости от того, в форме конституционного, хозяйственного, 

уголовного или гражданского судапроизводства осуществляется 

правосудие. " 
Формой участия прокурора в гражданеком судопроизводст

ве, как справедливо отмечают Н. Руденко и В. Глаговский, является 

представительства, цель которого - усиление гарантий защитьr 

конституционнЬІх прав гражданина: или государства (5, с . 60). 
Целью участия органов управления в гражданеком процессе 

является заЩита субьективньІх прав и охраняемЬІХ законом интере

сов граждан, организаций и государства. Зти органьІ могут бьпь 

привлеченьІ судом к участию в процессе или вступить в процесс по 

себетвенной инициативе для дачи заключения по делу в целях осу

ществления возложеннЬІх на них обязанностей. 

Таким образом, законодательная регламентация правосубь

ектности (правоспособности и дееспособности) нуждается в совер

шенстве, ибо значение нормьІ о гражданской процессуальной право

способности уже ее словесного вЬІражения, поскольку означает спо

собиость граждан и юридических лиц бьпь стороной или третьим 

лицом в процессе и к инь1м субьектам процесса она не относится. 

Зтот недостаток Гражданского процессуального кодекса УкраиньІ 

(ст. l ОО) необходимо исправить, с тем чтобЬІ правоспособностью 

бьши охвачень1 все участники процесса. Если придерЖиваться точ
ного смьІсла ст. І ОО ГПК, то все участники процесса, кроме сторон и 

третьих лиц, не имеют возможности обладать правами и обязанно-

стями, что, безусловно, не так. · 
Возникает вопрос: чем же вЬІзвана зта законодательная 

формулировка гражданской процессуальной правоспособности? Ви

димо, тем, что . она заимствована из гражданского права, ибо в граж

данеком праве правоспособность является свойством всех субьектов 

зтой отрасли права. Субьекть1 же процессуального права, на наш 

взгляд, не наделенЬІ и не должнЬІ бьпь наделенЬІ равной и одинако

вай возможностью участия в процессе . 

В свою· очередь, в гражданское право институт правоспо

собности бьш введен из общей теории права, в которой правоспо .. 
собность понимается как способиость иметь права и обязанности. 

Данная формулировка в настоящее время является господствующей 

и применяется во всех отраелях права, однако применяется без учета 

отраслевой специфики той или иной отрасли права. Исходя из об

щей теории права, правоспособностью обладают все субьекть1 права. 
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Иначе говоря, лицо, обладающее правоспособностью, является 

субьектом права. Однако для гражданского процессуального права 

недастаточно вь1яснить, кто является субьектом данной отрасли 

права. Надо еще определить и конкретньІе правовЬІе возможности 

зтих субьектов. 

На основании изложенного считаем, что вместо законода

тельного закрепления гражданской процессуальной правоспособно

сти и дееспособности следует закрепить в ГПК правовую норму о 

гражданской процессуаль-ной правосубьектности как о возможности 

обладання и реализации предусмотренньІх гражданеким процессу

альньІм законодательством прав и обязанностей в зависимостИ от 

конкретного занимаемого правового положения в процессе,. которая 

признается за всеми гражданамн независимо от происхождения, со

циального и имущественного положения, расОВ()Й и национальной 

принадлежности, пола, образования, язЬІка, отношения к религии, 

рода и характера занятий, места жительства и .других обстоятельств, 

а также за предприятиями, учреждениями, организациями и гражда

нами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без 

создания юридического лица, а также за лицами, :щщищающими в 

процессе чужой интерес. 
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О.В. Рожнов 

ПРОБЛЕМЬІ ПРОЦЕССУ АЛЬНОЙ ФОРМЬІ 
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Характерной особенностью современньІх исследований в 

правоведении является интерес к вопросам юридической процессу

альной формь1 (18, с. 8). В науке гражданского процессуального 
nрава зтой пробле~е также уделяют определенное внимание, так как 

изучение ее различнь1х аспектов предопределяет правильное пони-
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мание процесса и круга его участников, его организацию в целом и 

каждой отдельной ~тадии, последовательность совершения процес-

суальньrх действий. _ 
Зта проблема актуальна в теоретическом и в практическом 

отношении, но она, к сожалению, в науке гражданского процессу

ального права недастаточно разработана. Следует отметить · тот 
факт, что в научной литературе по гражданекому процессуальному 

праву наиболее спорньrм по данной проблеме является вопрос о по

нятии гражданской процессуальной формьr. До сих пор не сложи

лось также четкого представлення о природе гражданской процессу

аль~;юй формьr . Нет ясности и в содержательной характеристике зто

го Понятия. 
Приступая к исследованию понятия гражданской процессу

альной формьr, необходимо иметь в виду, что форма не есть нечто 

только поверхиостное в содержании предмета или явления, нечто 

внешне наложенное на содержание. Напротив, форма внутренне 

присуща содержанию (7, с. 216). До 50-х годов термин "гражданская 
процессуальная форма" в науке гражданского процессуального пра

ва не применялся. Однако зто обстоятельство не свидетельствует о 

том, что до зтого времени зта правовая категория не существовала . 

Не употреблялся зтот термин, но сама процессуальная форма воз

никла и существует с момента появления гражданского процесса. 

Так, А.Ф, Клейнман писал, что "гражданское процессуальное право 

устанавливает единьrй порядок деятельности всех участников гражс 

данекого процесса. Процессуальная форма является одним из суще

ственньrх злементов социалистического правосудия" (8, с. 10). Как 
видим, автор отождествляет термин "порядок" и "процессуальная 

форма", а процессуальную форму он рассматривает в качестве со

ставной части гражданского процесса. Такое понятие гражданской 

процессуальной формьr получило широкое распространение среди 

ученьrх в 60-е годьr (6, с. 60; 12, с. 12 и др.) . 

к настоящему времени в разрешение зтой проблемьr есть 
определенньrе наработки, однако правоведЬІ не пришли к единому 

мнению в определении зтого понятия. Так, одни авторьr, не давая 

опре.І]еления гражданской процессуальной формьr, указьrвают на ее 

основньrе признаки, которьrми являются: а) рассмотрение и разре

шение дел избранньrми независимьJМи судьями; б) рассмотрение их 

в открьпом судебном заседании; в) участие в процессе всех заинте

ресованньrх лиц с обьемом процессуальньrх прав, дающих им реаль

ную возможность защитьr; г) пронерка законности и обоснованности 

судебньrх постановлений; д) законность и обоснованность самих 
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решений ( 1, с. 5; 1 О, с. 28). Как справедливо отмечалось в юридиче

ской литературе, в данном случае гражданекал процессуальная фор

ма сводится к основньrм принципам гражданского процессуального 

права (18, с. 183). Другая группа ученьrх считает, что процессуаль
ная форма есть не что иное, как само процессуальное право. Они 

исходят из того, что нормЬІ гражданского процессуального права в 

своей совокупности образуют процессуальною форму (5, с. І 9; 17, 
с. 53). Третья позиция в литературе (П .С. Дружков) состоит в том, 

что метод правового реrулиронания представляет собой правовую 

форму общественньІх отношений. Позтому в гражданеком процес

суальном праве понятие метода идеитично понятию формьr (4, 
с. 1 5). И наконец, широкое распространение в науке гражданского 
процессуального права получила концепция, согласно с которой 

гражданекал процессуальная форма трактуется как установленньІй 

законом порядок рассмотрения и разрешения гражданеких дел, 

Так, В.М. Семенов пишет, что под процессуальной формой 

следует понимать " . .. обоснованно установленньІй порядок деятель
ности судов по разбирательству и разрешению гражданеких дел" 

( 11, с. І 2). Аналогичную точку зрения на зто понятие вЬІсказьшает 
В.И . Тертьrшников. Он считает, что процессуальная форма пред

ставляет собой "установленньrй гражданеким процессуальньrм пра

вом порядок рассмотрения и разрешения гражданеких дел , а также 

исполнения судебньrх и иньrх постановлений" (14 . с. 9). Представи
тели зтого направления, как правило, рассматривали зто понятие в 

качестве существенного злемента rраж:данского процесса. При зтом 

подчеркивается нормативньrй характер правил, регулирующих гра

жданскую процессуальную форму, их системность , а также указьша

ется на такой признак процессуальной формьr, как обеспечение ее 

исполнения санкциями (15, с. 42). 
Проблемьr процессуальной формьr интересуют не только 

ученьrх-процессуалистов. В ее разработку активно включились так

же представители административного, государственного, земельно

го и других отраслей права . Определенньrм итогом такой работьr 

стало издание в 1976 г. коллективной монографии "Юридическая 

процессуальная форма: теория и практика", в которой бьrло сформу

лировано общетеоретическое понятие процессуальной формьr как 

"совокуrщости однородньrх процедурньrх требований, предьявляе

мьrх к деИствиям участников процесса и · направле.нньrх на достиже

ние определенного материально-правового результата" (18, с. 13). 
Но такое определение процессуальной ·формьr не получило поддерж

ки других авторев зтой работЬІ · в главах, посвяЩенньrх характери-
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стике отраслевь1х процессуальнь1х форм. Кроме того, позднее оно 

бьшо поднергнуто аргументированной, на наш взгляд, критике со 

стороньr авторов сборника "ПроблемЬІ соотношения материального 

и процессуа.пьного права" ( 16, с. 69). Что касается определений, 

' отождествляющих гражданскую процессуальную форму с граждан-

еким процессуальнЬІм правом, с принципами :пой отрасли права, то 

они неоднократно обстоятельно и обоснованно критиковались в 
юридической литературе; почему и нет необходимости повторять 
:пи замечания (3, с. 70; 18, с. 183). 

Относительно отождествления гражданской процессуаль

ной формЬІ с методом правового регулирования, то Н.И. Авдеенко 

справедливо заметила, что последний никак не сводится к процессу

альной форме (2, с. 67). В связи с :ним необходимо согласиться с 
В.В. КомаровЬІм считающим, что процессуальная форма является 

лишь составной частью метода и лишь в совокупности с другими 

юридическими компонентами, в которьrе он включает "правовое по

ложение суб-ьектов правоотношений, процессуальньrе фактЬІ, про

цессуальньrе санкции", представляет его в п<Улном об-ьеме (9, с . 7). 
Гражданский процесс всегда включает в себя совокупность 

действий суда и инь1х лиц, участвующих в деле. Совершение :пих 

действий без определенной последовательности привело бь1 к тому, 

что он принял бьr форму хаотичнь1х действий суб-ьектов. Вследствии 

зтого необходимо пеизнать, что всякая деятельность должна осуще

ствляться в определенной законом последовательности, образуя ус

тановленньІй правовьrми нормами порядок. Позтому только в силу 

процессуальной формь1 гражданское судапроизводство становится 

процессом. 

· С учетом :ного считаем, что из всех определений понятия 
"гражданская процессуальная форма", существующих в юрИдИче
ской литературе, более предпочтительно то, которое определяет его 
как установленньІй гражданеким процессуальньrм правом порядок 

рассмотрения и разрешения гражданеких дел, а также исполнения 

судебньrх и иньrх постановлений. Зто определение больше соответ

ствует и понятию "форма" с точки зрения философии, а также поня

тию '..'процессуальная форма" как единой правовой основьІ граждан

ского процесса. 

По справедливому замечанию В.М. Горшенева, граждан

екал процессуальная форма представляет собой идеал·ьную модель 

отправления правосудия, которая вь1рабатьшается на основе много

кратной повторяемости, стереотипности юридических действий 

(13, с. 74). Вместе с тем процессуальная форма неотделима от судеб-
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ной деятельности и вЬІступает одним из ее конститутивньrх злемен

тов ( 18, с. 179). 
Таким образом, определяя понятие гражданской процессу

альной формьІ как уреrулированного гражданеким процессуальнЬІм 

правом порядка рассмотрения и разрешения гражданеких дел, а 

также исполнения судебнЬІх и инь1х постановлений, под ним следует 

понимать установленную законодателем модель, которая превраща

ет деятельность суда и иньІх лиц, участвующих в деле, в упорядо

ченное судопроизводство. 
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Ю.П.Дзюба 

О СООТНОШЕНИИ РОДОВЬІХ ОБЬЕКТОВ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ДОЛЖНОСТНЬІХ И ПРОТИВ 
ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ 

НормЬІ должностньrх преступлений равно как и преступле

ний против порядка управления охраняют очень сходнЬІе по своей 

природе общественнЬІе отношения . Зто подчеркивали практически 

все криминалистьr, занимавшиеся изучением указанньrх групп пре

ступлений (5, с. 14-17; 16, с. 307). Вместе с тем как должностнЬІе 
преступления так и преступления против порядка управления закре

пленьr в различньrх главах УК, что, в свою очередь, предполагает 

различия их родовь1х обьектов; ибо родО!ЮЙ обьект, как известно, 

положен в основу систематизаuии норм Особенной части УК. 

Однако многие ученЬІе в своих трудах приходят к вьшодам 

о тождестве родовьrх обьектов анализируемЬІх групп преступлений. 

Об зтом писал В .Ф. Кириченко, считавший, что "престущ-1ьrе пося

гательства на одни и те же общественньrе отношения разделеньr за

конодателем в :пом случае на две группьr на основе признаков, от

носящихся к характеристике субьектов соответствующих преступ

лений" (4, с. 16). Аналогичное мнение вьrсказьrвал и В .Д. Меньша

гин, прямо указьшая, что "обьект преступлений против порядка 

управления идентичен обьекту должностньrх преступлений" ( 1 l, с. 
391). Разграничение преступлений против порядка управления и 
должностньrх преступлений предполаrалось позтому проводить ."не 

по обьекту указаннЬІх преступлений, а по их обьективной стороне и 

субьекту" (11, с. 391). Г.Ф. Поленов, специально завимавшийся ис
следованием преступлений против порядка управления и призна

вавший наличие "специфического обьекта преступлений против по

рядка управления" (12, с. 6), считал, что обьект должностньІх пре

ступлени~ гораздо шире обьекта преступлений против порядка 

управления, и признавал ошибочньІМ мнение тех, кто отождествлял 

их об-ьектьІ (12, с. 6-9). Однако в своем диссертационном исследо
вании от изложенной точки зрения он, по существу, отказался, по

скольку пришел к вьшоду, что преступления против порядка управ

ления, равно как и должностньrе преступления, "причиняют вред 

одним и тем же отношениям - общественньrм отношениям в сфере 

управления" (13, с . 7). 
Аналогичную позицmо занимают и те, кто, не . отождествляя 

родовЬІе обьектьr указанньrх групп преступлений, в то же время u не 
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возражает против их отождествления (3, с. 7; 8, с. 190). 
Такое положение дает ряду криминалистав основание прий

ти к вьшоду, что "признание теорией родового обьекта в качестве 

критерия систематизации не исключает вовсе совпадения родовьrх 

обьектов" (ІЗ, с. 7). Иначе говоря, они полагают, что "юшсси
фикация преступлений по родовому обьекту в уголовньrх кодексах 

... вьщержана не всегда" (\О, с . 32). С учетом зтого некоторьrе ис
следователи приходят к вьrводу о целесообразности вьщеления на

ряду с общими и специальнмх должностньІх (4, с. 7), а также аль
тернативно-должностньrх преступлений (1, с. 29). По мнению зтих и 
целого ряда других авторов, вьщеленньrе ими группьr преступлений 

включают составьr, предусмотреннЬІе нормами различньrх глав Осо

бенной части УК. Не оспаривая предJrожений концепции деления 

должностньrх преступлений, отметим все же, что она не в полной 

мере отражает специфику должностньrх преступлений, вьrступаю

щих в качестве обьекта уголовно-правовой охраньr. 

Вместе с тем попьпки вьфаботать критерин отграничения 
преступлений одной группьІ от преступлений другой группЬІ в науке 

все же предпринимались. Нами уже упоминалась вьrскіnанная в свое 
время точка зрения Г.Ф. Поленова. Отметим в :ной свяЗи, что в ос

нову деления преступлений на должностньrе и против порядка 

управления предлагалось положить различия в сферах обществен

ной жизни, в которьrх складьrваются охраняемьrе соответствующими 

нормами уголовного права общественньrе отношения. При зтом ав

тор считал, что сфера деятельности должностньrх лиц гораздо шире 

сферьr управления, хотя последняя и входит в нее, т.е . по сфере 

управленческой деятельности он соотносил должностньrе преступ

ления и преступления против порядка управления как целое с ча

стью (12, с. 8). Следует отметить, что идея поиска особенностей ро
довьrх обьектов через анализ сферь1 деятельности управомоченнЬІХ 

субьектов не нова. Считая сферой должностньrх престуrтений об

щую сферу деятельности государственного аппарата, С.И. Тихенко 

пришел к вьшоду, что преступления, нарушающие его нормальную 

деятельность в какой-то одной области, должнь1 бЬІть отнесеньr "не 

к должностнь1м преступлениям, а к престуrтениям иного рода, в за

висимости от того, на какую сферу общественньІх отношений они 

посягают" (l5, с. 4). 
Попьпка раскрЬІтия особенностей преступлений против по

рядка управления бьrла предпринята и Е.А . КозельцовьІм. Из числа 

приведенньrх им <ргументов , многие из которьrх представляются 

нам спорньrми (6, с. 20), следует все же вьщелить один, имеющий 
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принципиальное значение для решения проблемЬІ соотношения и 

разграничения родовЬІх обьектов преступлений против порядка 
управления и должностнь1х преступлений. Зтот аргумент, которь1й 

приводят и · другие авторь1 (7, с . 404), сводится к тому, что лосяга
тельства на охраняемЬІе отношения при совершении преступлений 

против порядка управления осуществляются извне, т.е. со сторонь1 

лиц, не являющихся субьектами нарушаемь1х общественньІх отно

шений . 
. Вместе с тем приведеннЬІх вь1ше аргументов едва ли доста

точно для решения проблемьІ соотношения родовмх обьектов ис

следуемьІх групп преступлений в целом. На зтом основании делает

ся вьrвод, что вЬІсказанньІй в науке тезис о тождестве родовь1х обь

ектов преступлений должностнь1х и против порядка управления 

"продолжает оставаться неуязвимьrм" (7, с. 405). 
Не претендУя на комплексное, а тем более на окончательное 

решение изложенной проблемЬІ, попьпаемся все же вьІсказать неко

торЬІе соображения по вопросу соотношения родовЬІх обьектов на

званньІх групп преступлений. 

Прежде всего отметим, что особенности родовЬІх обьектов 

рассматриваемЬІх групп преступлений, по нашему мнению, следует 

искать в структуре общественньІх отношений; вьtступающих в каче

стве обьекта уголовно-правовой охранЬІ. СтруктурнЬІми компонен

тами общественнЬІх отношений являются, по мнению большинства 

ученЬІх, следующие злементЬІ: а) носители (субьектЬІ) отношений; 

б) предмет, по поводу которого существуют отношения; в) общест
венво значимая деятельность (социальная связь) участников зтих 

отношений (2, с. 28; 14, с. 16). 
Анализ злементов структурьІ имеет свои особенности в за

висимости от того, на каком "уровне" они рассматриваются. Исходя 

из того, что глава о преступлениях против порядка управления дол

гое время вьшолняла роль своеобразного "резервуара, запасника", 

наполняемого статьями об уголовной ответственности за такие об

щественно опаснЬІе посягательства, точное место которь1х в системе 

· Особенной части еще не найдено (7, с. 399), и в сИлу того, что зако
нодатель берет под охрану уrоловно-правовьІми нормами соответст

вующей главЬІ УК самЬІе разнообразнЬІе интересьІ, лежащие в 

ruіоскости управленческой деятельности, такой компонент структу

рЬІ общественного отношения, как его предмет, вряд ли поможет 

нам найти в нем родовЬІе особенности обьектов рассматриваемЬІх 
групп преступлений. Зто не исключает, однако, использование 

предмета общественного отношения в качестве. критерия дифферен-
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•щации престуПлений внутри главЬІ, когда уголовно-правовьrе нор

мьr группируются по сходству и различням защищаеммх ими инте

ресов. И, конечно же, предмет общественного отіющения вьrходит 
на первьrй план при установлении и анализе непосредственнЬrх обь

ектов преступлений. 
сЛедующим злементом структурьr общественньrх отноше

ний являются их суб-ьектьІ. При детальном рассметрении общест

венньІх отношений, лежащих в основе обьекта должностньrх пре

ступлений, обращает на себя внимание такая их оєобенность, что 

непременньrм участником зтих отношений всегда ,в.ьrступает долж

ностное лицо. ДолжностнЬІе лица могут бьпь участниками и обще-

. ственньrх отношений, лежащих в основе обьекта преступлений про
тив порядка управления:. Но при зтом специальнЬІе признаки субь~ 

екта обществеННЬІХ ОТНОШеНИЙ (признаки ДОЛЖНОСТНОГО JЩЦа) В 

нормах о преступлениях против порядка управления являю:rс~ фа

культативньrми, в то время как в нормах о должностньrх преступле

ниях - обязательньrми. Особняком здесь стоят .rщшь составьr дачи 

. взятки и посредничества во взяточничестве. Одн.ако и в зтих. делик

тах непременньrми участниками общественньІх отношений, .. охра
няемьrх соответствуrощими уголовно-правовЬІми нормами, вмс-rу

пают ДОЛЖНОСТНЬІ е ЛИЦа. 

Переходя к анализу социальной связи к~к очередного 

структурного злемента общественньІх отношений обьекта уголовно

правовой охраньr, отметим, что важньrм ее компонеІ;Ітом ю;шяется 

сфера общественной жизни, в которой складьшаются соответст

вующие отношения. Характерньrм в зто й связи является тот факт, 

что уголовно-правовьrе нормЬІ как должностньrх преступлений, так 

и преступлений против порядка управления охраняют общественньrе 

отношения, лежащие в одной пnоскости - в сфере управления. Од

нако общественнЬІе отношения, относящиеся к обьекту должност

ньrх преступлений, складьr·ваются в различньrх и достаточно неопре

деленнЬІх областях управления, в то время как общественнме отно

шения, лежащие в основе обьекта преступлений против порядка 

управления, предполагают, как правило, конкретную область управ

ленческой деятельности, очерченную в соответствующих уголовно

правовьrх нормах. Следовательно, нормьr должностньrх преступле

ний по охвату охраняемьrх ими общественньІх отношений гораздо 

шире, нежели нормь1 преступлений против порядка управления. К 

тому же нормьr должностньrх преступлений носят универсальньrй 

характер, так как пр~менимьr ко всем без исключения областям 

управленческой деятельности. 
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ВажнЬІм обсто~тельством, традиционно рассматриваеммм 

при анализе социальной связи, вьІступает механизм причинення 

вреда обьектУ посяrательства. Отличительной чертоИ должностньІх 
преступлений от преступлений против порядка управления является 

причиненИе вреда правоохраняемьІМ интересам участником общес:r
венного отношения "изнутри", в то время как большинство преступ

лений против порядка управления совершается не участниками ох

раняемЬІх общественньІХ отношений, т.е. "извне". Мьrсль о том, что 

за анализом механизма причинення вреда "скрьІВается не что иное, 

как утверждение о разграничении указанньrх преступлений по суб-ь

екту" (7, с. 404), по сушеству сводится к отождествлению суб-ьекта 
охраняемого общественного отношения с субьектом преступления, 

что, безусловно, является недопустимьІм. 

Анализ механизма причинення вреда обьекту бьш бьr не

полньІм, если бЬІ мь1 не коснулись упомянутьrх вь1ше составов дачи 

взятки и посредничества во взяточничестве, которьrе разрушают ох

раняемьrе нормами уголовного права общественнЬІе отношения, в 

отличие от всех других должностньrх преступлений, "извне". Осо

бенности в механизме причинення вреда в данном случае имеют на

столько важное значение, что зто дает основание некоторЬІм крпми

налистам полагать, что зти преступления по своей природе сущест

венно отличаются от других должностньrх преступлений (9, с. 95). 
Более того, помещение :них составов в главу о преступлениях про

тив порядка управления, с точки зрения М.Д. Льrсова, "не только 

соответствовало бЬІ их природе и однородности суказаиной группой 

пр_еступлений, но и имело бьr большое практическое значение, по

скольку учет зтих преступлений в качестве должностньІх рущест

венно искажает статистику должноетвой преступности" (9, с. 95). Не 
осrшривая приведенньrх аргументов, отметим все же, что помещение · 
зтих двух составов в главу о должностньrх преступлениях может 

бьпь обуеловлево во многом тем, что наряду с составам получения 

взятки они характеризуют единь1й социальньrй феномен - взяточ

ничество. Особенности же механизма причинення вреда должнЬІ 

бьпь учтенЬІ · при характеристике группьr должностнь1х nреступле

ний к.ак исключение. 

Как видим, нормь1 должностньrх преступлений и nреступле

ний против порядка управления охраняют группь1 очень сходнЬІх, но 

вместе с тем и достаточно различнЬІх общественньІх отношений. 

Различия зти, взять1е в совокупности, позволяют считать обоснован

ньІМ и целесообразнЬІм вьщеление соответствующих групп преступ

лений в отдельньrе главЬІ УК. 
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Н.А. Погорецкий 

ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕНАЧАЛЬНИКА 
СЛЕДСТВЕННОГО ОТДЕЛА В УГОЛОВНОМ 

СУ ДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Демократические процессЬІ, происходящие в последние го

дьІ в Украине, закономерно обусловили принятие новой Конститу

ции- Основного Закона страньr, главньrми целями которой провоз

глашено построение правового государства и всемерная защита прав 

и свобод личности. С принятием новой Конституции возникла на

стоятельная необходимость дальнейшего совершенствования всех 

отраслей права, полного их соответствия Основному Закону, в том 

числе и норм уголовно-процессуального законодательства как одно

го из важнейших средств их защить1. 

3ффективность защитьr прав и свобод личности связана с 

полной регулиронкой правовь1х отношений, возникающих в уголов

ном судопроизводоо-ве. От полноть1 их регулирования зависят все

сторанность и обьективность предварительного расследования, а 
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также судебного рассмотр~ния уголовного дела. 

Логично построенная правоохранительная система, где чет

ко определена комnетенция каждого ее субьекта - органа дознания, 

следователя, начальника следственного отдела, прокурора и суда 

приведет к функционированию таких процессуальньrх правоотно

шений, которЬІе обеспечат не только зффективность уголовного су

допроизводства по раскрьпию преступлений и nрииятию мер к не

отвратимости наказания для лиц, их совершивших, реализацию прав 

участников процесса, интересьr которьrх непосредственно затраги

ваются в ходе расследования и судебного рассмотрения уголовного 

дела, но и своевременное устранение судебно-следственньІх оши

бок, создание надежньrх прановЬІх гарантий от необосноваиного 

привлечения невиновньпс лиц к уголовной ответственности и нака

занию. 

Важное место в правоохранительной системе отводится на

чальнику следственного отдела, поскольку он осуществляет как 

процессуальное руководство предварительньrм следствием, которое 

регулируется нормами Уголовно-процессуального кодекса УкраиньІ , 

так и административное, регламентируемое ведомственньrми норма

тивньrми актами (Приказами, инструкциям·и, указаниями). 
Под понятием "начальник следственного отдела" подразу

мевается начальник следственного управления, отдела, отделения 

органов внутренних дел, безопасности и их заместители, действую

шие в пределах своей компетенции (п. б "а" ст. 32 УПК Украиньr). 
Полномочия начальников следственньrх отдслов и управле

ний органов прокуратурЬІ, которьrе являются помощниками или за

местителями прокурора, а также их процессуальнЬІе взаимоотноше

ния со следователями прокуратурьr регулируются Законом УкраиньІ 

"О прокуратуре", предусматривающим задачи и полномочия проку

рора по надзору за соблюдением законов органами предварительно

го следствия и соответствующими нормами уголовно-процессуаль

ного закона. 

По своему процессуальному положению начальник следст

венного отдела органов внутренних дел и безопасности является са

мостqятельньrм субьектом уголовно-rіроцес;суальной' деятельности . 
В соответствии со ст. 114 1 УПК УкраиньІ он осуществляет контроль 
за своевременностью действий следователей по раскрьпию престу

плений и предотвращению их, принимает мерь! по наиболее полно

му, всестороннему и обьективному производству предварительного 

следствия по уголовньІм делам. 

Начальник следственного отдела имеет право пронерять 
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уголовнме дела, давать указания следователю о производстве пред

варительного следствия, привnечении в качестве обвиняемого, ква

лификации преступления и об'Ьемах обвинения, направленин дела, о 

производстве отдельнь1х следственнЬІх действий, передаче дела дру

гому следователю, поручать расследование дела нескольким следо

вателям, а также принимать участие в производстве предваритель

ного следствия, лично производить предварительное следствие, 

пользуясь при лqм полномочиями следователя . Его указания дают

ся следователю в письменной форме и являются обязательньІМи для 

исполнения, за исключением случаев, предусмотреннЬІх ч. 2 ст. 114 
УПК УкраиньІ. 

Для того чтобьІ указания начальника следственного отдела 

не приводили к побуждению следователя к таким вьrводам и реше

ниям, которь1е противоречат его в.нутреннему убеждению и с кото
рьІми он не согласен, в ст. 67 УПК Украиньr установлено, что следо
ватель оценивает доказательства по своему внутревиему убежде

нию, основанному на · всестороннем и об'Ьективном рассмотрении 

всех обстоятельств дела в их совокупности, руководствуясь законом. 

Кроме того, уголовно-процессуальньrй закон (ч. 4 ст. 1141 УЦК Ук
раинЬІ) предоставляет право следователю обжаловать указания на

чальника следственного отдела прокурору. причем, когда речь идет 

об обжалованни таких указаний начальника следственного отдела, 

как привлечение в качестве обвиняемого, квалификация преступле

ния и об'Ьем обвинения, направление дела для предания обвиняемо

го суду, их исполнение приостанавливается (ч. 2 ст. 114 УПК Ук-
раинЬІ). . 

ПриведеннЬІе положения уголовно-процессуального закона, 

по мнению А.П. Гуляева, Н.В . Жогина и Ф.Н. Фаткуллина, образуют 

один из важнейших принципов деятельности следователя,' именуе

мьІй процессуальной самостоятельностью следователя (~, с. 86; 3, 
с. 36), или, как считает В.С. Чистякова, принципом процессуальной 
независимости следователя (9, с. 17). 

В ст. 114 1 УПК У краиньr, определяющей цолномочия на
чальника следственного отдела, указано, что он осуществляет кон

троль за своевременностью действий следователей . Однако анализ 

положений зтой статьи, а также мнения многих авторав {1, с. 23; 4, 
с. 8; 5, с. 54; б, с. 12; 8, с. 40; 10, с. 28) дают основание полагать, что 
по существу начальник следственного отдела осуществляет процес

суальное и административное руководство как организацией рассле

дования уголовнЬІх дел в целом в своем подразделенци, так и по ка

ждому конкретному уголовному делу, находящемуся в производстве 
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у следователей отдела, и что термин "контроль", закрепленнь1й в 

ст. 114 1 УПК УкраиньІ, является не совсем удачньlм, так как неверно 
отражает действительность, и должен бьпь заменен на термин 

"процессуальное руководство" . 

Полномочия начальника следственного отдела по админи

стративному руководству подчиненнЬІми ему следователями, как 

нами уже отмечалось, в том числе и в связи с распределением обя

занностей по расследованшо уголовнь1х дел, регламентируются ве

домственньІми нормативнЬІми актами. В соответствиис п. 7.1.-7.37. 
Положения об органах предварительного следствия в системе Ми

нистерства внутренних дел УкраиньІ, обnявленного приказом Мини

С1ра внутренних дел УкраинЬІ N!! 745 от 25 ноября 1992 г. "О неот

ложньІх мерах по совершенствованию структурьІ и организации дея

тельности органов предварительного следствия в системе МВД Ук

раинЬІ", начальникам следственньІх отдслов предоставленьІ админи

стративнЬІе полномочия по руководству предварительньІм следстви

ем. 

Следует отметить. что отсутствие в уголовно-процессуаль

ном законодательстве УкраиньІ, в отличие от ведомственнь1х норма

тивньІх актов, четкой регламентацин деятельности начальника след

ственного отдела по процессуальному руководству предваритель

НЬІМ следствнем на практике не исключает, с одной сторонь1, не вьІ

званного обьективной необходимостью вмешательства в процессу

альную деятельность следователя, а с другой - необосноваиного 

бездействия начальника следственного отдела, снижает ее зффек

тивность, порождает определеннЬІе предпосьшки для нарушения за

кона, проявлення в деятельности начальника следственного отдела 

безответственности и волюнтаризма и в конечном счете отрицатель

но сказьшается на соблюдении принципа законности в процессе 

предварительного расследования уголовнЬІх дел. 

В зтой связи следует согласиться с мнением М.В. Мешкова 

о целесообразности введения процессуальной деятельности началь

ника следственного отдела в рамки строго очерченного в законе 

процессуального регламента, определяющеrо не только перечень 

его процессуальньІх полномочий, как зто имеет место в настоящее 

время (ст. 1141 УПК Украиньr), но и основания их применения, по
следовательность осуществления, порядок процессуального оформ

ления, механизм ответственности (5, с. 15). 

І 
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0.0. Зархін 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ НОРМАТИВНОГОВРЕГУЛЮВАННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ВІЙСЬКОВОЇ ПРОКУРАТУРИ 

У період розбудови правової держави, здійснення судово

правової реформи, значних змін у розвитку нашого суспільства, по

дальшого захисту прав та законних інтересів юридичних і фізичних 

осіб законодавство також повинно зазнати серйозних якісних змін. 

Воно повинно бути спрямоване на розширення і подальший розви

ток демократизму, .проведення в життя принципі!З соціальної спра

ведливості, зміцнення гарантованої Конституцією України прав та 

свобод громадянина і людини. 

Історія розвитку українського кримінально-процесуального 

законодавства і теорії кримінального процесу дає великі можливості 

для використання всього цінного, що накопичено за цей період у 

кримінальному судочинстві. разом з тим необхідно враховувати і 
серйозні негативні прояви в практиці правоохоронних органів -
упередженість і тенденційний підхід, факти необгрунтованого за

тримання й арештів, незаконного притягнення громадян до кримі

нальної відповідальності тощо. 

Прийняття нової Конституції України (3; 1996. - 27 лип. -
N2 138) стало апогеєм конституційного процесу, який триває в 

Україні протягом останніх шести років. Цей процес безпосередньо 

зачіпає і законодавство про військову прокуратуру. Воно разом з 

військовою реформою як складовою частиною державно-правової 

реформи спрямоване на створення необхідного рівня державної без

пеки, всебічний розвиток усієї оборонної структури відповідності 

до політичних, економічних, соціальних змін у суспіЛьстві, а також 
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перспектив розвитку сучасної міжнародної ситуації (5, с. 3). 
У перше на конституційному рівні вирішене питання про 

прокурорський нагляд за дотриманням законів органами, що прово

дять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і досудове слідство. 

Ця обставина вимагає від усіх працівників прокуратури концентру

вання максимуму зусиль на цьому напрямку прокурорської діяльно

стї. Більш того, за стан законності в цій сфері Президентом України 

на прокурорів покладається підвищена відповідальність: "Прокура

турі необхідно посилити нагляд за законністю у діяльності право

охоронних органів, принципово реагувати на кожне порушення за

кону, на неналежне виконання службових обов'язків у боротьбі зі 

злочинністю" (8, с. 27). 
Враховуючи реальність, що склалася після прийняття Конс

титуЦії України, результатом якої стало обмеження функцій проку
ратури1, питання про нормативне урегулювання діяльності військо
вої прокуратури виходить на новий, більш якісний рівень . 

Зростання ролі прокурорського нагляду в Збройних Силах 

України, підвищення відПовідальність працівників правоохоронних 

органів, точне дотримання законності, демократичних принципів 

правосуддя, рівності громадян перед законом покликані стати гаран

тією забезпечення законності у державі (2, с. І 05), реалізації вико
нання вимог Комплексної цільової програми боротьби зі злочинніс

тю на 1996-2000 роки (4), Національної програми боротьби з коруп
цією (6) і низки інших нормативних актів . 

Однією з важливих ланок у цьому процесі є підсилення 

прокурорського нагляду за законністю діяльності органів дізнання і 

досудового слідства по злочинах, які підпорядковані військовим 

прокурорам. У жодній іншій сфері діяльності органи державної вла

ди й управління не порушуються так права і законні інтереси грома

дян, як у сфері кримінальноГо судочинства (1, с . 161). Жодні інш і 

ПОрушення ЗаКОНіВ Не завдаЮТЬ ЛЮДЯМ таких МОралЬНИХ Та фіЗИЧНИХ 
страждань, як порушення, пов' язані з незаконними затриманнями й 

арештами, необгрунтованим притягненням до відповідальності і за

судженням невинних. 

У нинішній час розробляється новий закон про прокуратуру (7). 
Його пр,ийняття має забезпечити належний рівень правової регла
ментації діяльності прокуратури суверенної держави. Основу закону 

1 Так, нова КонстиrуціІІ України не закріnлює nоnереднє розслідування як фунщію 
nрокураrури, хоча дана функція згідно з nерехідними nоложеннями в нинішній час 

зберігається (ст. 9). 
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мають складати найважливіші положення сучасної концепції проку

рорського нагляду і, передусім, найголовніше з них - відмова від 

виконання прокуратурою цілої низки невластивих їй функцій. Реалі

зовуючи певне правонаступництво, враховуючи практику, що 'с1<Ла

лася з прокурорського нагляду, новий закон повинен містити у со'бі 

серед інших питань перелік принципів й організації та діяльності, 

функцій і повноважень прокурорського нагляду та інші питання. 

Цей закон за своїм правовим призначенням· повинен посісти 

особливе місце серед інших нормативних актів, що визначаються 

компетенцією органів прокуратури з окремих галузей нагляду за ви

конанням законів і з основних напрямків діяльності . Його особли
вість має визначатися перш за все універсальністю, тобто тим, що 

йому належить регулювати діяльність прокурорів у повному обсязі 

як з предмету і меж нагляду, так і повноважень прокурорів щодо 

усуІ;Іення встановлених порушень закону. У той же час закон не мо

же nідміняти і замінювати відповідні норми законодавства з тих га

лузей права, що склалися, зокрема з кримінально-процесуального та 

ін. Більш того, в окремих випадках він повинен відсюшти д<' норм 

законів з окремих галузей права. 

Основне призначення діяльності прокуратури мусить бути 

спрямовано на зміцнення демокра~ичної, соціальної, правової дер

. жави і забезпечення національної безпеки України, на всебічне 

утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку і захист 

від неправомірних посягань на права та свободи людини і громадя

нина, конституційний лад, суверенітет, територіальну цілісність, за

конність і правопорядок шляхом підтримання державного обвину

вачення, нагляду за дотриманням законів, представництва інтересів 

громадян або держави в суді тощо. 

Проте, на наш погляд, у проекті Закону України "Про про
куратуру", який має закріпити правовий стан органів прокуратурИ в 
нашій державі, не визначена специфіка компетенції військової про

куратури, їі правовий статус. Вирішенням цієї пробл~ми стала б роз

робка Положення про військову прокуратуру, де було б встановлено 

Уі місце в системі органів прокуратури України, структура, правовий 

статус військового прокурора при здійсненні покладених на нього 

функцій, специфіка його повноваження, а саме: коло піднаглядних 
військовій прокуратурі підприємств, установ, організацій, підпоряд

кованих Міністерству оборони України та інші питання. саме тому 

військова прокуратура повинна здійстовати свої повноваження не

залежно від будь-яких державних органів влади і військового управ

ління, громадських формувань, будучи підлеглою тільки Генераль-
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' ному прокурору України. 

Визначений у Конституції України (ст. 122) порядок при
значення і звільнення від посади Генерального прокурора України 

Президентом України за погодженням з Верховною Радою забезпе

чує йому незалежність від інших органів у здійсненні керівництва 

всією системою органів прокуратури. У сі нижчестоящі прокурори 

призначаються на посаду і звільнюються від неї Генеральним про

курором України. У той же час слід визнати, що присвоєння війсь

кових звань, матеріально-технічне забезпечення військових проку

ратур та забезпечення всіма нормами постачання їі особового складу 

Міністерством оборони України накладає певний відбиток на роботу 

військових прокуратур. Про це також свідчить і досвід країн ближ

нього зарубіжжя (9; с. 24-26). 
Призначення Положення про військову прокуратуру поля

гає не тільки в тому, щоб визначити перелік повноважень прокурора 

по різноманітним галузям нагляду, але і в тому, щоб визначити 

принципи організації і діяльності військової прокуратури, їі систему, 

структуру, кадрову політику тощо. 

Основними принципами організації і діяльності військової 

прокуратури, з нашої точки зору, повинні стати: а) пріоритетність 

прав і свобод військовослужбовців Збройних Сил, Національної 

гвардії, Прикордонних військ, Служби безпеки України, військ вну

трішньої та конвойної охорони Міністерства внутрішніх справ 

України, Управління державної охорони України, ВМС України та 

інших військових формувань, дислокованих на-Україні, а· також вій

ськовозобов'язаних під час проходЖення ними зборів; б) верховен
ство права; в) законність; г) єдиноначальність і централізація; д) по

єднання інтересів військовослужбовців і держави; е) незалежність і 

підпорядкування винятково Конституції і законам України; є) глас

ність; ж) позапартійність. 

За військовим прокурора~ слід зберегти обов'язок здійсню~ 

вати нагляд за неухильним виконанням законів при порушенні і роз

с.v:цуванні кримінальних справ відповідно до наказу Генерального 

і. ~урора .N2 16 від 5 серпня 1994 р. "Про підслідність криміналь
н."л справ військовим прокуратурам". 

Здійснення військовим прокурором покладеної на нього 

функції припускає його звернення до тих положень кримінально

процесуального закону, нагляд за точним виконанням яких він здій

снює. Предмет нагляду за розслідуванням злочинів - дотримання 

тих законів, що повинні застосовуватися при розслідуванні військо

вих злочинів. Він вказує на те, за чим саме здійснюєть-ся нагляд, що 
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складає його програму, які правові критерії при цьому застосовую

ться, що забезпечується ним. 

Поняпя об'єкта нагляду розкриває, на що він поширюється, 

де здійснюється, що військовий прокурор оцішоє, застосовуючи 

правові критерії, і на що він впливає, виявляючи порушення закону і 

домагаючись неухильного дотримання законності. Об'єктом нагляду 

є процесуальна діяльність органу дізнання, слідчого , учасників про

цесу і всіх інших осіб, які беруть участь у ній при розслідуванні зло

чинів. 

Крім того, Положення має містити: а) загальні засади про

ходження військової служби; б) державне забезпечення службової 

діяльності працівників військової прокуратури, їх права, обов'язки 

та відповідальність; в) специфіку напрямків діяльності, здійснюваної 

військовою прокуратурою; г) особливості нагляду за додержанням 

законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, 

дізнання, досудове слідство в Збройних Силах України; д) право 
участі прокурора військової прокуратури в розгляді в судах справ з 

вказівкоЮ на те, що право принесення протесту на судове рішення 

має прокурор, який брав участь у розгляді даної справи; е) специфі

ку наглЯду, здійснювану військовим прокурором, за дотриманням 

законів у місцях застосування заходів примусового характеру тощо. 

Положення про військову прокураrуру повинно закріпити 
принципи і напрямки здійснення координації діяльності військової 

прокуратури з іншими прокуратурами, що входять до системи орга

нів прокуратури України : територіальними, транспортними та ін. 

Військові прокуратури маЮть діяти щодо інших прокуратур на 

принципах самостійного функціонування з чітким розмежуванням 

функцій, хоча виконують вони одні і ті ж завдання. 

Вважаємо, що з . прийняпям Положення про військову nро

куратуру діяльність їі як державного інституту буде мати більш пов

не 1 яюсне значення . 
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С.Л. І,Паренко 

ПРОБЛЕМНІПИТАННЯЗАСТОСУВАННЯ 

ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ 

Примусове здійснення психіатричної доnомоги є важливою 

nо.::ітичною і nравовою проблемою, центральне місце в якій займа

ють nитання забезпечення nрав людини. Чинне кримінальне і кримі

нально-процесуальне законодавство nередбачає систему норм, 

спрямованих на об'єктивне і гуманне вирішення цих питань і забез

nечення інтересів психічно хворих людей. Разом з тим приклади 

минулого, коли примусове психічне лікування, nризначене в поряд

ку кримінального судочинства, використовувалося з метою ізоляції 

невгодних осіб, свідчить про недостатmо ефективність цих норм. 

Згідно зі ст. 3 Конституції України людина, іТ життя і здо

ров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в 

Україні найвищою соціальною цінністю. 

Примусові заходи медичного характеру, застосовані в сфері 

І<римінального судочинства, є комnлексним кримінальним і кримі

нально-процесуальним інститутом, вивчення якого може бути ефек

тивним на стику матеріального і процесуального права. Його комп
лексність полягає в тому, що матеріально-правові основи застосу

вання nримусових заходів медичного характеру реалізовуються в 

формах при дотриманні умов, визначених кримінально

nроцесуальним законом. 

Правовий стан nсихічно хворих людей і характер застосу

Ішння до них пеюшх мір визначаються рівнем rуманізації і демокра

тизації суспільства. У російському праві ще в XVII ст. зустрічаються 
положення, які виключають застосування покарання до душевнох

ворих . Згідно з"Військовими артикулами Петра І" (1716р.) психічні 

захворювання могли бути приводом для пом'якшення покарання або 

звільнення від нього (7, с. 456, 457). 
Проект Кримінального кодексу України розглядає rтримусо-
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ві заходи медичного характеру в поміщепні особи, яка вчинила сус

пільно небезпечне діяння, в спеціальний лікувальний заклад з метою 

й обов' язково го лікування, а такоЖ попередження вчинення нею су
спільно небезпечних діянь. Примусові заходи медичного характеру 

можуть бути застосовані судом до осіб: а) які вчинили в стані неосу

дності суспільно небезпечні діяння, що підпадають під ознаки діянь, 

передбачених статтями Особливої частини КК; б) які вчинили зло

чин у" стані осудності, але захворіли на психічну хворобу до вине
сення вироку або під час відбування покарання, що позбавляє їх мо

жливості усвідомлювати свої дії або керувати ними (7, с. ЗО). Цей 

перелік осіб є вичерпним. 

Вбачається, що даний законопроект у разі його прийняття 

не буде забезпечувати реалізаціЮ конституційних норм (ст. 3), 
оскільки однією з актуальних проблем кримінального права і судо

вої психіатрії є питання про обмежену (зменшену) осудність. 

Чинне законодавство, а також проекти Кримінального і 

Кримінально-процесуального кодексів України не nередбачають 

можливості застосування судом заходів медичного характеру щодо 

осіб, у яких здатність керувати своєю nоведінкою знижена у зв' язку 

з психічним захворюванням. 

· Було б доцільним передбаЧити в законі можливість звіль
нення судом від кримінальної відnовідальності осіб, які страждають 

тяжкими психічними захворюваннями, що не виключають осуднос

ті. При цьому було б доцільним ( за наявністю достатніх умов) за-. 
стосувати примусові заходи медичного характеру до осіб, які винні в 

скоєні злочинів у тих випадках, коли тяжкість психічного захворю

вання або його значення в кримінальній поведінці особи роблять не

гуманним і неефективним призначення покарання. Це б сnрияло до

сягненню мети забезпечення більш rуманного ставлення до осіб, які 

страждають психічними захворюваннями, при вирішенні питання 

про їх кримінальну відповідальність. 

У Конституції України, в чинних законах прямо nроголо

шена nрезумпція невинності, але nрезумпція осу дності такого зако

нодавчого закріплення не одержала. Разом з тим остання має надз

вичайно важливе значення для забезпечення законності, дотримання 

прав громадян і захисту їх інтересів. 

На наш погляд, слід приєднатися до думкИ окремих авторів 
про . презумпцію осудності. Так, Н.А. Дрьоміна вважає, що осора, 
щодо якої провадиться кримінальне судочинство, вважається осуд

ною, доки ії неосудність не буде доведена в установленому законом 

порядку. До виfіесення постанови суду, Якою громадянин визначає-
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ться неосудним і не підлягаючи кримінальній відповідальності, ні

хто не може визнати його неосудним. Висновки експертів про не

осудність особи не спростовує презумпції осудності. Думка слідчо

го, виражена в постанові про направлення справи до суду для вирі

шення питання про застосування примусових заходів медичного ха

рактеру, не значить, що особа є неосудною, як не може вважатися 

встановленою вина особи в скоєні злочину, якщо вона констатована 

в обвинувальному висновку, але не підтверджена вироком суду 

(І, с. 27, 28). 
Презумпція осудності не повинна бути предметом доказу в 

кожній кримінальній справі. Навпаки, неосудність кожного разу 

підл:ягає доказуванню, але тільки в тих випадках, коли виникає сум

нів в осудності звинуваченого. Презумпція осудності · має принципо

ве значення дл:я вирішення правового статусу особи, стосовно якої 

вирішується питання про визначення їі неосудного і застосування 

до неї примусових заходів медичного характеру. На нашу думку, до 

констатування судом неосудності (тобто в процесі досудового і су

дового слідства) така особа не може бути названа неосудною. 

Не можна розділити думку окремих авторів (P.l. Міхєєв, 
АЛ. Овчинникова), що з моменту, коли слідчим одержано висновок 

експерта про неосудність особи, ця особа втрачає процесуальний 

статус підозрюваного або звинуваченого. Сумніви в осудності.такої 

особи, хоча б і підтверджені висновком експертів, не повинні позба

вляти таку особу процесуальних прав підозрюваного чи звинуваче

ного (2, с. 250; З, с . 27). 
Згідно зі ст. 411 проекту Кримінально-процесуального ко

дексу України процесуально закріплені права особи, щодо якої здій

снюється провадження про застосування примусових заходів медич

ного характеру, але з застереженням "якщо їй не перешкоджає хара

ктер їі захворювання", про що має бути вказано у висновку судово

психіатричної експертизи (6, с. 187). Але вважаємо доцільним при 
встановлені факту психічного захворювання такої ?соби і при наяв

ності висновку експертної комісії про їі нездатність користуватися 

процесуальними правами, передбаченими ст. 411 КПК України, слід 
визнати обов'язковою участь не тільки захисника, а й законного їі 

представника, на якого повинні поширюватися процесуальні права 

цієї особи дл:я забезпечення захисту їі прав та інтересів. 

Таким чином, з нашої точки зору, доцільно внести пропози

ції щодо нової редакції Кримінального і Кримінально

процесуального кодексів України: а) у законопроектах слід визначи

ти поняття "обмежена (зменшена) осудність"; б) передбачити мож-
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ливість звільнення від кримінальної відповідальність осіб, які стра

ждають тяжкими психічними захворюваннями, що не виключають 

осудність; в) ввести поняття "презумпція осудності"; г) визнати 

обов'язковою участь у справах про застосування до психічно хворих 

примусових заходів медичного характеру їх законних представників 

з забезпеченням останніх процесуальними правами, якими може бу

ти наділена така особа при відсутності захворювання . 
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В.Ф. ОбоЛенцев 

АКТУ АЛЬНЬІЕ ПРОБЛЕМЬІ ЛА ТЕНТНОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ 

Латентная преступность представляет собой многогранное 

социальное явление. Отдельнь1е его сторонм подвергались исследо

ванию в работах Р.М. Акутаева, А.М. Алексеева, С.С. Босхолова, 

М.М. Бабаева, С.Ф. Вицина, Н.К. Горяинова, И.Н. Даньшина, 

Г . И. Зябрянского, А.А . Ковалкина, А.А. Конева, А.М. Ларина, 

В.В. Панкратова, А . Н. Роша, ВЛ. Рябуева, А.С. Шляпочникова, 

И.Л. Шраги и других. Между тем многие проблемм латент.ной пре

ступности еще недастаточно полно разработанЬІ. некоторь1е из них 

носят дискуссищшьІй характер. Нет единства мнений о понятии ла

тентной преступности. Встречаются его различнме трактовки. 

Так, одни авторь1 понимают под латентной преступностью 

совокупность преступлений, оставшихся невьrявленньrми (неизвест

ньІми) . При зтом к числу суб-ьектов получения информации о со

вершенном преступлении иногда относят широкий круг лиц. Боль

шей же частью в числе таких суб-ьектов назьrвают правоохранитель

ньІе органь1 , органь1 уголовной "Юстиции, что представляется более 
правильнь1м . Вь1сказана и точка зрения о том, что латентная пре
ступность - зто совокупность совершенньІх преступлений, которая 

не зарегистрирована в уголовно-правовой статистике . Такое престу-
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пление может бьrть известно, но не отражено в первичньrх статисти

ческих документах, лозтому информация о нем исчезает. 

Предпринята попьпка конструировать понятие латентной 

преступности на основании двух признаков: "неизвестности" и 

"неучтенности" определенной части преступности. Позтому под ла

тентной преступностью подразумевается совокупность фактически 

совершеннЬІх, однако не вьrявленньrх или в силу обстоятельств не 

ставших известньrми правоохранительньrм органам престуnлений, 

сведения о которьrх в {;ВЯЗИ с :ним не находят отражения в офици

альной уголовно-статистической отчетности (1, с. 1 08). Полагаем, 
что зто наиболее полное определение латентной преступности. 

Существуют так назьшаемьrе криминалистический и уго

ловно-процессуальньrй подходьr к пониманто латентной преступно

сти. В первом случае латентность связьшается с "нераскрьrтостью" 

преступлений, во втором - с фактом отсутствия должной правовой 

оценки и реагирования на соверl!Іенное преступление со стороньr 

правоохранительньrх органов. В соответствии с таким nодходом по

лучается, что латентная преступность - зто совокупность нерас

крьпьrх преступлений и общественво опасньrх деяний, не повлек

l!ІИХ за собой по тем или иньrм основанням юридических последст

вий. Нельзя не заметить, что тут имеет место крайне узкое понима- . 
ние рассматриваемого явлення . 

На международном научно-практическом семинаре 

"Латентная преступность: познание, политика, стратегия", состояв

l!Іемся в 1993 г., бьrло принято: по нашему мненюо, наиболее опти
мальное и адекватное реальной действительности оnределение ла

тентной преступности: "Латентная преступность - зто деяния, ко

торьrе не бьrли заявленьr или зарегистрированьr правоохранитель-

. ньrми органами, или деяния, в отношении которьrх со стороньr сис
темЬІ утоловного правосудня не бьrло . принято никаких последую

щих мер" (2, с. 350) . 
. Ра;3нообразие подходов к определевто латентной преступ

ности сказьrвается на терминологии,. посредством которой она обо

значается. ~стречается ряд терминов при ее характеристике. Зто 

"скрьr:rаяР, "неизвестная", . "неучтенная", "незарегистрированная", 

"невЬІявленная" "необнаруженная", а также такие образнЬІе ее опре

деления, как "темньrе uифрЬІ", "темньrе . дьrрьr", "те~ное поле пре

ступности". Отмеченное ... терминологическое многообразне свиде-
• • у ~ 

тельствует от отсутетвин единства в осмьrслении и толковании сущ-

ностЦ и содерЖания :ного Поня.тиЯ. Надо· отметить·, что под патент
ной прс::ступностью понимается одновременно и признак преступнр-
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сти, и определеиная сумма, совокупность скрьrтЬІх преступЛений. В 

зтой связи нужно говорить о латентной преступности, латентном 

преступлени~ И латентном преступнике. Данньrй вопрос требует 
своего дальнейшего уточнения. 

При анализе зтой пробдемьr возникает вопрос о текущей Ла

тентности, т.е. о ее показателях на определенньrй момент., Зачастую 

зто бьrвают показатели годового периода. Но представляет' ЗнаЧИ
тельньrй интерес и вotrpoc о дальних временньrх границах латентно

сти, о ретросnективной глубине зтой "подводной части (!Йсб~рга": 
остается ли преступление латентньrм "навечно" или естЬ какие-либо 
рамки во времени существования зтого правового статуса человече

ского деяния. 

В зтом плане поставлена задача разработать методику, ко

торая бЬІ позвоіrяла давать хотя бьr в nервом приближении количе
ственную оценку всего массива латентньrх преступлений, которьrе 

аккумулируются в обществе в пределах каких-либо временньrх гра

ниц. Вьщвигается в связи с зтим идея, согласно которой nреступле

ние может бьпь латентньrм столь долго, сколько зто деяние в соот

ветствии с уголовньrм законом вообще может считаться преступле

нием , а лицо, его совершившее, может бьпь привлечено к уголовной 

ответственности. Речь идет о пределах сроков давнЬсти. Подобная 

идея должна бьпь реализована nрактически. 

Актуальной является проблема причин nоявления латентной 

преступности. Такие причинЬІ носят обьективньrй и субьективньrЙ 
характер. Обьективньrе вьrражаются в особом свойстве преступно

сти как явления в целом оставаться СІ<Рьпой. СубьекtивнЬІе причи

ньr касаются многих сторон социальной ж~:вни в их преломлении в 

сознании отдельньrх людей: состояние цравосознания граждан, ста

тистический учет преступлений, стремление к созданюо мнимого 

благополучия в работе nравоохранительньrх органов. Вообще же ла

тентная преступность есть реальное обьективное социально

правовое явление, которое детерминируется взаимообусловленньrм 

комплексом факторов, находящихся в сфере социально

зкономических отj-Іошений, правовой и правоприменительной поли

тики . 

Не нашла своего окончательщ.>го решения и проблема клас

сификации латентньrх преступлений в зависимости от обстоя

тельств, в связи с которьrми оно становится скрьпьrм . Особо при

стального обсуждения требует такой вид латентности, как сокрьпие 

преступлений от у:Іета, что позволя:ет отдельньrм преступникам в 
> 

течение долгого времени совершать пр~:;ступления и уходить от от-
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ветственности. Такому сокрьпию способствуют не только вьrсоко

поставленньrе руководители, но и рядовьrе сотрудники правоохрани

телЬІfЬІХ органов . 

Появлению латентньrх преступлений во многом содействует 

значительная виктимизация населения. Латентнасть и впктим

ность - тесно связанньrе между собой явлення, подлежащие изуче

нию в криминологии . Среди наиболее актуальнь1х и в то же время 

недастаточно разработанньrх Проблем латентной преступности явля

ется проблема вьrявления латентньrх преступлений. Конечно, обьем 

латентной преступности вряд ли может бьпь вЬІявлен с абсолютной 

точностью, да в зтом и нет особой необходимости. Важно знать об

щие ее тенденции, иметь сведения об уровне отдельньІх видов скрЬІ

тьІх преступлений, с тем чтобЬІ владеть информацией о реальньrх 

процессах в структуре и динамике всей преступности и на основе 

зтих знаний вЬІрабатьшать соответствующую криминалогическую 

политику. Арсенал методов и средств вЬІявления латентньrх престу

плений в теоретическом плане определен. Зто опросьІ населения, 

изучение документов конкретньІх органов, наблюдение за фактора

ми, порождающими преступность, метод зкспертньІх оценок, гпубо

кий анализ деятельности предприятий различнЬІХ форм собственно

сти и т.д. 

По опубликованньrм даннЬІм особенно неблагоприятно по

ложение в коммерческих структурах, а также в кредитно-банковской 

системе . Преступньrе деяния здесь носят, как правило, изощренньrй 

характер, ущерб по ним исчисляется миллионами гривень. Их со

вершению во многом способствуют несовершенное законодательст

во и отсутствие зффективнЬІх форм контроля за бухгалтерскими и 

банковскими операциями. Криминогенность данньrх обьектов усу

губляется и низкой профессиональной подготовкой бухгалтереких и 

банковских работников, случайностью их подбора, стремлениемру

ководителей частнопредпринимательских структур обогатиться лю
. бой ценой путем фальсификации, нарушения законов, подкупа чи

новников и прочее . Именно в зтих сферах многие преступления ос-

таются латеJпньІми. Для их вЬІявления особо пригоден глубокий 

анал!fЗ зкономической деятельности предприятий и организаций с 

участием соответствующих аудитореких фирм. 

ПеречйсленньІе вь1ше способЬІ и методьІ, естественно, 

должньr совершенствоваться в теоретическом плане, а главное, они 

должнЬІ найти свое практическое применение. Для их использова

ния требуется разработать комплексвую программу по снижению 

nатентной преступности. ВЬІПОЛJ-Іение такой, надо подчеркнуть, по-
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сильной задачи будет способствовать устранению неrативнь1х ее nо

следствий, что дает, в свою очередь, возможность ус,танавливать ис

тинньІе сведения_ об обьеме nреступности, правильно судить о про

цессах ее детерминации, разрабатьшать действеннЬІе мерЬІ по ее 

предупреждению. 

Список литературьt: І. Даньшин И.Н ПроблсмьІ латентной пре
сrупности/ГГезисьІ докл. науч. - практ. конф. по итогам НИР, вьІпошtенньtх проф.
препод. составом УЮА в 1992 r. - Харьков: Укр. юрид. акад. - 148 с. 2. Латентная 
nре.ступность: nознание, nолитика, стратегия//Сб. материалов междунар. семинара. -
М: ВНИИ МВД Рос. Федерации, 1993.-337 с. 

А.В. ЛьІсQдед 

СОВРЕМЕННОЕ ИГОРНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО 

Мошенничество относится к числу древнейших общеетвен

но опасньІх деяний . Обман как способ завладения имуществом бьrл 

известен еще законодателям Древнего Рима (Меркурий, помимо то

го, что бьш богом торговли, являЛся также и богом различнЬІх плу
тов и мошенников). На протяжении многих веков, менялось как мо

шенничество, так и наказание за него, но способЬІ совершения оста

лись те же- обман и злоупотребление доверием. 

В структуре преступности мошенничество ' против часпюй 

собственности занимает небольшой удельнЬІй вес: в 70-80 -х годах 
оно составляло 1-1 ,2% от общего числа зарегистрированнь1х пре
ступлений (5, с. 152), в 90-х оно возросло до 1,5% и в 1996 г. соста

вило 2% ( 4, с . l О, І І), проявляя тенденцию к постоянно му росту. 

Однако не следует успокаиваться из-за столь небольших цифр. Зна

чительная часть мошеннических пасягательств против частной соб

ственности являются латентнЬІми ( скрьпЬІми) преступлениями. 
До недавнего времени мошенничество в кримивологни от

носили к общеуголовной корЬІстной преступности, однако следует 

отметить, что большая часть мошеннических деяний совершается 

профессиональньІМи преступниками . Игорное мо шевничество , -
один из видов вЬІсоколатентньІх преступлений, совершаеммх в ос

новном мошенниками-профессионалами, о чем говорят~результатм, 
полученнь1е нами при применении метода обь1чного наблюдения и 

интервьюирования сотрудникав правоохранительнмх органов. 

Наиболее известнь1м видом игорного мошенничества явля

ется картачное мо~енничество (или шулерство)- обман с помо-
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щью жульнических приемов при игре в картЬІ, которое имеет мно

говекавую историю и традиции (3, с. 121, 122). Как отмечает 

А.И. Гуров, зтот вид мошенничества следует отнести к "классичес

кому" тиnу профессионального преступления (2, с . 83 ). ПовЬІшение 
· благосостояния людей, наличие "теневиков" и "цеховиков" в 70-80-х 
годах привели и к увеличению численности мошенников, занимаю

щихся подобной преступной деятельностью. Как свидетельствует 

Ф.И. Раззаков, шулерьr даже 'собирали своеобразнь1е С'ЬездЬІ, на ко
торЬІх решались наиболее важнь1е вопросЬ! их преступной деятель

ности, в частности происходил раздел территории для занятия мо-

. шенмичеством (6, с. 124). В зтот nериод состоялись и первьІе судеб
НЬІе процессЬІ над шулерами, для доказательства винь1 которь1х не

пользовались даже вьшодьІ математической зкспертизьr, основанной 

на tеории вероятности (3, с . 124, 125). 
ИменуемЬІе в преступном мире "каталами", шулерЬІ имеют 

множество специализаций: "катранщики" - играющие в специаль

но оговоренньІх местах; "гусарь1" - иrрающие в общественньІх 

местах; "гонщики" - иrрающие в автомобилях; "майДанщики" -
играющие в поездах. Как nравило, они действуют группой в составе 

3-5 человек с четким распределением ролей . Шулеров, действую

щих в одиночку, назьшают "паковщиками" (2, с. 150). Призтом ис
дользуются различнь1е карточнь1е иrрьІ, носящие азартиьІй характер: 

"рамс", "бура", "ее ка", "трин:ька", "21 очко", "стос" и др. (7, с . 173-
177). Мошенники также используют в своей престуnной деятельно
сти и определеннь1е приемЬІ - "маяки" ( сочетание сЛов, жестов и 
движений в процессе иrрьт), а также специальнЬІй профессиональ

ньrй жарГОН, КОТОрЬІе бОЛЬШеЙ ЧаСТЬЮ ИЗВеСТНЬІе ТОЛЬКО ИМ. 
Мошенничество считается "злитнЬІм" преступлением, а шу

лерьr являются "аристокраіами." мошенничества. Их отличает широ
кий кругозор, умение поддержать любую тему в разговоре (от про

стЬrх обьшательских до сложньІх политических и глобальнь1х .про

блем), они коммуникабельньІ, контактнЬІ, лиі.nенЬІ всяких комплек
сов, · обладают необходИмЬІм жизненньrм опьпом и аналитичес ким 

умом. 'Как пИшет В своеЙ книrе один ИЗ 6ЬІвutих одесских ,Ш,УЛ~ров 
А. Барбакару, начинаюlцего, отличающегося способноетями мощен
никіl не учат· пресrупному ремеслу, а, ПОЗВ<?ЛЯЮТ учиться у rІрофес
сионалов (1, с. 148). Мир шулеров является мало изученньrм, дума
ется, сказь1вается вь1сокий профессионализм и вмсокая (JWожно ска

зать, ПОЧТИ СТОІ1роцентная) латентнасть совершаеМЬІХ ИМИ nреступ
лений. ПредставляетсЯ возможнЬІм сделать предположение о том, 
что в 90-х годах шулерство потеснила возросшая организованная 
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преступность. Преступнь1е группировки начали контролировать те 

места и территории, на которЬІх ранее работали шулерь1, требовать 

доли в прибмЛи, привлекать в свои рядЬІ наиболее опьпнь1х. Зто 

косвенно подтверждает и А. Барбакару: "Большинство бмвших ав

торитетнЬІх имен уже ничего или мало что значили. КаталhІ, кто 

ратьехался, кто спился, кто плотно спутался с бригадами. Некото

рьІе, конечно, остались вернь1 себе. Работали старомодно, профес

сионально, изь1сканно. Но профессиональность, изь1сканность -
обесценились ... " (1, с. 313, 314). 

Одним из распространеннЬІх в конце 80-х - начале 90-х 

бьш и такой вид мошенничества, как наперсточничество, однако 

просуществовало оно недолго. Развернутая в средствах массовой 

информации достаточно широкая кампания по его предупреждению 

и активность правоохранительнЬІх органов привели почти к полному 

его ' исчезновению. Но на смену ему пришли инме видм игорного 

мошенничества, поставленнЬІе на более профессиональную основу. 

ПринятьІй в 1991 г. Закон УкраиньІ "О предпринимательстве" раз

решил ранее запрещеннме видЬІ деятельности, такие, как содержа

ние игорнь1х заведений, организация азартнЬІх иrр, предусмотрев 

лицензирование зтой деятельности. В соответствии с Положением о 

порядке вьщачи субьектам предпринимательской деятельности спе

циальньІх разрешений (лицензий) на осуществление отдельньrх ви

дов деятельности (8; 9) право вьщавать лицензию на организацию 
азартнь1х игр получили исполнительнЬІе органьІ органов местного 

самоуправления, где получить ее не представляет особЬІх трудно

стей. Создав и зарегистрирован субьект предпринимательской дея

тельности, получив необходимую лицензию на организацию азарт

ньІх игр и разрешение на замещение обьекта подобной деятельно

сти, можно смело заниматься игорнЬІм бизнесом. ДабЬІ не привле

кать к своей деятельности дополнительного внимания со сторонЬІ 

правоохранительнЬІх органов, требуется еще своевременно и в пол

ном обьеме уплачивать соответствующие налоги. 
Оценив указаннь1е нововведення, · современнЬІе мошенники 

активно используют их и по сей день. Создается организованная 

группа, регистрируется предприятие, распределяются роли . между 

участниками, в местах массового скоплення людей (рмнки, вокзалЬІ) 

расставляются лотки,. которЬІе обслуживают так · назьшаемЬІе 
"легальнЬІе игроки" (условно uазовем их "крупье"), предлагающи.е , 

сь1rрать в самЬІ_е различнме игрЬІ с nомощью карт, костей, рулетки: : 

В обязанности крупье входит-·обья~ненИе правил игрь1, контроль за ; 

их собщодением, а также сбор комиссионнь1х от суммЬІ вьтигрь1ша ·., ·. 
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(5-10%). Остальньrе члень1 преступной группЬІ вьшолняІQ_т роли: 

l) играющих (зто может бьпь и "ветеран" с орденскими планками 
на груди, проигрьrвающий свою пенсию; и "сельская" женщина в 

соответствующей одежде с сумками; и "обЬІчнЬІй" работяга, играю

щий на кровно заработаннЬІе деньги; и "солиднЬІй" деловой чело

век); 2) "случайнЬІх" прохожих, остановившихся пасмотреть на иг
ру, но на самом деле вьшолняющих роль вовлекающих граждан в 

игру и психологически воздействующих на них в процессе игрь1; 

З) обеспеч.ивающих безопасность во время игрЬІ; 4) курьеров мя 
доставки денег от держателя единой кассь1; 5) связаннь1х между не
сколькими местами проведения игр и держателем кассь1. ОбЬІчно 

лотІ<Ов вьrставляется несколько с разньrми играми, а членьІ престун

ной группЬJ курсируют от одного к другому, растворяясь в общей 

массе людей и не привлекая к себе внимания, собираясь возле того, 

где завязалась игра с денежнь1м клиентом . Состав группь1 в зависи

мости от количества мест проведения игр колеблется в пределах 

6-12 человек. 
Правила игрьr могут бьпь самЬІми разнообразньщш, . но суть 

сводится к одному: вьшгрьrвает тот, у кого больше очков. Когда по

терпевшего достаточно заинтересовала игра и он якобь1 вот-вот вьr

играет крупвую сумму, создается ситуация "сварьr", т.е. у него и у 

его соперника оказьшается равное количество очков. Вариантов ре

шения проблемьr два: либо отказаться от продолження игрьr и тогда 

деньги перейдут к сопернику, либо продолжить игру, внося сумму, 

большую чем у соперника. Но у мошенников денег всегда оказьша

ется больше. 

Подобное игорное мошениичестно среди народа получило и 

соответствующее название- "лохотрон". 

Некоторьrе мошенники занимаются организацией всевоз

можньrх лотерей. Иногда продажа лотерей в рамках одной преступ

ной группьr соединяется и с вьrшеуказаннЬІм видом мошенничества. 

Зарегистрированная фирма проводит в установленном порядке вьІ
пуск лотерей, а затем занимается их распространением среди насе

ления. Реализаторами лотерей являются члень1 преступной ·группьІ, 

местами реализации являются также общественньrе места с боль

шим скопленнем людей. Подобньrе лотереи обьrчно являются бес

проигрьrшньrми, что и подкупает граждан: заплатив за лотерею 3-5 
гривень, можно всегда вьшграть как минимум· 1 гривню. Распреде
ленне ролей членов группьr обьrчно такое же, как и при "лохотроне": 

в нужньrй момент один из членов группьr вьшимает из лото билет с 

крупнЬІм вьшгрьrшем, которь1й ВЬІПЛачивается сразу же на месте, 
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чем и привлекает внимает граждан к лотерее. При ослаблении вни

мания "вьrигрьшает" следующий участник преступной группьr. На 

самом же деле лото не содержит ни одного вьrигрьrшного билета, во 

время инсценировки вьrигрьrша нужнЬІй билет уже находится в руке 

у мошенника. На уголовном жаргоне подобиьІй преступньrй бизнес 

назьшается "станок", а мошенники, занимаюшиеся подобньrм видом 

мошенничества,- "станочниками". 

Как свидетельствуют оперативнЬІе работники правоохрани

тельнwх органов, доказать факт совершения преступления при игор

ном мошенничестве, а тем более в составе организованной групць1, 

практически невозможно. Привлечь к уголовной ответственности 

удается иногда лишь крупье по ст . 80 УК УкраиньІ, -если в качестве 
денежньrх средств при игре вЬІступала и иноетраиная валюта. Одна

ко они стараются контролировать стоимость суммьІ иностранной 

валЮТЬІ В пределах восемнадцати налогонеоблагаемЬІХ МИНИМУМОВ 
доходов граждан (на сегодняшний день- чуть более 300 грн.), что
бЬІ в случае задержання их можно бьшо привлечь лишь к админист

ративной ответственности по ст. !62 КоАП Украиньr за нарушение 
правил о валютньrх операциях. 

Что же привлекает граждан к такому преступиому бизнесу? 

Многие обьясняют зто такой чеЛовеческой страстью как азарт, при

нимающей иногда форму порока. Думается, зто слабое обьяснение. 

Иногда зто и алчность, жадность, стремление к легкой и бьrстрой 

наживе за чужой счет, иногда и излишняя доверчивость. Противо

поставить всему :ному необходимо здравьrй смьrсл, внимание и 

трезвое мь1шление, чтобьr не бьrло возможности для обмана. Нет 

обмана- нет мошенничества. 
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М.В. Романов 

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕР ВЗЬІСКАНИЯ, 

ПРИМЕНЯЕМЬІХ К ЛИЦАМ, ЛИШЕННЬІМ СВОБОДЬJ 

Система . · взьrсканий, закрепленная уголовно-исполнитель

НЬІМ законодательством, представляет собоЙ исчерпьшающий пере
чень мер воздействия, размещеннЬІх последовательно от менее стро

гих к более строгим. Она представляет собой некую целостность, 

единство, поскольку злементЬІ ее находятся в определеннь1х отно

шениях и связях между собой . Для лучшего познания рассматривае

мьІх явлений необходимо их подразделение на относительно одно

роднЬІе группм. С зтой целью обращаются к такому приему, как 

классификация, представляющая собой применение лагической 
операции деления обьема понятия на разряДЬІ. ·Обьпшо в качестве 

оснований деления вмбирают признаки или критерии, существеннЬІе 

для даннЬІх явлений. В пенитенциарной науке вопрос, посвященнмй 

мерам взЬІскания, затрагивался рядом ученЬІх, которь1е вьщвигали 

собственнЬІе модели классификаций взьІсканий; примеияемь1х к на

рушителя!'.! режима. 

Так, И.А. Водолаз приводит такую классификацию в зави

симости от органа или должноетного лица, налагающего взмскание 

(2, · с. 9). Он подразделлет их на: взЬІскания, налагаемьrе в админист
ративном порядке (должностнь1м лицом учреждения исполнения 

наказания); взь1скания, налагаемьrе в административно

общественном порядке (когда необходимо участие общественности, 

наnример, в виде наблюдательной комиссии); взЬІскания, налагае

мьrе В судебном ПОрЯдКе (КОГда ДЛЯ НаложенИЯ ВЗЬІСК3НИЯ необхо
ДИМО постановление судьи). Однако подобная классификация, как 

считают некоторЬІе учень1е (например Г.А. Аванесов), включает в 

себя как мерь1 взмскания непосредственно, так и злементм прогрес

сивнрй с.истемьІ отбьшания наказания ( l, с. 97). В связи с зтим мож
но отметить, что мерЬІ взЬІскания вьшолияют двойственную функ

цию, вьІСтупая как злемент прогрессивной системь1 отбьrвания нака

зания и как мерЬІ дисциnлинарного воздействия, примеияемьrе к на

руцштелЯм требований режима. Но далее И.А. Водолаз nриводит 
иное деление мер ответственности, подразделяя ее на: моральное 

порицание, ухудшение материального положения осужденного, уси

ле~ие изоляции, увеличение обьема правоограничений. В качестве 

критерия зтой классификации он берет характер воздействия, вьrра

женньrй в конкретньrх ограничениях, которьrе претерпевает осуж-

190 



денньrй. 

МЛ. Журавлев, присоединяясь к мнешuо других ученьrх, 

"условно" подразделлет мерьr взЬІскания на менее - сТрогие 

(предупреждение, вьrговор, обьявленнЬІй устно Или · в приказе), 

средние (внеочередное дежурства по уборке помещений и террито

рии места лишения свободьr, лише~ие права на получение 6\:fеред
ной посьшки или передачи), строrие (лишение права 'Ііа поіУпку 
продуктов питания и предметов первой необходимостИ, на оЧереД
ное свидание, помещение в штраф ной, дисциплинарньrй, изолятор)· 
(3 , с. 70). Классификационньrм признаком здесь является · степень 

карательного воздейств.ия . 

Г .А. Фирсов предлагает подразделить взьrскания: а) кото

рьrе не изменяют условий содержания осужденньrх, не оказьіваіо'r 

какого-либо сушественного и непосредственного влияния на их пра

вовой статус, а носят лишь воспитатеJlьно-предупредительньІй ха

рактер (вьrговор , предупрежд;ение, внеочередное дежурства по 

уборке помещений и территории места : лишения свободьr, разовсе 

лишени~ осужденньrх, содержащихся в воспитательно-трудовЬrх КО" · 

_лониях, посещения кино, концерта, участия в спортивньrх играх); 
б) которьrе связаньr с изменением условий содержания осужденньrх 

в пределах того же учреждения исполнения наказания (отмена ;_. 

улучшеннЬІх условий содержания, лишение очередного свидания, 

права на получение очередной посьшки или передачи, запрещеіше '· 

на срок до одного месяца цокупать продуктьr питания и nредметьr' 

первой необходимости) ; в) которьrе влекут существенньrе ограни-4е
ния свободьr осуждеиного в пределах данного учреждения "1-icnoлfie'- · 
ния наказания (перевод на строгий режим в тюрьме; воДворенИе ·:в 
штрафной, дисциплинарнЬІй изолятор или карцер, в ПомещенИЯ · І01'-' 
мерного типа, в одиночную камеру); г) связаrШьі'е• (); ·rrеjjёводом в·),{_jСі .
реждения исполнения наказания другого вида · :р-ежнта: (ftереmtlf'ЗJ:іо~ : 1 

' ' 

стньrх нарушителей режима из колонии-поселенНЯ 'в у.tреЖД\тиё 1le~?11 

полнення наказания с соответствующим режимом; из.УИН еф10~1rо"'" 
режима в УИН особого режима, из УИН в тюрьму/из іюёПИtатель
но-трудовой коло.нии общего в ВТК усиленного режим'а)(4,-с, 9):' : :·л·:л 

Аналцзируя классификацию, предложеиную Г.k ФИрсб"· 
вьrм, необходимо отметить, что olfa в нанбольшей стеrtени отражает '' 
суuі~ость исследуемого явления. Деление произведено В за~исІ{Мо~ 
сти от того, насколько та или иная мера воЗдействИЯ иЗменяет ' усло:.: · 
вия содержания осуждеН!іЬІХ. Такой критерий важен прежде всеFо в 

практической деятельности, поскольку позволяет вь1явить, какие 

мерьr взЬІскания нужно применить к соответствующему осужденно-
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му. В законе зто закреплено в виде правила о том, что налаrаемьrе 

взЬІскания должньr соответствовать тяжести, характеру проступка. а 

также личности провинившеrося осужденного. 

Таким образом, используя указанньrй критерий, попьпаемся 

классифицировать мерьr взьrскания, содержащиеся в ст. 67 Исправи
тельно-трудового кодекса. 

Первая группа взьrсканий - зто взьтскания, которьrе не из

меня.ют условий содержан~ осужденньrх и носят кратковремениьІй 

характер. Они не оказьrвают значительного влияния на правовой 

статус осужденного . Сюда . входят предупреждение, вьrrовор, вне

очередное дежурства по уборке помещений и территории места ли

шення свободьr, разовое лишение осужденньrх, содержащихся в 

воспитательно-трудовой колонии, посещения кино, концерта, уча

стия в спортивньrх иrрах. 

Во вторую группу входят взьrскания, которьrе несуществен

но изменяют условия содержания осужденньrх, но уже имеют неко

торую протяженнасть во времени. Среди них - лишение права на 

получение очередной посьrлки или передачи, запрешение на срок до 

одного месяца покупать продуктьr питання, отмена улучшеннЬІх ус

ловий содержания, водворение осужденньrх в штрафной (ВТК -
дисциплинарнЬІй) изолятор, а также водворение содержащихся в 

тюрьме в карцер. Для зтой группьr взь1сканий характерно изменение 

условий содержания в сторону их ухудшения на неnродолжительньrе 

сроки. 

И третья классификационная групnа - :по взьІскания, су

щественно изменяющие условия содержания осужденньrх. Они но

сят длительнЬІй характер и коренньrм образом· изменяют правовой 

статус осужденного. К ним относятся переводьІ осужденньrх в по

мещения камерного типа, в одиночньrе камерьr, а в тюрьмах - на 

строгий режим. Изменение nравового статуса осуждеиного состоит 

в том, что если к нему, например, бьша применена такая мера взьІ

скания, как перевод на строгий режим в тюрьме, то на срок отбьІва

ния наложенноrо взЬJскания он как бЬІ приобретает статус лиц, ко

торЬІе в соответствии с ч. 2 ст. 29 Исправительно-трудового кодекса 
.изначально содержатся на строгом режиме. 

Классификация мер взьrскания, несмотря на то, что в пени

тенциарной науке подобнЬІе исследования проводились, остается 

важньrм и по существу открьпьІМ вопросом. Всегда будет актуаль

ной проблема: оказьшает ли дисциплинарное взь1скание превентив

ное воздействие. Немаловажно и вьІяснение роли дисциплинарной 

практики в обеспечении исполнения требований режима. Система-
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ация мер взьrскания могла бь1 оказаться полезнай для более чет-

организации учета дисциплинарной практики и для отработки 

анизма назначения по-настоящему зффективнь1х мер воздейст

вия на нарушителей режима . Необходим всесторонний анализ прак

тики применения взЬІсканий к различнЬІм . категорням лиц, отбьr

вающих наказание в виде лишения свобод. Практика, таким обра

зом, станет обьективнь1м мерилом nравильного избрания методики 

и направления исследования. 
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О.Ю. Шостко 

СУБ'ЄКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ПО ПОПЕРЕДЖЕННЮ 

ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ У США: 

СИСТЕМА І ФУНКЦІЇ 

Проблема профілактики суспільно небезпечних дій підлітків 

набуває особливої актуальності в Україні . . Значну роль у цій діяль
ності відіграють суб'єкти попередження злочинності, тобто органі
зації й установи, що виконують певні обов'язки і мають права у цій 

сфері. Реформування їх системи потребує ознайомлення з досвідом 

інших країн, оскільки характеристика злочинності неповнолітніх в 

Україні набуває дедалі більше рис, подібних цьому різновиду зло

чинності в розвинених країнах освіту. 

Розглянемо досвід США, де склалася різноманітна й розга

лужена система суб'єктів профілактики злочинності неповнолітніх, 

кожен з яких має відповідні функції та завдання. З урахуванням де

яких особливостей, притаманних функціонуванню згаданих вище 

органів у США, слід виділити такі групи суб'єктів попередження: 

- федеральні, штатні та місцеві правоохоронні органи; 

- міжвідомчі та спеціалізовані урядові органи, що іііють 

згідно з федеральними законами і нормами ЦІтатів щодо злочинності 

неповнолітніх; 

ня · , 
- спеціалізовані установи органів місцевого самоврядуван

~ 
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- неурядові, як правило, спеціалізовані організації (у том~ 
числі комерційні); 

- наукові установи; 

- самоорганізації громадян (без утворення орг,анізаційно-

правових форм). 

Зупщшмося спочатку на функціях системи правоохоронних 

органів. На федеральному рівн(головним суб'єктом профілактики є 
Міністерство юстиції США, підрозділами якого є ФБР, управління 

по застосуванню законів про наркотики, служба судових виконавців, 

відділ з боротьби з організованою злочинністю і рекетом та деякі 

інші. Їх роль у профілактичній діяльності зводиться до координації 
зусиль штатних і місцевих правоохоронних органів, надання їм тех

нічної допомоги. До системи кримінальної юстиції для неповноліт

ніх входять поліція, суди, виправні установи, які є традиційними 

суб'єктами попередження. 

В американській поліції працює майже 530 тис. штатних 
працівників і 200 тис. вільнонайманих осіб, тобто в середньому 

3 "стражі" порядку чатують 1 тис. мешканців (l ). Серед 20 тис. по
ліцейських управлінь 12 тис. належать до муніципальної поліції, ос
новними функціями якої є: пошук і затримання злочинців; патрулю

вання, контроль за вуличним рухом; надання невідкладної допомоги 

населенню; профілактика злочинності (у тому числі серед неповно

літніх). Окрім того, муніципальна поліція надає соціальні послуги 

населенню у розв'язанні сімейних та інших конфліктів, має службу 

по зв'язку з громадськістю, координує заходи з профілактики зло

чинності неповнолітніх (2). 
У великих містах часто створюються спеціальні підрозділи 

для роботи з неповнолітніми, зазвичай під керівництвом старшого 

офіцера. Поліцейські управління меншої чисельності не потребують 

виділення цієї служби в окрему: у віданні одного офіцера знаходять

ся всі справи неповнолітніх. Однак патрульні поліцейські мають 

широкі дискреційні повноваження стосовно неповнолітніх. Якщо 

патруль безпосередньо помітить скоєння злочину підлітком, він має 
право провести попереднє розслідування . Після цього справа підліт

ка передається або в спеціальний відділ, або безпосередньо до суду у 

справах неповнолітніх. Працівники поліції можуть заарештувати 
підлітка не тільки за вчинення злочину, але й за "статусне" правопо-

;' • 

; ~ . 

194 



)у шення 1• Вони мають право обмежуватися також тільки зауважен
ням. 

Судова система США налічує понад І5Тис. судів, що розг
лядають кримінальні справи, серед них важливе місце посідають су-

ди у справах неповнолітніх, кількість яких досягає 3-х тис. Коло їх 

діяльності обмежено дітьми, які скоїли злочини, а також тими підлі

тками, які знаходяться у так званому передделінквентному стані. 

Головною метою цих спеціалізованих судів Є захист і реабілітація 
неповнолітніх, а не їх покарання, а також попередження рецидивної 

злочинності неповнолітніх. Однак багато американських спеціаліс

тів вважає, що вищезгадані завдання є ідеалістичними, а суди для 

неповнолітніх не тільки не досягають мети реабілітації і перевихо

вання неповнолітніх злочинців, але й не забезпечують їм відповід

них процесуальних прав. Тому в 60-х роках Верховний Суд США 

постановив, що особи молодше 18-ти років користуються рівними з 

дорослими процесуальними правами при розгляді судових справ, що 

відпо·відало принципу так званого "належного процесу" (від англ. 

due process) (3). Крім того, страх перед насильницькою підліткавою 
злочинністю спонукав багато штатів прийняти закони, які передба

чають права обвинувачів передавати справи неповнолітніх злочин

ців до кримінальних судів для дорослих. 

Частиною судової системи США є також інститут держав

ного обвинувачення. На федеральному рівні . головною посадовою 
особою у сфері правозастосування є міністр юстиції (генеральний 

аТгорней). 
В окружних федеральних судах уряд США представляють 

призначені Президентом генеральний атторней або спеціальні феде

ральні обвинувачі. Генеральні атторнеї штатів і атторнеї графств 

обираються населенням. Окрім участі у судовому процесі, ці поса

дові особи відіграють активну роль у конкретних громадах щодо 

профілактики делінквентності та координації захисту прав неповно

літніх. Атторнеї мають право подавати заяви до судів про визнання 

неповнолітнього делінквентом, "статусним" правопорушником з 

причини відсутності турботи й уваги батьків чи опікунів. 

Значну роль у попередженні рецидивної злочинності непов

нолітніх відіграють виправні установи. На сьогодні їх кількість сягає 

3-х тис. Серед них 1 ;l тис. державних і майже 2 тис. приватних. У 

До нього належать вживання спиртних наnоїв, уrеча з дому, непослух батькам, 

скоєння злочину до досягнення 1 О-річного віку та деякі інші форми відхильної пове-
дінки. 
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більшості з них розроблено спе~альні реабілітаційні програм'> в 
яких застосовуються різні методи впливу на підлітків. 

Слід розглянути також систему органів, що визначають фе

деральну стратегію боротьби зі злочинністю неповнолітніх. Це, по

перше, міжвідомчі та спеціалізовані урядові органи, розвиток яких 

розпочався у першій половині 60-х років (після прийняття в 1961 р . 

Закону про контроль над злочинністю молоді та неповнолітніх). Згі

дно з цим законом при Президентові США було створено Комітет з 

боротьби зі злочинністю неповнолітніх, який оголосив курс на пла

нування і розробку федеральних програм щодо своє діяльності. У 

1971 р. було засновано Міжвідомчу раду з координації національних 
програм боротьби з цим різновидом злочинності, основні функції 

якої полягали в координації всіх програм на федеральному, штатно

му і місцевому рівнях, у поданні Президентові і міністру юстиції 

щорічних рекомендацій стосовно національної політики у цій сфері, 

у вивченні за допомогою дослідного інституту (ARI) ролі федераль
ного уряду у зниженні рівня злочинності неповнолітніх та їі попере

дженні. Після розпуску цієї ради їі функції взяв на себе створений у 

1974 р . відділ правосуддя для неповнолітніх і попередження делінк

вентності Міністерства юстиції. Відділ має декілька підрозділів: до

сліДження і розвитку профілактичних програм, навчання, підготовки 

персоналу і технічної допомоги, підтримки інноваційних підходів, 

взаємодії і координації попереджувальної діяльності у штатах, ін

формації та планування. Цей орган співпрацює як з державними, так 

і приватними установамИ, громадянами-добровольцями з питань по

кращання системи правосуддя для неповнолітніх, а також розробки 

профілактичних програм. 

На рівні штатів частиною системи органів виконавчої влади 

є молодіжні відділи (Division for Youth), на які покладено управлін
ські ·функції у сфері надання послуг, розроблення програм та іншої 

діяльності, що сприяє позитивному розвитку неповнолітніх, а також 

наданню організаційно-методичної допомоги іншим суб'єктам про

філактики. Вони здійснюють контроль і оцінку роботи "бюро По на
данню послуг молоді" (У outh Service Bureau), що функціонують на 
рівні графств та муніципалітетів. Бюро безпосередньо надають по

слуги по консультуванню, вихованню, організації дозвілля і праце

влаштування підлітків, надають притулок дітям, які потрапили у 

скрутне становище, в тому числі тим, хто втік з дому внаслідок жор

стокого поводження батьків з ними, тощо. 

Серед наукових установ заслуговує на увагу діяльність На

ціонального інституту проблем nопередження делінквентності 
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(tiJJDP), який є складовою частиною відділу правосуддя для непо
внолітніх Міністерства юстиції. Серед основних напрямків діяльно

сті інституту відзначимо такі, як вивчення криміногенної ситуації в 

підлітковому середовищі, розробка соціальних програм (наприклад, 

у школах великих міст), збір, опрацювання і розповсюдження ін

формації з питань реабілітації і нагляду за неповнолітніми злочин

цями, підготовка кадрів для цих цілей та інше. 

До неурядових суб' єктів профілактики делінквентності на

лежить велика кількість організацій на рівні громади . Це, в першу 

чергу, молодіжні консультативні, діагностичні, , реабілітаційні цент

ри, притулки, які часто створюються релігійними організаціями, 

приватні благодійні фонди і психологічні служби тощо. 

Участь населення в запобіганні злочинності виявляється у 

таких формах, як система самооборони (rіатрулювання вулиць разом 
з поліцією), залучення до роботи з попередження вживання підліт

ками наркотиків та попередження насильницької злочинності, допо

мога та співпраця з правоохоронними органами у розкри1Ті злочи

нів. Наприклад, ще у 1974 р. в Америці було створено Національна 
ліга з попередження злочинності силами населення. 

Таким чином, у США склалася розгалужена система 

суб'єктів діяльності з попередження злочинності неповнолітніх, яка 

має відповідні функції і завдання і грунтується на відповідній право

вій основі. 

Список літератури: І. Uniform Crime Reports for the United States, 
1992. - Wash. D.C.: U.S. Department of Justiice. р. 290. 2. Justice Agencies in the_United 
States.- Wash. D.C.: U.S. Goverment Printing Office, 1981. рр. vii-21. 3. Schwarts І. Іл 

Justice for Juvenile - Rethinking the Best lnterests of the Child. Lexington, МА: D.C. 
Heath and Со. , р. І 64. 
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